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Kokousaika 05.06.2019 klo 18.00 – 19.50 
 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 

Käsiteltävät asiat 
§ n:o 
Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide-
tään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnanvirastolla 11.6.2019 klo 12.00-
15.00 ja kunnan kotisivuilla 11.6.2019 
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KOKOUSAIKA 05.06.2019 klo 18.00 – 19.50 
 

KOKOUSPAIKKA Vimpelin kunnanvirasto, kokoushuone 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

Jäsenet:   Varajäsenet: 
 
Hänninen Harri puheenjohtaja   
Lapinkorpi Markku I varapuheenjohtaja  
Anttila Loviisa jäsen   
Arpala Jarmo ”   
Järvelä Matti ”   
Mustonen Tanja ”   
Niemi Anne ”   poissa  Ammesmäki Anita 
 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Gustafsson Sami kunnanjohtaja 
Laakso Marja-Leena kunnanhallituksen puheenjohtaja  
Syynimaa Kirsi  ympäristösihteeri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
Karjalainen Ville tekninen johtaja, esittelijä 
Raivio Saija poissa nuorisovaltuuston edustaja 
 

LAILLISUUS JA PÄÄ-
TÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 40 – 48 § 
 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet 
 
 
Tarkastus toimitetaan Vimpelin kunnanvirastolla 07.06.2019 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Harri Hänninen  Kirsi Syynimaa 

PÄÄTÖSTEN ANTAMIS-
PÄIVÄ LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan julkipanon 
jälkeen 13.6.2019. 
 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytä-
kirjan käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika: 07.06.2019  
 
 
Markku Lapinkorpi  Loviisa Anttila  

JULKIPANOTODISTUS 
RakL 40 § 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut jul-
kipantuna Vimpelin kunnan ilmoitustaululla 12.6.2019. 
 

PÖYTÄKIRJA ON PI-
DETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

11.6.2019Vimpelin kunnantoimistolla. 
 
Todistaa: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 
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KUNTALAISEN KIRJE, KORTTELIN 438 / 2 KULKUYHTEYS 
 
Kuntalaiset ovat lähettäneet 16.3.2018 kirjeen Vimpelin kunnan tekniselle 
toimelle/lautakunnalle.  Kirjeessä he vaativat Vimpelin kunnan kokonais-
asemakaavan 2003 mukaisen kulkuyhteyden toteuttaminen ja toteuttami-
sen valvonta korttelin 438 rakennuspaikan 2 osalta sekä korttelin ja joen 
välissä oleva VL-alueen kokonaisasemakaavan mukaisen käyttötarkoituk-
sen ja nimenomaisen kaavamerkinnän ja –määräyksen vastaisen ajon es-
tämistä.  
 
Allekirjoittaneet vaativat teknistä toimea ryhtymään toimenpiteisiin:  
 
1. Vimpelin kunnan kokonaisasemakaavan 2003 korttelissa 438 rakennus-
paikka 2 osalta ajo kyseiselle rakennuspaikalle rakennetulle omakotikiin-
teistölle toteuttaa em. kaavan mukaisesti rakennuspakkaan rajoittuvan 
kaavatien, kautta ja valvomaan, että ajo kiinteistölle on järjestetty asema-
kaavan mukaisesti.  
 
2. Korttelin 438 ja joen välissä olevan VL-alueen kokonaisasemakaavan 
mukaisen käyttötarkoituksen ja nimenomaisen kaavamerkinnän ja  -
määräyksen vastainen ajo kyseisellä VL-alueella estetään ja kaavamerkin-
nän ja –määräyksen mukainen ajo-oikeus osoitetaan vain kortteliin 
440/rakennuspaikalle 1 ajo sallittu liikennemerkillä /kilvellä.  
 
Perusteluissaan asianosaiset esittävät mm seuraavaa: He ovat aiemmin 
esittäneet kaavamuutoksen tekemistä alueella, mutta Vimpelin kunnan 
tekninen lautakunta on 20.9.2017 katsonut, että kunnalla ei ole tarvetta 
muuttaa asemakaavaa kyseessä olevien tilojen osalta. Näin ollen nyt esi-
tettyjen vaatimusten osalta kyse ei olekaan asemakaavan muuttamisesta 
vaan voimassa olevan asemakaavan ja asemakaavamääräysten tasapuo-
lisesta noudattamisesta ja noudattamisen valvonnasta.  
 
Asianosaiset katsovat edelleen, että on maanomistajien ja kunnan jäsenten 
yhdenvertaisen kohtelun vastaista, jos asemakaavaa ja siinä annettuja 
määräyksiä ei vain jonkun maanomistajan tai kunnan jäsenen kohdalla 
noudatettaisikaan. Tonttiliittymän rakentamisen vaatimatta jättäminen jon-
kun rakennuspaikan kohdalla asettaisi muut saman kadun varrella asuvat 
eriarvoiseen asemaan. Myös ajon salliminen rakennuspaikalle eri kautta 
kuin asemakaavassa on osoitettu ja tarkoitettu, asettaisi asukkaat eriarvoi-
seen asemaan. Asianosaiset katsovat, että rakennuslupamenettelyssä ei 
ole voitu määritellä pysyvää oikeutta rakennuspaikalle ajamiseen asema-
kaavan vastaisesti. Rakennuslupaviranomaisella ei ole toimivaltaa raken-
nuslupa-asian yhteydessä määrätä pysyviä tieliittymiä ja ajoa rakennuspai-
kalle asemakaavan vastaisesti.  
 
Kirjeestä pyydettiin lausunto myös Sigma Konsultit Oy:n laatiman Vimpelin 
kunnan kokonaisasemakaavan 2003 tulkinnasta seuraavilta osin:  
1. korttelin 438/2 kiinteistölle vievän ajo-oikeuden kaavanmukaisuus 
2. VL-alueen käyttötarkoituksen tulkinta. 
 
Ramboll Finland Oy on tehnyt yrityskaupan Sigma Konsultit Oy:stä ja vas-
taa kysymyksiin seuraavasti: Kaavallisesti tulkinta on yksiselitteinen. Kaa-
van mukaan ajo 1-merkintä on tarkoitettu vain tontille 440- 1 ja ajo 2 –
merkintä tontille 440-2. Tonteille 438-1 ja 438-2 liittyminen on kaavassa 
osoitettu suoraan tonttien pohjoispuolella olevan tien kautta. Tieyhteys kiin-
teistön 438-2 osalta olisi pitänyt siis toteuttaa suoraan kiinteistöjen pohjois-
puolella olevan tien kautta. Jää kunnan harkittavaksi miten ja milloin tämä 
voidaan toteuttaa, koska tontti on jo rakennettu. Kulkua nykyistä kautta ei 
voi katkaista ennen kuin uusi yhteys on toteutettu. Jos tontilla 438-2 on ra-
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site VL-alueen kautta kulkemiseen, niin sekin pitäisi tuolloin purkaa maan-
mittaustoimituksella.  
 
Tekninen toimi on pyytänyt lausuntoa myös kuntaliiton lakimieheltä. Hän 
vastaa ajoyhteysasiaan seuraavasti: Asemakaava on hyväksytty vuonna 
2003. Kaava on sinänsä selkeä. Korttelin 440 tonttien ajoyhteydet on osoi-
tettu VL-alueen kautta vain tonteille 1 ja 2. Yhteys tontille 440/1 ajo 1-
aluetta käyttäen ja tontille 440/2 ajo -2 aluetta käyttäen.  
 
Korttelin 438 tontit 1 ja 2 rajoittuvat molemmat katuun, joilta tontille on kaa-
van mukaan tarkoitettu ajettavan. VL-alueen ajoyhteysmerkinnät eivät 
muuta kaavan tarkoittavaa pääkäyttötarkoitusta. Kaavan VL-alueita voi-
daan käyttää siten kuten muitakin VL-alueita oleskeluun, kulkemiseen jne. 
Kyse ei siis ole varsinaisesta kadusta tai yksityistiestä.  
 
Rakennuslupaa myönnettäessä tulee katsoa, että rakennushanke pihajär-
jestelyineen on asemakaavan mukainen (MRL 58 §). Jos asemakaavasta 
poiketaan, voi rakennusvalvontaviranomainen MRL 175 §:n nojalla myön-
tää vähäisiä poikkeuksia rakennusluvan yhteydessä edellyttäen, että naa-
puria on kuultu ja poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteutumiselle eikä 
vaikeuta naapurin asemaa. Jos poikkeaminen arvioidaan vähäistä suu-
remmaksi, tulee hankkia ensin erillinen MRL 171 § tarkoitettu poikkeamis-
lupa.  
 
Tontille 438/2 rakennuslupa on myönnetty 27.4.2006 eli asemakaavan hy-
väksymisen jälkeen. Asemapiirroksen nimiössä mainitaan omakotitalo, itse 
rakennusluvassa puhutaan loma-asunnosta. Rakennuslupa ratkaisee käyt-
tötarkoituksen, ristiriidalla ei ole merkitystä tässä asiassa.  
 
Rakennusluvan yhteydessä vahvistetun ja noudatettavaksi määrätyn ase-
mapiirroksen mukaan ajoyhteys tontille 438/2 tapahtuu VL ajo 1 kautta 
kaavasta poiketen. Naapureita oli tuolloin kuultu, eikä asiakirjoista ilmene, 
että suunnitelmaa olisi naapureiden taholta vastustettu, millä on myös mer-
kitystä poikkeamisen vähäisyyttä arvioitaessa ja siihen suostuttaessa. Ra-
kennuslupapäätös on lainvoimainen, eikä kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen voi siten puuttua ajoyhteyden käyttöön.  
 
Tontille 438/1 lupa on myönnetty vuonna 2009 eli sen jälkeen, kun ajoyh-
teys tontille on lainvoimaisesti ratkaistu.  
 
Kiinteistön omistajalle, joka sijaitsee tontilla 438/2, on annettu mahdollisuus 
lausunnon antamiseen ko. asiassa. Hänellä ei ole lausuttavaa ajoyhteys-
asiaan.   
 
Kiinteistö 438/1 on antanut asiassa 25.10.2018 päivätyn kirjallisen lausu-
man, jossa he esittävät seuraavaa:   
 
1. Vimpelin kunnan kokonaisasemakaavan 2003 korttelissa 438 rakennus-
paikka 2 osalta ajo kyseiselle rakennuspaikalle rakennetulle omakotikiin-
teistölle toteuttaa em. kaavan mukaisesti rakennuspakkaan rajoittuvan 
kaavatien, Leppärannantien, kautta ja valvomaan, että ajo kiinteistölle on 
järjestetty asemakaavan mukaisesti.  
 
2. Korttelin 438 ja joen välissä olevan VL-alueen kokonaisasemakaavan 
mukaisen käyttötarkoituksen ja nimenomaisen kaavamerkinnän ja  -
määräyksen mukainen ajo-oikeus osoitetaan vain kortteliin 
440/rakennuspaikalle 1 ajo sallittu –liikennemerkillä / kilvellä.  Tämä vaati-
mus sisältää myös sen vaatimuksen, että vielä käytössä oleva tämä osa 
Koskenrannantietä tulee voimassa olevan asemakaavan vastaisena lak-
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kauttaa ja asemakaavan mukainen ajo-oikeus osoitetaan vain kortteliin 
440/rakennuspaikalle 1 VL -alueella ajo 1 alueelle. Tällä hetkellä voimassa 
olevan asemakaavan vastaisesti käytössä oleva Koskenrannantien tiealue 
kulkee osin asemakaavassa osoitetun rakennuspaikkamme piha-alueella.  
 
Käsityksemme mukaan kun nyt Leppärannantie on rakennettu valmiiksi, 
niin uusi asemakaavan mukainen kulkuyhteys tontille 438-2 olisi olemassa 
ja tonttiliittymä rakennettavissa Leppärannantielle. Asiakkaan mukaan 
asemapiirroksessa ajoyhteys tontille on merkitty tapahtuvan Koskenran-
nantien kautta. Näin ollen poikkeamista ei voisi mielestämme myöskään 
perustaa asemapiirrokseen. Asemakaavasta poikkeaminen ei ole ollut esil-
lä naapurin kuulemisessa tai että se olisi asianmukaisesti käsitelty raken-
nusluvan yhteydessä.  
 
Edellä oleviin asioihin asiakas katsoo, että tontin rakennuslupa-asian yh-
teydessä ei ole haettu eikä ole ollut ollenkaan käsiteltävänä poikkeaminen 
asemakaavan mukaisesta ajo-oikeudesta niin, että ajoyhteys tontille 438-2 
tapahtuu VL ajo 1 alueen kautta asemakaavasta poiketen eikä siitä ole 
olemassa erillistä poikkeamislupaakaan. Näin ollen lainvoimaisesti raken-
nuslupapäätöksen yhteydessä ei olisi tontille 438-2 myönnetty ajo-oikeus 
asemakaavassa VL alueella ajo-1 merkitylle alueelle.  
 
Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa kokouksessa.  
 
Valmistelija: ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364 
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi,  tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040 6517 191, 
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen toimi korjaa ajo 1:n linjausta kevään/kesän 2019 aikana niin, että 
linjaus kulkee kokonaisuudessaan Leppärannan puistoalueella.   
 
Tekninen lautakunta päättää, ettei asia anna aihetta jatkotoimenpiteisiin 
Vimpelin kunnan osalta.  
 
Perustelut: Kiinteistö ja kulku kiinteistölle on rakennettu ja hyväksytty ase-
mapiirroksen mukaisesti rakennuslupakäsittelyssä. Myönnetty päätös on 
lainvoimainen eikä asiassa ole enää valitusoikeutta. MRL § 187. 
 

Tekninen lautakunta  
 
Hyväksyttiin. 
_________ 
 

Tekninen lautakunta 5.6.2019 § 40 
 

Kuntalaiset ovat jättäneet 26.3.2019 oikaisuvaatimuksen Vimpelin kunnan 
tekniselle lautakunnalle koskien lautakunnan kokouksessa 6.3.2019 §:ssä 
23 tekemää päätöstä.  
 
Oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet vaativat, että Vimpelin kunnan tekni-
nen lautakunta muuttaa 6.3.2019 tekemäänsä päätöstä niin, että 
 
1. Tekninen lautakunta päättää, että Vimpelin kunnan kokonaisasemakaa-
van 2003 korttelissa 438 rakennuspaikka 2 osalta ajo kyseiselle rakennus-
paikalle rakennettujen omakotikiinteistöille toteutetaan em. kaavan mukai-
sesti rakennuspaikkaan rajoittuvan kaavatien, Leppärannantien, kautta 
asemakaavan mukaisesti ja ryhtyy toimenpiteisiin niin, että kiinteistön 
omistaja tai haltija korttelissa 438 rakennuspaikalla 2 rakentaa asemakaa-
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van mukaisesti tonttiliittymänsä jo rakennetun kadun, Leppärannantien, 
ajoradan reunasta kiinteistölleen. 
 
2. Tekninen lautakunta päättää, että korttelin 438 ja joen välissä olevan VL 
–alueen kokonaisasemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ja nimen-
omaisen kaavamerkinnän ja –määräyksen vastainen ajo kyseisellä VL –
alueella estetään ja kaavamerkinnän ja –määräyksen mukainen ajo-oikeus 
osoitetaan vain kortteliin 440/rakennuspaikalle 1 ajo sallittu –
liikennemerkillä/kilvellä. 

 
 
3. Tekninen lautakunta päättää, että vielä käytössä oleva tämä kyseinen 
osa Koskenrannan yksityistietä lakkautetaan voimassa olevan asemakaa-
van vastaisena ja tarpeettomana Leppärannan puistoalueelta sekä Leppä-
rannan puistoalueelle asemakaavassa merkitty kortteliin 
440/rakennuspaikalle 440/rakennuspaikalle 1 ajo sallittu –ajoyhteys toteu-
tetaan ja rakennetaan asemakaavan mukaisesti. 
 
Perusteluina vaatimuksille muun muassa: 
 
Teknisen lautakunnan päätöstä, ettei asia anna aihetta jatkotoimenpiteisiin 
Vimpelin kunnan osalta, on pidettävä virheellisenä. 
 
Teknisen lautakunnan oikaisuvaatimuksen alainen päätös on asemakaa-
van vastainen ja päätöstä ei voi pitää hallintolain 6 §:ssä ilmaistun hallin-
non yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisena. Päätöstä ei voi myöskään pi-
tää tarkoituksenmukaisena eikä muutoinkaan yleisen edun mukaisena. 
 
Käsityksemme mukaan teknisen lautakunnan olisi tullut päättää korttelissa 
438 rakennuspaikka 2 osalta asemakaavan mukaisen tonttiliittymän toteut-
tamisessa ja nykyisen Koskenrannan yksityistien kautta tapahtuvan kulku-
yhteyden ja yksityistien k.o. osan lakkauttamisesta. 
 
Ramboll Finland Oy on tekniselle lautakunnalle antamassaan lausunnossa 
mielestämme aivan oikein katsonut, että kaavan mukaan ajo 1 –merkintä 
on tarkoitettu vain tontille 440-1 ja että tontille 438-2 liittyminen kaavassa 
on osoitettu suoraan Leppärannantien katualueelta. Tämän lausunnon mu-
kaan jää kunnan harkittavaksi, miten ja milloin tämä voidaan toteuttaa, 
koska tontti on jo rakennettu. 
 
Käsityksemme mukaan, kun nyt Leppärannantie on rakennettu valmiiksi, 
niin uusi asemakaavan mukainen kulkuyhteys tontille 438-2 olisi olemassa 
ja tonttiliittymä rakennettavissa Leppärannantielle. 
 
Tonttiliittymän rakentamisen vaatimatta jättäminen jonkun Leppärannantien 
varren rakennuspaikan ja omistajan kohdalla asettaisi muut saman kadun 
varrella asuvat eriarvoiseen asemaan. Myös ajon salliminen rakennuspai-
kalle eri kautta kuin asemakaavassa on osoitettu ja tarkoitettu asettaisi 
asukkaat eriarvoiseen asemaan. 
 
Tekninen lautakunta on myös päätöksessään ja sen perusteluissa koko-
naan jättänyt huomiotta vaatimuksemme Koskenrannan yksityistien lak-
kauttamisesta puistoalueella voimassa olevan asemakaavan vastaisena ja 
tarpeettomana. 
 
Tekninen lautakunta on käsityksemme mukaan päätynyt virheelliseen tul-
kintaan rakennuslupakäsittelyn merkityksestä tässä asiassa. Teknisen lau-
takunnan päätöstä olisi pidettävä myös jäljempänä ilmenevillä perusteilla 
lain vastaisena. 
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Katsomme, että kun hakija nimenomaisen merkintänsä mukaan ei ole ha-
kenut poikkeamista asemakaavan määräyksistä, niin rakennuslupakäsitte-
lyssä ei ole voitu lainvoimaisesti ratkaista asemakaavasta poikkeamista 
asemakaavan mukaisen tonttiliittymän osalta. 
 
Rakennuslupapäätöksen mukaan rakennuslupa-asiassa ei ole tehty poik-
keamispäätöstä asemakaavan määräyksestä. Tämä käy ilmi oheisesta ra-
kennuslupapäätöksestä. Rakennuslupapäätöksessä olisi tullut nimenomai-
sesti mainita asemakaavasta poikkeamisesta tonttiliittymän osalta ja perus-
tella poikkeamispäätös. Luonnollisesti rakennusluvassa ei ole asiasta mai-
nintaa, kun sellaista poikkeamista ei ole edes hakija hakenut eikä ollut ra-
kennuslupakäsittelyssä ratkaistavana. 
 
Näin merkittävää poikkeamista, joka lautakunnan päätöksen perusteella 
tarkoittaisi uutta kaavatietä/yksityistien säilyttämistä voimassa olevan ase-
makaavan vastaisesti puistoalueella, ei mielestämme voisi missään olo-
suhteissa perustaan vain asemapiirrokseen eikä myöskään kuse voi olla 
sellaisesta poikkeamisesta asemakaavan määräyksistä, joka voisi lainvoi-
maisesti tapahtua rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Näin ollen lautakun-
nan näkemystä, että kulku kiinteistölle olisi lainvoimaisesti lopullisesti rat-
kaistu rakennuslupakäsittelyssä asemapiirroksen mukaisesti, ei voisi pitää 
lain mukaisena. 
 
Näin ollen katsomme myös, että rakennuslupakäsittelyssä ei ole voinut 
syntyä asemapiirroksen perusteella kiinteistölle oikeutta kulkea kortteliin 
440/rakennuspaikalle 1 ajo sallittu –kulkuyhteyttä pitkin. 
Tällainen kulku kiinteistölle ei ole voinut tulla lainvoimaisesti ratkaistuksi ra-
kennuslupakäsittelyssä, kun voimassa olevan asemakaavan ajo 1 –
merkintä ei ole rakennuslupakäsittelyssä mukana olleeseen asemapiirrok-
seen edes merkitty. Rakennuslupakäsittelyssä on ollut oheinen liitteenä 4 
oleva asemapiirros, jossa kulku on merkitty yksiselitteisesti vain Kosken-
rannan yksityistieltä. 
Lautakunnan näkemystä ei voisi tälläkään perusteella pitää lain mukaise-
na. 
 
Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa kokouksessa.  
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta siirtää asian seuraavaan kokoukseen jatkoselvittelyä 
varten. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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SELVITYSPYYNTÖ SOPIMUSRIKKOMUKSESTA 
 
Vimpelin kunnan tekninen lautakunta on saanut 7.4.2019 päivätyn selvitys-
pyynnön Koneurakointi Harjulta koskien talvikauden 2018-2019 hiekoituk-
sia helmi- ja maaliskuussa 2019. Koneurakointi Harjun urakkasopimukses-
sa määritellyllä alueella 8 Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti on käyty hiekoitta-
massa toisen urakoitsijan toimesta. 
 
Materiaalin toimittaja ei ollut varautunut pitkäaikaiseen liukkaudentorjun-
taan materiaalien osalta ja hiekoitus-sepeli pääsi loppumaan toimittajalta ja 
saatavilla oli ainoastaan hiekotushiekkaa. Tästä johtuen poikkeuksellisen 
vakavan ja vaativan sääolosuhteen johdosta päädyttiin tilaamaan sekä hie-
koitushiekka, että hiekoitus kokonaisuudessaan niille alueille mahdollisim-
man nopeasti, johon oli liukkauden esto määritelty. Toimenpide oli kerta-
luonteinen. 
 
Kunta vastaa kaavateiden liukkauden torjunnasta ja kuntalaisten turvalli-
suudesta, joten toimenpiteet olivat välttämättömiä. 
 
Selvityspyyntö liitteineen on nähtävillä kokouksessa. 
 

Tekninen johtaja 
 
Sopimusrikkomusta ei ole tapahtunut, koska tilanne vaati välitöntä puuttu-
mista onnettomuuksien ehkäisemiseen ja tieturvallisuuden ylläpitämiseen. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  

 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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TEKNISEN TOIMEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2019 
 
Tekninen lautakunta on kokoontunut kolme kertaa kuluneen ajanjakson ai-
kana. Kaudella lautakunta on myöntänyt yhden poikkeamisen ympäristön-
suojelumääräyksistä ja antanut kolme lausuntoa. Lautakunta on käsitellyt 
yhden ympäristölupa-asian sekä käsitellyt kaavamuutoksen vireillepa-
no/kaavaluonnoksen. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on toteumataulukot. 
 
Yhdyskuntasuunnittelu: Toteuma on menojen osalta budjetti tavoitteessa, 
tuloja tullut hieman enemmän kuin budjetoitu. 
 
Yhdyskuntapalvelut: Toteuma menojen osalta on ylittynyt pitkän lumisen 
talvenvuoksi, mutta tasoittuu loppuvuoteen mennessä. Tulot ovat alittu-
neet, koska suurin osa laskutuksesta painottuu loppuvuoteen. Laskutetta-
via rakennuslupia on tullut vähemmän kuin on arvioitu. 
 
Toimitila ja vuokrauspalvelut: Menot ja tulot ovat hieman ylittyneet. Me-
noissa suurimpana kulueränä tilojen kunnostaminen. 
 
Puhdistus- ja ravitsemuspalvelut: Toteuma pysynyt suunnilleen budjetissa 
tulojen ja menojen osalta. 
 
Vesihuoltolaitos: Toteuma menojen osalta pysynyt budjetissa, mutta tulot 
alittuneet. Tulot mahdollisesti tasaantuvat loppuvuoteen mennessä syksyllä 
tehtävän tasauslaskutuksen myötä. 
 
Tekninen lautakunta: Kokonaistoteuma teknisen lautakunnan menojen 
osalta hieman ylittynyt ja tulojen osalta pysytty budjetissa. 
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy toteuman 1.1.-31.3.2019 ja antaa toteuman 
kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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YHTEISKOULUN RAKENNUS B:N KATTOURAKKATARJOUS 
 

Vimpelin kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjouksia Vimpelin Yh-
teiskoulun rakennus B:n konesaumakaton ja lipan (peltikaton) uusimiseen. 
Urakkaan on varattu 35 000 euron määräraha investointi osassa. 
 
Kunta järjesti markkinavuoropuhelun 29.1.2019, jossa käytiin läpi kunnan 
investoinnit vuodelle 2019. Vuoropuhelussa yrittäjät ehdottivat, että pidet-
täisiin erillinen informaatio-/keskustelutilaisuus kattourakoista ennen kilpai-
luttamista. 
 
Tekninen toimi on järjestänyt informaatio-/keskustelutilaisuuden tulevista 
hankinnoista kunnantalolla tiistaina 7.5.2019 koskien vesikattei-
den/pohjarakenteiden uusimista kolmessa eri kohteessa. Tilaisuuteen lähe-
tettiin kutsu 17 yritykselle, joista tilaisuuteen saapui neljän yrityksen edus-
tajat.  
 
Tarjouspyyntö on ollut julkisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 8.5.-
20.5.2019 välisenä aikana. Tarjouspyyntö liitteineen toimitettiin yhteensä 9 
urakoitsijalle. Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta ja tuntiveloitushin-
ta. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä oli maanantaina 20.5.2019 klo 12.00 
mennessä. Tarjousten avaus suoritettiin 20.5.2019 klo 13.00. Määräaikaan 
mennessä saapui yksi tarjous. 
 
Tarjous esitetään kokouksessa. 

 
Tekninen johtaja 

 
Tekninen lautakunta hyväksyy annetun tarjouksen. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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METSÄTARHAN PÄIVÄKODIN KATTOURAKKATARJOUS 
 
Vimpelin kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjouksia Vimpelin 
Metsätarhan päiväkodin peltikaton uusimiseen. Urakkaan on varattu yh-
teensä 60 000 euron määräraha investointi osassa jakautuen niin, että ka-
ton korjaamiseen 50 000 sekä uuden katoksen rakentamiseen 10 000 eu-
roa. 
 
Kunta järjesti markkinavuoropuhelun 29.1.2019, jossa käytiin läpi kunnan 
investoinnit vuodelle 2019. Vuoropuhelussa yrittäjät ehdottivat, että pidet-
täisiin erillinen informaatio-/keskustelutilaisuus kattourakoista ennen kilpai-
luttamista. 
 
Tekninen toimi on järjestänyt informaatio-/keskustelutilaisuuden tulevista 
hankinnoista kunnantalolla tiistaina 7.5.2019 koskien vesikattei-
den/pohjarakenteiden uusimista kolmessa eri kohteessa. Tilaisuuteen lähe-
tettiin kutsu 17 yritykselle, joista tilaisuuteen saapui neljän yrityksen edus-
tajat.  
 
Tarjouspyyntö on ollut julkisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 8.5.-
20.5.2019 välisenä aikana. Tarjouspyyntö liitteineen toimitettiin yhteensä 9 
urakoitsijalle. Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta ja tuntiveloitushin-
ta. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä oli maanantaina 20.5.2019 klo 12.00 
mennessä. Tarjousten avaus suoritettiin 20.5.2019 klo 13.00. Määräaikaan 
mennessä saapui yksi tarjous. 

 
Tarjous esitetään kokouksessa. 

 
Tekninen johtaja 

 
  Tekninen lautakunta hyväksyy annetun tarjouksen. 

 
Tekninen lautakunta 

 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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EUROSTERIN TEOLLISUUSHALLIN URAKKATARJOUS 
 
Vimpelin kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjouksia Vimpelin 
kunnan Eurosterin teollisuushallin toimistorakennuksen ulko- ja sisäkaton 
korjaukseen sekä lumiesteiden- ja kulkutasojen asennukseen. Urakkaan 
on varattu 25 000 euron määräraha investointi osassa. 
 
Kunta järjesti markkinavuoropuhelun 29.1.2019, jossa käytiin läpi kunnan 
investoinnit vuodelle 2019. Vuoropuhelussa yrittäjät ehdottivat, että pidet-
täisiin erillinen informaatio-/keskustelutilaisuus kattourakoista ennen kilpai-
luttamista. 
 
Tekninen toimi on järjestänyt informaatio-/keskustelutilaisuuden tulevista 
hankinnoista kunnantalolla tiistaina 7.5.2019 koskien vesikattei-
den/pohjarakenteiden uusimista kolmessa eri kohteessa. Tilaisuuteen lähe-
tettiin kutsu 17 yritykselle, joista tilaisuuteen saapui neljän yrityksen edus-
tajat.  
 
Tarjouspyyntö on ollut julkisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 8.5.-3.6.2019 
välisenä aikana. Tarjouspyyntö liitteineen toimitettiin yhteensä 9 urakoitsi-
jalle. Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta ja tuntiveloitushinta. Tar-
jouksen viimeinen jättöpäivä on maanantaina 3.6.2019 klo 12.00 mennes-
sä ja tarjousten avaus suoritetaan 3.6.2019 klo 13.00.  
 
Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta päättää urakoitsijan saapuneiden tarjouksien pohjalta, 
jotka esitetään kokouksessa. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. Tekninen johtaja 
muutti esitystään niin, että urakkatarjous kilpailutetaan uudestaan. 
 
Anita Ammesmäki esitti, että neuvotellaan R-Kattopalvelu Oy:n kanssa 
mahdollisuudesta toteuttaa urakka. Esitys kannattamattomana raukesi. 
 
Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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LAUSUNTO MILLESPAKANNEVAN JA NASSINNEVAN KALATALOUDELLISEKSI TARKKAILUOH-
JELMAKSI 

 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousvi-
ranomainen pyytää Alajärven kaupungin ympäristöviranomaisen lausuntoa 
30.5.2019 mennessä. Lausuntoa pyydetään Millespakannevan ja Nassin-
nevan kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta. 
 
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Perälän Turve Oy:n Millespakannevan 
sekä Nassinnevan ja Rimpinevan turvatuotantoalueita koskeviin lupapää-
töksiin. Hakija on ilmoittanut 19.9.2014, että Rimpinevan alueen turvetuo-
tanto on päättynyt. Millespakannevaa koskevan Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston 20.2.2015 antaman päätöksen nro 22/2015/1 lupaeh-
dossa 13 ja Nassinnevaa koskevan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
raston 20.2.2015 antaman päätöksen nro 23/2015/1 lupaehdossa 12 edel-
lytetään, että kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä ta-
valla. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuina. Tarkkailun vuosirapor-
tit on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, Alajärven 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Järviseudun kalastusalueel-
le. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joi-
den oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yh-
teenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä 
analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. 
 
Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää Millespakannevan ja 
Nassinnevan turvetuotantoalueiden omana tarkkailuna Kivisillanpurossa 
tehtävät sähkökoekalastukset sekä Ähtävänjoen- Kruunupyynjoen- ja Pur-
monjoen kalataloudellisessa yhteistarkkailussa tehtävät Paaluomanpuroa 
koskevat kalastustiedustelut. Sähkökoekalastukset tehdään esityksen mu-
kaan kahdella koealalla ainoastaan vuonna 2019, mikäli koekalastuksissa 
osoittautuu, että Kivisillanpuron kalataloudellinen merkitys on vähäinen. 
Muussa tapauksessa Kivisillanpuron sähkökoekalastuksia toteutetaan vii-
den vuoden välein. Sähkökoekalastuksia toteutetaan Puronmaan kohdalla 
sekä Everikonkallion pohjoispuolelta. Sähkökoekalastuksiin soveltuvat 
koealat valitaan tarkemmin maastossa koekalastusten yhteydessä. Sähkö-
koekalastuksissa koealat kalastetaan yhden poistopyynnin menetelmällä 
kalastamalla vähintään noin 300 m2 kokoinen koeala. Muilta osin sähkö-
koekalastuksissa sovelletaan uusimpia koekalastusmenetelmiä (Olin ym. 
2014) ja koekalastusten tulokset tallennetaan koekalastusrekisteriin.  
  
Paaluomanpuron osalta turvetuotantoalueiden kalataloustarkkailu esitetään 
tehtäväksi Kivisillanpuron alapuoleisessa uomassa kalastustiedusteluin 
osana Ähtävänjoen- Kruunupyynjoen- ja Purmonjoen kalataloudellista yh-
teistarkkailua. Kalastustiedustelu toteutetaan yhteistarkkailun osana kerran 
ohjelmakaudella. 
 
Näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista vastaa ulkopuolinen toimija. 
Analyysit pyritään tekemään yleisesti tunnettuja standardimenetelmiä hyö-
dyntäen. Vuosiyhteenvedossa esitetään tarkkailua koskevat epävarmuus-
tekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. 

 
Vuoden 2018 kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan vuoden 2019 tou-
kokuun loppuun mennessä. Kalataloustarkkailun tulokset toimitetaan toi-
minnanharjoittajalle, Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Etelä-Pohjanmaan ELY- keskukselle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaiselle sekä Järviseudun kalastusalueelle. 
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Tarkkailuohjelma on voimassa molempien tuotantoalueiden osalta tois-
taiseksi. Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia sopimalla niistä tarkkailuvel-
vollisen ja Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen kanssa. 
 
Valmistelija:  Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364, 

 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
 

Ympäristösihteeri 
 
Vimpelin kunnan ympäristöviranomainen katsoo, että kalataloustarkkailu 
on riittävä.   
 

Tekninen lautakunta 
 
Lausuntopyynnön antoon on saatu lisäaikaa 12.6.2019 saakka. 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 
   kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi, 044 297 0364 
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KANTATIE 68 KAAVAMUUTOKSEN VIREILLEPANO/KAAVALUONNOS 
 
Tekninen lautakunta 23.10.2018 § 77 

 
Tarkoituksena on laatia asemakaava, jonka tavoitteena on muuttaa ase-
makaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa samanaikaisesti laaditta-
van tiesuunnitelman (Kantatien 68 parantaminen välillä Kehätie – mt 750) 
mukaisesti kantatien 68 kiertoliittymä ja siihen liittyvät uudet kevyen liiken-
teen järjestelyt. 

  
Ramboll Finland Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
koskien kantatien 68 yleisen tien aluetta kortteleita 52-54, osakorttelia 58 ja 
osakorttelia 8. 
 
Valmistelija:  tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 6517 191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi  
 

Tekninen johtaja  
 
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kantatie 68 kaavan vireille-
panon hyväksymistä. 
 

Tekninen lautakunta 
 
 Hyväksyttiin. 
 _________  

 
Kunnanhallitus 5.11.2018 § 226 

 
Tiesuunnitelman edetessä on huomattu, että kiertoliittymä ja siihen liittyvät 
kevyen liikenteen turvallisuutta edistävät ratkaisut eivät mahdu nykyisen 
kaavan rajojen sisälle. Kaavaan tulee tehdä tiejärjestelyjen vuoksi muutok-
sia ja pieniä laajennuksia. 
 
Hallintosäännön 5. luvun 20 §:n kohta 20 mukaan kaavan laatimispäätök-
sistä koskien kaavan muuttamista päättää kunnanhallitus, kaavan laajen-
tamista koskevat päätökset tekee kunnanvaltuusto. 
 
Valmistelija:  Vt. kunnanjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi,  
 040-149 5917. 
 
 

Vt.kj. Kunnanhallitus päättää, että 
1.keskustan asemakaavan muutos kantatien 68 yleisen tien alue ja osa-
kortteli 58 pannaan vireille 
ja 
2.esittää kunnanvaltuustolle, että keskustan asemakaavan muutos ja laa-
jennus kantatien 68 yleisen tien alue ja osakorttelit 8 ja 52-54 pannaan vi-
reille. 
 

Khall Hyväksyttiin. 
 
Merkittiin, että tekninen johtaja Ville Karjalainen oli paikalla asiantuntijana 
kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana, mutta poistui kokouksesta en-
nen päätöksentekoa. 
 
----------- 
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Valtuusto 12.11.2018 
 

Oheismateriaali: Kartat keskustan asemakaavan muutos ja laajennusalu-
eista. 
 

Kvalt. Hyväksyttiin. 
Lisäksi valtuuston puheenjohtaja totesi, että: kustannuksiin voidaan palata. 
 
--------- 
 

Tekninen lautakunta 6.2.2019 § 14 
 

Ramboll Finland Oy on laatinut ELY:n laatiman kantatie 68 tiesuunnitelman 
pohjalta kolmen eri alueen kaavaluonnokset. 
Kaavaluonnokset koskevat vain niitä alueita, joissa tiealueen leveys ei ole 
riittävä tai piha- ja peltoalueliittymiä joudutaan poistamaan. 
 
Keskustan  I. kaavaluonnos koskee muutos- ja laajennusosaa kantatien 68 
yleisen tien alueella osakorttelia 8. Kaavaluonnosalueelle tulee kiertoliitty-
mä.  
 
Keskustan  II. kaavaluonnos koskee muutos- ja laajennusosaa kantatien 68 
yleisen tien alueella kortteli 52 ja osakorttelit 53-54 . Kaavaluonnosalueelle 
tulee alikulkutunneli, kevyenliikenteen väylä ja turvasaarekkeet. 
 
Keskustan  III. kaavaluonnos koskee muutos- ja laajennusosaa kantatien 
68 yleisen tien alueella osakortteli 58 . Kaavaluonnosalueelle tehdään hau-
tausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjä. 
 
Asemakaavaluonnokset ja asemakaavaselostukset esitetään kokouksessa. 
 
Valmistelija:  tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 6517 191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi  
 

Tekninen johtaja 
  

MRL 62 §:n ja MRA  30 §:n mukaisesti tekninen lautakunta päättää asettaa 
nähtäville luonnoksen kantatie 68 yleisen tien alueen asemakaavamuutok-
sesta ja laajennuksesta valmisteluvaiheen kuulemista varten. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 

Tekninen lautakunta 10.4.2019 § 37 
 
Keskustan I. kaavaehdotus koskee muutos- ja laajennusosaa kantatien 68 
yleisen tien alueella osakorttelia 8. Kaavaehdotusalueelle tulee kiertoliitty-
mä. 
 
Keskustan II. kaavaehdotus koskee muutos- ja laajennusosaa kantatien 68 
yleisen tien alueella kortteli 52 ja osakorttelit 53-54. Kaavaehdotusalueelle 
tulee alikulkutunneli, kevyenliikenteen väylä ja turvasarakkeet. 
 
Keskustan III. kaavaehdotus tulee käsittelyyn myöhemmin, koska se ei ole 
enää tiesuunnitelma-alueella. 
 

Tekninen johtaja 
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MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti tekninen lautakunta päättää asettaa 
nähtäville ehdotuksen I ja II kantatie 68 yleisen tien alueen asemakaava-
muutoksesta ja laajennuksesta valmisteluvaiheen kuulemista varten. 
 
Keskusta I ja keskusta II kaavaehdotukset esitellään kokouksella. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  

 
Tekninen lautakunta 5.6.2019 § 47 
 

Vimpelin keskustan asemakaavan muutosten ja laajennusten kaavaehdo-
tukset ovat olleet nähtävillä 17.4. – 20.5.2019 välisenä aikana Vimpelin 
kunnantalolla ja kunnan nettisivuilla osoitteessa: www.vimpeli.fi. Määräai-
kaan mennessä saapui viisi lausuntoa, joissa kolmessa oli huomautetta-
vaa. 
 
ELY:n lausuntojen huomautus: Vimpelin keskustassa olevien Patruunan-
tien, Opintien, Jäykäntien, Pöntisentien ja Suksitien LYT-tiealueita koskeva 
asemakaavan muutosehdotus, jolla tiealueet muutetaan kaduksi, on ollut 
nähtävillä 15.10.-16.11.2015 välisenä aikana. Asemakaavaehdotusta ei ole 
kuitenkaan vielä hyväksytty kunnanvaltuustossa. ELY-keskus kehottaa 
kuntaa saattamaan kyseisen asemakaavaehdotuksen kunnalliseen hyväk-
symiskäsittelyyn. Mahdolliset muutostarpeet aluerajauksiin kantatietä 68 
koskevien kaavahankkeiden johdosta on kuitenkin syytä tarkistaa ennen 
hyväksymiskäsittelyitä. 
 
Vastine ELY:n lausuntoihin: Patruunantien, Opintien, Jäykäntien, Pöntisen-
tien ja Suksitien LYT-tiealueita koskevaa asemakaavan muutosehdotusta 
on tarkoitus tarkistaa kantatien 68 asemakaavamuutosten hyväksymisen 
jälkeen ja laittaa uudelleen nähtäville ennen hyväksymiskäsittelyä. 
 
Kolmas huomautus oli maanomistajalta, jonka kanssa neuvottelu vasti-
neesta on vielä kesken ja esitys annetaan kokouksessa. 
 
Keskusta I ja keskusta II kaavat esitellään kokouksessa, koska kunta ei voi 
antaa vastinetta kaavoittajalle yhden maanomistajan osalta vielä neuvotte-
luiden keskeneräisyyden vuoksi. 
 

Tekninen johtaja 
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuus-
tolle hyväksyttäväksi Keskustan I. ja Keskustan II. kaavan. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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MUUT ASIAT 
 
- Markku Lapinkorpi kertoi kausivalaistus suunnitelmasta. 
- Kunnanjohtaja kertoi tulevaisuudesta teknisellä toimella. 
- Tekninen johtaja kertoi tulevan kokouksen 26.6.2019 asioista. 
- Tekninen johtaja kertoi aikaisemmin tehdystä kaavoitussopimuksesta ja      
tulevista toimenpiteistä tämän johdosta. 
- Loviisa Anttila kysyi Kuntalaisten olohuone –hankkeen etenemisestä. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 40, 42, 45, 46, 47, 48 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaa-
timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 43, 44 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja  
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikai-
sun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
     
Tekninen lautakunta 
Patruunantie 15 
62800 Vimpeli 
 
Sähköposti: vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi 
 
Oikaisuvaatimus, pykälät 41 
 
Hankintaoikaisu, pykälät 43, 44 
 
Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kir-
jeellä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika-
na. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta-
va. 

Liitetään pöytäkirjaan 
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Valitusosoitus 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Vimpelin kunnan teknisen lautakunnan viranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaa-
san hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta.  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk-
sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal-
lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 30 päivää 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saan-
titodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistuksen merkittynä aikana. 
 
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 30 päivää 
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukemat-
ta. Valitusaika päättyy pp.kk.vvvv. 
 
Valitusviranomainen osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite 
 
Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
PL 204 
65101 Vaasa 
Puhelin: 029 56 42780 
Faksi: 029 56 42760 
sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
Markkinaoikeus   Valitusaika 14 päivää 
Radanrakentajantie 5 
00520  Helsinki    Pykälät  
 
Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon (60.000 € tavarat ja palvelut, 400.000 € 
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, rakennusurakat 150.000 € ja käyttöoikeusurakat 500.000 €). 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 
lukuun.  

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäris-
tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka 
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijainti-
kunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viran-
omainen. 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 
65101 Vaasa, sähköposti vaasa:hao(at)oikeus.fi) 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (fak-
silla tai sähköpostilla) 

Valituksen 
liitteet: 
 

Valituskirjelmään on liitettävä: 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusvi-
ranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta 
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Valitusasiakir-
jojen toimitta-
minen 

Valitusasiakirjelmä liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä viraston aukioloajan päättymistä.. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaittees-
sa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot: 
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs 
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin: 029 56 42780, faksi: 029 56 42760 
sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi 
aukioloaika: klo 8-16.15 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinmaksulaki (11.12.2015 /1455). 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille 
tulevissa asioissa 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella 
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksu-
velvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1)  Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.   Liitetään pöytäkirjaan 
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