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Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Ojala Sami
Saarivirta Henri
Juhola Hannu
Kangas Elina
Majamäki Nina
Toivola Eevaliisa
Viitanen Esa
Pirttikangas Petri
Väkeväinen Nina
Vainionpää Ilkka
Tuomisto Janne
Salokangas Tarja

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
KH:n edustaja
Esittelijä
Vt. kaupunginarkkitehti
Pöytäkirjan pitäjä

Mustaniemi Krista
Rinta-Kauhajärvi Janne
Ruokoski Annina

Jäsen
Jäsen
Jäsen

Lisätiedot

Etäyhteyden välityksellä

Allekirjoitukset
Sami Ojala
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Tarja Salokangas
pöytäkirjanpitäjä

78 - 86

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 30.11.2021

Esa Viitanen

Henri Saarivirta

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KAUPSL 30.11.2021 § 78
Kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan esitys:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________
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Pöytäkirjantarkastajat
KAUPSL 30.11.2021 § 79
Kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajan esitys:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirja.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viitanen Esa ja Saarivirta Henri.
_____________________
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KAUPSL 30.11.2021 § 80
Hallintosäännön 124 §:n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti toimielin voi esittelijän ehdotuksesta
tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös:
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
_____________________
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Kankaanpään kaupungin 21. kaupunginosan (Niinisalo) korttelin 1020 tonttia 2 koskeva
asemakaavan muutos (Niinisalon koulun asemakaavan muutos)
1459/51.512/2020
KAUPSL 25.05.2021 § 40
Kankaanpään kaupungin omistuksessa oleva Niinisalon koulurakennus ei
ole ollut käytössä vuoden 2019 jälkeen. Niinisalon koulun opetustoiminta
on siirretty sisäilmaongelmien vuoksi koulun naapurissa sijaitsevaan rakennukseen keväällä 2019. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt
25.01.2021 § 29 käynnistää Niinisalon koulun toiminnan sijoittamisen kaupunginmuseon tiloihin siten, että koulu aloittaa siellä toimintansa syyslukukauden 2021 alussa.
Koulutoiminnan päättymisen vuoksi on Niinisalon koulurakennus jäänyt
tyhjilleen ja tarpeettomaksi kaupungille. Tästä johtuen on kaupunginhallitus päättänyt 25.01.2021 § 29 käynnistää koulun tontin asemakaavamuutoksen siten, että se mahdollistaa kiinteistön myynnin ja uuden käytön yksityisessä omistuksessa.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa koulun tonttia koskevaa kaavamääräystä siten, että se mahdollistaa kiinteistön myynnin jälkeen sen
erilaiset käyttötarkoitukset. Tavoitteena on myös erottaa koulun kenttä ympäristöineen nykyisestä tontista, sillä kenttä jätetään kyläläisten käyttöön.
Asemakaavamuutosluonnoksessa voimassa olevan kaavan mukainen
tontti 2 on jaettu kahteen osaan siten, että alueella sijaitseva pelikenttä
ympäristöineen on erotettu entisen koulun tontista ja osoitettu urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueeksi VU-2. Samalla entiselle koululle jäävä alue on
muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL-29.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle sallitaan kaavassa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevien rakennusten toteuttaminen, joiden yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 200 m².
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle on annettu kaavassa
määräys, että korttelialueelle ei saa sijoittaa uusia asuntoja eikä muita melulle herkkiä toimintoja, johtuen korttelialueen sijaitsemisesta melualueella.
AL-alueen rakentamistehokkuudeksi on osoitettu 0.3 ja kerrosluku on säilytetty ennallaan kerrosluvussa I.
VU-2 alueen kaakkoiskulmaan on osoitettu kunnallistekninen aluevaraus
vesi- ja viemärilinjalle.
Esityslistan liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutosluonnos 1:1000
Asemakaavan selostusluonnos
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluon-
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noksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732
_____________________
KAUPSL 30.11.2021 § 81
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavamuutosluonnos ovat
olleet MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 27.5. – 16.6.2021.
Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Satakunnan Museon, Puolustusvoimien, Satakuntaliiton, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Sivistyslautakunnan lausunnot. Yhtään huomautusta ei kaavaluonnoksesta saatu. Saatuihin lausuntoihin on
laadittu vastineet.
Luonnosvaiheen jälkeen on Niinisalon koululle toteutettu rakennusinventointi Satakunnan Museon toimesta syyskuussa 2021. Inventointiraportti
on kaavaselostuksen liitteenä. Inventoinnin tulokset on huomioitu kaavaehdotuksessa.
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaan on tehty seuraavia muutoksia/täydennyksiä:
- Kaavaluonnoksessa ollut määräys ”Korttelialueelle ei saa sijoittaa uusia
asuntoja eikä muita melulle herkkiä toimintoja” on poistettu, johtuen Puolustusvoimien lausunnosta, jonka mukaan kaavamuutosalue ei sijaitse päivitetyllä Puolustusvoimien raskaiden aseiden ja räjäytysten 55 dB LRden
melualueella.
- Kaavan yleismääräyksiin on lisätty seuraava rakentamismääräys: ”Alueelle sijoittuvista rakennushankkeista, joissa rakennuksen tai rakenteen
korkeus on suurempi kuin 30 metriä pitää hankkeesta pyytää puolustusvoimien lausunto.”
- Kaavan yleismääräyksiin on lisätty myös pohjavesialuetta koskevia määräyksiä.
- AL-korttelialueen rakentamista ohjaavia määräyksiä on täydennetty.
- VU-alueelle on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys pelikentälle kulkua varten.
- Kaavaselostusta on täydennetty tarpeellisilta osin.
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Asemakaavassa on osoitettu sitova tonttijako.

Esityslistan liitteet:

Saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet
Kaavakartta 1:1000
Kaavaselostus
Tonttijako
Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakunnan Museolta, Puolustusvoimilta ja Satakuntaliitolta.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja
esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL
65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta, Satakunnan Museolta, Puolustusvoimilta ja Satakuntaliitolta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
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Pohjan Voima Oy:n esitys Haukkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laativaksi
konsultiksi
1839/51.511/2021
KAUPSL 30.11.2021 § 82
Kaupunginhallitus on 1.11.2021 § 405 hyväksynyt Pohjan Voima Oy:n kaavoitusaloitteen ja päättänyt käynnistää Haukkasalon tuulivoimapuiston
osayleiskaavan laatimisen.
Kaavoitusaloitteessaan Pohjan Voima Oy on sitoutunut vastaamaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista. Kaavoitusaloitteessa todetaan myös, että Pohjan Voima tulee esittämään kaavaa laativaksi konsultiksi kaavoittajan, jolla on kaavan laatijan pätevyys ja
jonka tulee täyttää myös Kankaanpään kaupungin laatuvaatimukset. Kaavoittajan valinta esitetään Kankaanpään kaupungin hyväksyttäväksi.
Pohjan Voima Oy esittää kaavaa laativaksi konsultiksi FCG Finnish Consulting Group Oy:ta.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Pohjan Voima Oy:n esittämän
konsultin FCG Finnish Consulting Group Oy:n Haukkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laativaksi konsultiksi.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Pohjan Voima Oy:n esittämän
konsultin FCG Finnish Consulting Group Oy:n Haukkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laativaksi konsultiksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Pohjan Voima Oy

Lisätietoja antaa:
Maankäyttöinsinööri, vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto 044 5772732
_____________________
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Täyttölupa kaavavalmistelijan tehtävään
830/02.020/2016
KAUPSL 30.11.2021 § 83
Kaupunkisuunnittelun kaavoitusosastolla työskentelevä suunnitteluavustaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi
1.6.2022 lukien. Tätä ennen hän on jäämässä lomalle maaliskuun puolivälissä. Jotta kaavoitusprosesseja voidaan jatkaa keskeytyksettä, on tärkeää
saada eläkkeellä jäävän henkilön tilalle uusi työntekijä. Kaavoitusosastolla
työskentelee nykyisin kaksi henkilöä eikä lakisääteisten kaavoitusprosessien hoitaminen kohtuullisessa ajassa ole mahdollista tätä pienemmällä
henkilömäärällä.
Suunnitteluavustaja on ollut virkasuhteessa, mutta koska tehtävässä ei
käytetä julkista valtaa, on perustelua muuttaa virka toimeksi. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa tehtävänimike toimenkuvaa paremmin kuvaavaksi kaavavalmistelijaksi.
Kaavavalmistelijan keskeisiin tehtäviin kuuluvat kaavakarttojen, teemakarttojen ja havainnekuvien piirtäminen suunnittelu- ja paikkatieto-ohjelmistoilla, kaava-asiakirjojen ja muun aineiston kokoaminen, kaavoitukseen liittyvä asiakaspalvelu ja aineistojen toimittaminen asiakkaille, kaavojen kuulemisasiakirjat ja lausuntopyyntöjen lähetykset, arkistointitehtävät, verkkosivujen ylläpito kaavoituksen osalta, kaavahankkeiden seuranta ja tilastointi
sekä muut avustavat tehtävät kaavoituksessa.
Uuden työntekijän perehdytyksen ja toiminnan sujuvan jatkumisen vuoksi
olisi tärkeää, että uusi ja vanha työntekijä voisivat olla hetken yhtä aikaa
töissä. Tästä syystä esitetään, että täyttölupa kaavavalmistelijan toimeen
myönnettäisiin 1.2.2022 lukien.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää luvan kaavavalmistelijan toimen täyttämiseen 1.2.2022
lukien toistaiseksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Henkilöstöjaosto
Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa:

Vt. kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732
Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää, 044 5772751

_____________________
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Eräiden saatavien poistaminen tileistä
87/03.031/2013
KAUPSL 30.11.2021 § 84
Epävarmat saatavat on syytä poistaa tileistä silloin, kun niiden kertyminen
näyttää epätodennäköiseltä. Saatavan poistaminen tileistä ei katkaise
perimistoimia niiden saatavien osalta, jotka voivat vielä kertyä
epätodennäköisyydestä huolimatta.
Kaupungin tileissä on kaupunkisuunnittelukeskuksen toimialaan liittyviä
saatavia.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija kaupunkisuunnittelukeskuksen johtaja Ilkka Vainionpää

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää poistaa kaupungin tileistä
kaupunkisuunnittelukeskuksen saatavia yhteensä 2261,30 euroa (vanha
reskontra 326 euroa ja uusi reskontra 1935,30 euroa).

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Rahatoimisto

Lisätietoja antaa:
Kaupunkisuunnittelukeskuksen johtaja Ilkka Vainionpää
_____________________
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Suunnittelutarveratkaisu 214-406-2-106
1884/51.514/2021
KAUPSL 30.11.2021 § 85
Rakennustoimenpide:
Kerrosalaltaan 200 m2:n 1-asuntoisen, 1-kerroksisen asuinrakennuksen ja
150 m2:n talousrakennuksen rakentaminen.
Rakennuspaikka:
214-406-1-2-106, tila Kankaro II, pinta-ala n. 4.067 ha.
Rakennuspaikka sijaitsee Kyrvönkylassä Opistontieltä erkanevan Halmelan yksityistien varressa. Matkaa keskustaan on n.4km.
Rakennuspaikkaa koskeva kaavoitus-/ suunnittelutilanne:
Keskustan osayleiskaava, 07.12.2015
- M-1 Maa ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu pääasiassa
maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 0,5 ha. Rakennusluvat myönnetään suunnittelutarveratkaisun perusteella. Rakennuslupaa myönnettäessä tulee huomioida, että
liittyminen valtatielle voidaan järjestää yhteisen liittymän kautta.
Hakijan esittämä selvitys alueesta, hakemuksen perustelut ja arvio
hankkeen keskeisistä vaikutuksista:
”Liittymä Halmelan yksityistielle (tila on tieosakas). Vesijohto liitetään Kyrvönkylän vesiyhtymärunkoon (75 mm runkoputki menee tilalla).
Viemäröidään imeytyskenttään tilan maille.
Ei tuota haittaa kaavoitukselle, eikä alueen käytön muulle järjestämiselle.
Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle ovat vähäiset. Maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset. Rakennushanke ei aiheuta vaikutuksia luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. ”
Valmistelussa todettu:
Rakennuspaikka sijaitsee Suunnittelutarvealueella A. Alue käsittää keskustan ja Niinisalon taajamien lievealueet. Alueella on odotettavissa sellaista yhdyskuntakehitystä, joka edellyttää maankäytön suunnittelua.
Suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu Kyrvonkylään, Opistontiestä erkanevan Halmelan yksityistien varteen. Matkaa Opistontielle on n. 50m ja keskustaan n.4 km.
Maisemallisesti ja kaavallisesti rakennuspaikka on sopiva ja sitoutuu jo
olemassa olevaan rakennuskantaan Kyrvönkylassä.
Hakemuksen mukaisen rakentamisen ei voida katsoa tuottavan haittaa
kaavoitukselle, alueiden käytön muullekaan järjestämiselle eikä yhdyskuntakehitykselle. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se
vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä
virkistystarpeiden turvaamista. Rakennushanke ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristöja muita vaikutuksia.
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Naapurien kuuleminen:
Naapurien suostumukset ovat hakemuksen liitteenä.
Esityslistan liitteet:

Ote keskustan osayleiskaavasta ja kopio asemapiirroksesta
Päätöslomake
Valmistelija rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa hakemuksesta liitteenä olevan
myönteisen suunnittelutarveratkaisun.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

****************
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja antaa:
Kaupunkisuunittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää, 0445772751
_____________________
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Saapuneet pöytäkirjajäljennökset
KAUPSL 30.11.2021 § 86
Esityslistan liitteet:

Luettelo rakennustarkastajan tekemistä viranhaltijapäätöksistä ajalta
1.11. - 23.11.2021.
Valmistelija: toimistosihteeri Tarja Salokangas

Valmistelijan esitys:

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee saapuneet pöytäkirjajäljennökset
tiedoksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin
päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtajan ehdotus:
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee saapuneet pöytäkirjajäljennökset
tiedoksi ja päättää, ettei käytä Kuntalain mukaista otto-oikeutta tehtyihin
päätöksiin.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
_____________________
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

30.11.2021

78 - 86

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kuninkaanlähteenkatu 12
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
kirjaamo@kankaanpaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 3.12.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät 85
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU
turku.hao@oikeus.fi
faksi:029 56 42414

Hankintapäätös

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
tuskirjelmän sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/vatusasiakirjojen toimit- litusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oitaminen
kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Lisätietoja
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