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Kokousaika 02.09.2019 klo 16.00 
 

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 6.9.2019 klo 12.00-
15.00 ja kunnan kotisivuilla 6.9.2019 
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KOKOUSAIKA 02.09.2019 klo 16.00 – 16.45 
 

KOKOUSPAIKKA Vimpelin kunnanvirasto, kokoushuone 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

Jäsenet:   Varajäsenet: 
 
Hänninen Harri        puheenjohtaja   
Lapinkorpi Markku poissa   I varapuheenjohtaja  
Anttila Loviisa        jäsen   
Arpala Jarmo        ”   
Järvelä Matti        ”   
Mustonen Tanja poissa      ”  Yliahtela Mari 
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 
Itäniemi Patrick nuorisovaltuuston edustaja 
 

LAILLISUUS JA PÄÄ-
TÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 71-72 § 
 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet 
 
Jarmo Arpala ja Loviisa Anttila 
 
Tarkastus toimitetaan Vimpelin kunnanvirastolla 4.9.2019 
 

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 10.9.2019. 
 

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

Tarkastusaika: 4.9.2019  
 
 
Jarmo Arpala  Loviisa Anttila  

JULKIPANOTODISTUS 
RakL 40 § 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut jul-
kipantuna Vimpelin kunnan ilmoitustaululla 9.9.2019. 
 

PÖYTÄKIRJA ON PI-
DETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

6.9.2019 Vimpelin kunnantoimistolla. 
 
Todistaa: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 
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INTERVALLIN URAKKATARJOUKSET 
 
Intervalliosaston peruskorjauksen (I vaihe) ja laajennuksen (II vaihe) suun-
nitteluasiakirjat ovat valmistuneet siten, että peruskorjauksen toteutusta 
päästään aloittamaan ja hankkeen rakentamisen kilpailutus voidaan käyn-
nistää.  
 
Määrärahaesitys tehdään nyt vuoden 2019 investointiosaan lisämäärära-
hana ja loppuosa koko hankkeen toteutukselle varataan ensi vuoden ta-
lousarvion käsittelyn yhteydessä. Määrärahojen jakautuminen vuodelle 
2019 ja 2020 tarkennetaan vielä kuluvan vuoden lopulla hankkeen etene-
misen mukaisena.  Koko hankkeen kustannusarvio on n. 1,4 M€.  
Peruskorjauksen kustannusarvion nyt valmistuttua, vakuutusyhtiö pystyy 
tekemään ratkaisua korvauksesta. 
 
Valtuusto on hyväksynyt 17.6.2019 hankkeelle 600 000 €:n lisämäärärahan 
vuodelle 2019. Nyt hanke käynnistetään kilpailutuksella. Suunnitelma asia-
kirjat lähetetään sähköpostilla lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Kos-
ka asiakirjat ovat suuri kokoisia, ei niitä voida toimittaa paperisina tällä ai-
kataululla. Asiakirjat ovat myös nähtävillä lautakunnan jäsenille ennen ko-
kousta kunnantoimiston teknisellä toimella viraston aukioloaikana.   
 
Oheismateriaali: Urakkaohjelma ja arkkitehti, tavoitehinta 
 
Nähtävillä kokouksessa: LVIS-suunnitelmat 

 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi  
 

Tekninen johtaja 
 
Lautakunta hyväksyy kilpailutusasiakirjat ja kilpailutus voidaan käynnistää 
virkamiestyönä. Urakka tullaan hyväksyttämään lautakunnassa kesälomien 
jälkeen.  
 

Tekninen lautakunta 
 
Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä.  
 
Markku Lapinkorpi on asiassa esteellinen ja poistui tämän pykälän päätök-
senteon ajaksi (intressijäävi) klo 18.10 – 19.44. 
  
Asiantuntijoina kuultiin: Seppo Tuomisalo Rakennusarkkitehdit Oy Tuomi-
salo & Co, Jukka Saastamoinen LVI-insinööritoimisto J. Saastamoinen Oy, 
Juha Timo Insinööritoimisto Juha Timo Ky, Markku Lapinkorpi Vimpelin 
sähkötyö Ky.. 
 
Anne Niemi esitti, että virkamiestyönä tarjouspyyntö asiakirjoissa tarjoajan 
kelpoisuuskriteereihin lisätään tarjoajan vakavaraisuutta mittaava kriteeri. 
Sprinklaus järjestelmä tulee näkyä urakkalaskenta asiakirjoissa. 
 
Hyväksyttiin tällä lisäyksellä. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
   ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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Tekninen lautakunta 21.8.2019 § 68 
 

Tekninen toimi on kilpailuttanut Intervalliosaston, rakennusvaihe 1 perus-
korjauksen. Tarjouspyyntö on ollut Hilmassa nähtävillä 8.7.-12.8.2019 väli-
sen ajan. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 12.8.2019 klo 14.00 mennes-
sä ja määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. 
 
Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Tekninen johtaja 
 
Esitys annetaan kokouksessa. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Asia siirrettiin jatkovalmisteluun 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191 
   ville.karjalainen (at)vimpeli.fi 

 
Tekninen lautakunta 26.8.2019 § 70 
 

Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Tekninen johtaja 
 
Esittelijä esittää, että lautakunta esittää Intervallin peruskorjauksen urakka-
tarjouksen hyväksymistä kunnanhallitukselle.  

 
Käsittely 

 
Martti Lassila esitti, että ei rakenneta näillä ehdoilla. Esitys raukesi kannat-
tamattomana.  
 
Matti Järvelä esitti, että suoritetaan uusi kilpailu. Esitys raukesi kannatta-
mattomana.  
 
Anne Niemi huomautti, että teknisen lautakunnan kokouksessa 26.6.2019 
§ 55 on lautakunta päättänyt, että sprinklausjärjestelmä on mukana urakka-
tarjouksessa. 
 

Muutettu päätösehdotus 
 
Esittelijä muutti päätösesitystä siten, että tekninen lautakunta kokoontuu 
2.9.2019 klo 16, jolloin tarjoukseen on lisätty sprinklausjärjestelmän hinta-
tarjous. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Asia päätettiin jättää pöydälle jatkovalmistelua varten. 
  
 
Tiedotusvastuu tästä asiasta: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191 
   ville.karjalainen (at)vimpeli.fi 
 

Tekninen lautakunta 2.9.2019 § 71 
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Kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Tekninen johtaja 

 
Esitys annetaan kokouksessa. 
 

Käsittely 
 
Tekninen johtaja esitteli Intervalliosaston rakennusvaihe 1. peruskorjauk-
sen urakkatarjouksen sisältöä. 
 
Tekninen johtaja esittää, että tekninen lautakunta esittää edelleen kunnan-
hallitukselle 12.8.2019 annetun tarjouksen hyväksymistä seuraavasti: 
1.sprinklerijärjestelmä sisältyy tarjoukseen (lisätarjous 30.8.2019). 
2.kunnan omana työnä toteutetaan reunakivetysten ja kenttäkivien poisto 
(tarjouksen muutos 26.8.2019) 
3.urakkatarjouksen rakennusurakasta poistetaan valesokkelirakenne (tar-
jouksen muutos 26.8.2019) 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  

§ 71, V_TEKNLTK 2.9.2019 16:00 Sivu 5



MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Lautakunta on vuosittain tehnyt ympäristökatselmuksia eripuolilla Vimpeliä. 
Tänä vuonna katselmus pidetään Rantakylän ja Itänurkan suunnalla. Tar-
kastus päivämäärä on 8.10.2019 ja tarkastukselle osallistuvat lautakunnan 
jäsenet Mari Yliahtela ja Loviisa Anttila. 
 
Jarmo Arpala esitti, että Patruunantien hidasteet tulee laittaa kuntoon ja 
kavennukset poistaa ennen kuin tie siirtyy kunnan omistukseen 
 

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 71, 72 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu-
vaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 
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 hankinta-
oikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja 
postiosoite, sähköposti, faksi (lautakunta/hallitus). 
 
Vimpelin tekninen lautakunta 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Posti- ja käyntiosoite: Patruunantie 15, 62800 VIMPELI 
Sähköpostiosoite: vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–15.30 ja perjantaina klo 8.00–15.00. 
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
 
Oikaisuvaatimus, pykälät 
 
Hankintaoikaisu, pykälät 
 
Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä, saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä 
asioinnista 19 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille osoitteessa 
vimpeli.fi  

 
Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi-
tettava. 

      Liitetään pöytäkirjaan 
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Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

 
Vimpelin kunnan teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä 
kuin pääasiasta. 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi   
Vaasan hallinto-oikeus  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
PL 204, 65101 Vaasa 
puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760 
(Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 30   päivää 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille osoitteessa vimpeli.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saanti-
todistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käy-
tettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmante-
na päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja 
laki sähköisestä asioinnista 19 §). 
 
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 30   päivää 
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä 
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy pp.kk.vvvv. 

 Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi 
Markkinaoikeus  markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 564 3300, faksi 029 564 3314 
(Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät   Valitusaika 14   päivää 
 
Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Valitusaika alkaa päätöksen 
tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijainti-
kunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontavi-
ranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

 
Valituskirjelmä ja sen 
liitteet 

 
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, s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi). 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta 
– mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
– valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköi-
sesti (faksilla tai sähköpostilla). 
 
Valituskirjelmään on liitettävä 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu 
valitusviranomaiselle 
– mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen 
toimivallasta. 
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Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähet-
tää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käy-
tettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä (virka-aika klo 8.00–16.15). 
 
Yhteystiedot 
postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa 
faksi: 029 564 2760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 

 
Lisätietoja 

 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun 
lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinmaksulaki 
(11.12.2015 /1455) ja oikeusministeriön asetus (31.12.2018 /1383).  
 
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. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

      Liitetään pöytäkirjaan 

 
 

§ 9998, V_TEKNLTK 2.9.2019 16:00 Sivu 9


	V_TEKNLTK, 2.9.2019 16:00, Pöytäkirja
	§ -2 Asialuettelo
	§ -1 Läsnäolijat
	§ 71 Intervallin urakkatarjoukset
	§ 72 Muut esille tulevat asiat
	§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet


