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vara Heikki Puolamaa

Pöytäkirja

Meri-Lapin ympäristölautakunta

§ 89

19.10.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
MELAYMP 19.10.2021 § 89

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Meri-Lapin ympäristölautakunta

§ 90

Asialistan hyväksyminen
MELAYMP 19.10.2021 § 90

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Pöytäkirjan tarkastus
MELAYMP 19.10.2021 § 91

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Yli-Öyrä Pertti ja Röntynen Petri sekä
varalle Puolamaa Heikki.
Hyväksyttiin.
_______
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Tiedotettavat asiat
MELAYMP 19.10.2021 § 92
792/2021

Aumausilmoitukset

797/2021

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöön 20.8.2021 asiassa
Tornion tehtaiden ympäristöluvan nro 83/12/1 lupamääräyksen 61 mukainen
suunnitelma (PSAVI/9058/2020), Outokumpu Stainless ja Outokumpu Chrome
Oy on vastattu, ettei Meri-Lapin ympäristöpalveluilla ole lausuttavaa asiaan

1035/2021, aiempi dnro 102/2021
Maa-aineslupaan liittyvän aloituskatselmuksen pöytäkirja 6.9.2021 sekä
vakuusasiakirja, Louhikko, Tornio
1036/2021, aiempi dnro 440/2021
Maa-aines- ja ympäristölupaan liittyvän aloituskatselmuksen pöytäkirja
20.7.2021 sekä vakuusasiakirja, Tapojärvi Oy, Tuhkamaa, Keminmaa
761/2018

Maa-ainesluvan vakuuden palautus, Tornion Rakennussora Oy

973/2021

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin Nunasvaaraan suunniteltavien grafiittimalmin louhintahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 8.9.2021 ja Meri-Lapin ympäristöpalveluiden lausunto 28.9.2021

820/2021, aiempi dnro 368/2016
Maa-ainesten ottaminen, Kyläjoenkangas. Selvityspyyntö ja kehotus
27.8.2021 sekä muistio 22.9.2021
818/2021

Päätös

Koiratarhan aiheuttamat haitat, Keminmaa. Ilmoitus 17.8.2021 ja vastine
5.9.2021

Hyväksyttiin.

_______
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Viranhaltijoiden pöytäkirjat
MELAYMP 19.10.2021 § 93
Alla olevassa luettelossa mainitut viranhaltijat ovat jättäneet pöytäkirjat,
jotka ovat nähtävillä kokouksen aikana kokouspaikalla KuntaL:n 92 §:n ja
Tornion kaupungin hallintosäännön 29 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä
varten.
Tornion rakennustarkastajan päätökset:
§ 298 - 333 oheisina olevien julkipanolistojen mukaiset
rakennuslupapäätökset
885/2021

Vs. ympäristötarkastajan (LM) viranhaltijapäätökset:
§ 17 Poikkeaminen ympäristösuojelumääräylksistä/öljysäiliön
käytöstä poisto

Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Rudus Oy:n Sivakkavaaran tilan 241-407-14-49 maa-ainesluvan maisemointitöiden aikataulu
MELAYMP 19.10.2021 § 94
1024/11.01.00.05/2021
Valmistelija

ympäristötarkastaja Minna Karhunen:
Ympäristölautakunnan 18.10.2011 § 137 Rudus Oy:lle myöntämä maaaineslupa ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 28.6.2011 antama lupa
ovat päättyneet 15.7.2021. Rudus Oy on 15.6.2021 esittänyt pyynnön
lisäajasta maisemoinnin suorittamiseksi. Ympäristötarkastaja 6.7.2021
tehdyn tarkastuksen perusteella todennut, että koko lupa-alue tulee olla
lopputarkastettavissa 30.11.2021 mennessä.
Rudus Oy on ollut syyskuussa yhteydessä ympäristötarkastajaan
maisemointisuunnitelman muuttamisesta, koska alueelle on suunniteltu
virkistyskäyttöä ja virkistyskäytössä olisi tarkoitus hyödyntää myös alueella
olevaa vesialuetta.
Rudus Oy esittää, että kiinteistön uusi jälkihoitosuunnitelma toimitetaan
Meri-Lapin ympäristöpalveluihin hyväksyttäväksi 31.10.2021 mennessä ja
alueen jälkihoito suoritetaan loppuun hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
31.5.2022 mennessä. Alueen jälkihoitotöitä ei voi saattaa loppuun
talviaikaan.

Oheisaineisto

Rudus Oy:n pyyntö lisäajasta maisemoinnin suorittamiseksi
Muistio 6.7.2021 tehdystä tarkastuksesta

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus

Meri-Lapin ympäristölautakunta päättää, että aluetta koskeva
jälkihoitosuunnitelma tulee toimittaa 31.10.2021 mennessä ja alueen
maisemointi tulee saattaa loppuun 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Maa-aineslupa hiekan ja soran ottamiseen tiloilta KTK-Kyläjoenkangas 851-418-46-69 ja
Hiekkala 851-418-14-11, Tornion KTK Oy
MELAYMP 19.10.2021 § 95
1025/11.01.00.05/2021
Valmistelija

ympäristötarkastaja Minna Karhunen, puh. 050 566 4195:
KTK-Tornio Oy on toimittanut Meri-Lapin ympäristölautakunnalle maaaineslain (555/1981) mukaisen maa-aineslupahakemuksen, joka koskee
soran ja hiekan ottamista tiloilta KTK-Kyläjoenkangas 851-418-46-69 ja
Hiekkala 851-418-14-11.
Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria ja ottamismäärä
on 75 000 k-m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi eli lupa olisi voimassa
30.8.2031 saakka. Ottamissyvyys on 1-5 metriä ja ottaminen ulotetaan
alimmillaan tasolle + 11 (N2000). Alueella on ollut ottamistoimintaa jo
aiemmin.
Alue sijaitsee Kyläjoenkankaan pohjavesialueella (2-luokka). Alueella ei ole
suojeltavia luontoarvoja.
Liitteenä on päätösesitys toimintaa koskevaksi maa-ainesluvaksi.
Olennaiset tiedot lupahakemuksesta ja sen käsittelystä on esitetty
lupapäätöksen kertoelmaosassa. Luvan käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä ennen kokousta ympäristönsuojelun
toimistossa.

Liitteet

esitys KTK-Tornio Oy:n maa-ainesluvaksi
hakemusasiakirjat
sijaintikartta

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aineslupapäätöksen,
josta peritään 1725 euron käsittelymaksu (sisältää naapureiden
kuulemiskustannukset). Päätökseen liitetään valitusosoitus PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen. Lupapäätös ja kuulutus päätöksestä laitetaan
nähtäville Tornion kaupungin verkkosivuille. Tieto päätöksestä lähetetään
naapuritilojen omistajille, joille lähetettiin tieto hakemuksen vireilläolosta.
Tieto päätöksestä julkaistaan Kotikulmilta -lehdessä.
Lupapäätös liitteineen toimitetaan hakijalle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle sekä Tornionlaakson museolle.
Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta.

Pöytäkirja

Meri-Lapin ympäristölautakunta
Päätös

§ 95

Hyväksyttiin.
_______
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Rakennusvalvonnan seutumalli
MELAYMP 19.10.2021 § 96
998/10.03.00.00/2021
Valmistelija

Rakennustarkastaja Markku Vaittinen ja tekninen johtaja Markus Kannala
Meri-Lapin ympäristölautakunta järjestää rakennusvalvonnan Tornion
kaupungin ja Keminmaan kunnan alueella. Näillä yhteistoiminta-alueen
kunnilla on käytössään erilaiset taustajärjestelmät
paikkatietoratkaisuissaan. Tornion kaupungilla on käytössä teknisen
toimen kokonaisratkaisu, joka koostuu Trimble Locus järjestelmästä ja sitä
täydentävistä sähköisistä palveluista. Ratkaisu on käytössä paikkatiedon,
maankäytön, kiinteistönmuodostuksen, maaomaisuuden hallinnan,
kunnallistekniikan suunnittelun sekä rakennusvalvonnan palveluissa.
Keminmaan kunnassa on käytössä samaan tapaan KuntaNet ohjelmisto.
Rakennusvalvonnan yhteistyötä voidaan kehittää ja resursseja hyödyntää
tehokkaammin jos käytössä ovat yhdenmukaiset ohjelmistot ja
menettelytavat. Järjestelmien yhtenäistämisen tarve on todettu
aikaisemmin myös ympäristöpalvelujen neuvottelukunnassa, koska se on
saumattoman yhteistoiminnan edellytys.
Tavoitteena on ottaa rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueelle seutumalli
tehokkaaseen tuotantokäyttöön. Seutumallissa keskuskunta tarjoaa
seutukunnalle järjestelmän käyttöä. Lisensointi perustuu Trimble Locus
järjestelmän seudullisiin toimialapaketteihin. Vuosimaksu sisältää
ohjelmiston käyttöoikeuden ja ylläpidon. Lähitukipalvelut tulee
keskuskunnan kautta. Vanha sopimus seutumallista on olemassa vuodelta
2011, mutta sitä ei ole otettu käyttöön ja tämä uusi sopimus korvaa sen.
Järjestelmän soveltuvuutta on selvitetty yhdessä rakennusvalvonnan,
tietohallinnon, Keminmaan kunnan sekä Trimblen kanssa ja sen on todettu
sopivan alueen tarpeeseen.
Trimble eSercvice -seutujärjestelmän käyttöön liittyvät vuosikustannukset
ovat tarjouksen mukaan yhteensä noin 1530 €/vuosi (peruspaketti 480,00
€/vuosi/paketti + rakennusvalvontapaketti 1 050,00 €/vuosi/paketti).
Käyttöönoton kertaluontoiset kustannukset (koulutus 1700-3400 €,
konsultointi 2400-3600 € ja konversio 4500 €) ovat haarukassa noin 860011500 €. Hankinnan arvo on enintään n. 17620 € (4 vuotta).
Kustannusten jaossa noudatetaan seudullisen ympäristöpalvelujen
yhteistoimintasopimuksen jakoperusteita. Mikäli Trimble Locuksen
seutukäyttöä halutaan myöhemmin laajentaa koskemaan muita kuin
rakennusvalvonnan tarpeita, sovitaan kustannusten jaosta erikseen.
Keminmaan kunnalle seutukäytön yhteydessä muita kustannuksia voi
muodostua mahdollisesti tarvittavista tietokantalisensseistä sekä

Pöytäkirja

Meri-Lapin ympäristölautakunta

§ 96

8/2021

12

19.10.2021

KuntaGML-rajapinnoista Kuntanet-järjestelmän osalta. Näitä kuitenkin
kunnissa tarvitaan jatkossa avata muutoinkin. Tornion kaupungin
tarjoamien pääkäyttäjäpalveluiden kustannuksista on sovittu, että jos ne
ovat pelkästään yhteistoiminta-alueen rakennusvalvonnan järjestämiseen
liittyviä, niitä ei veloiteta erikseen.
Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankinnassa
noudatetaan Tornion kaupunkikonsernin hankintaohjetta. Kysymyksessä
on olemassa olevan järjestelmän laajentaminen, johon toimittajalla
(Trimble) on yksinoikeus. Yksinoikeuden suojaamisen johdosta vain
Trimble Solutions Oy voi toteuttaa mainitun seutumallin, joka toimii Tornion
kaupungilla käytössä olevassa Trimble Locus kokonaisjärjestelmässä. Vain
Trimble Solutions Oy:llä on oikeus muokata järjestelmien välisiä
rajapintoja, hallita ohjelmistomoduleja Trimble Locuksen sisällä ja muokata
käyttöliittymää ja datan esitystapaa yksinoikeudella järjestelmässä.
Oheisaineisto

Tarjous seutumallista 7.10.2021

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Tornion ja Trimblen välillä tehdään sopimus seutumallin hankinnasta
Trimble Solutions Oy:n tarjouksen (7.10.2021) mukaisesti. Seutumalli
hankitaan laajuudessa johon kuuluu peruspaketti ja
rakennusvalvontapaketti.
Pidetään pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa tarkastettuna.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Lausunto Kaunisvaaran kaivoshankkeen lupahakemuksesta ja ympäristövaikutusten
arvioinnista, Pajala, Ruotsi
MELAYMP 19.10.2021 § 97
963/11.01.00.00/2021
Valmistelija

Vs. ympäristötarkastaja Lotta Mattila
Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin
lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja
ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) ilmoitukset Kaunis Iron AB:n
lupahakemuksesta sekä valmistuneesta ympäristövaikutusten arvioinnista
koskien kaivostoiminnan jatkamista ja laajentamista Tapulin, Palotievan ja
Sahavaaran avolouhoksissa sekä Kaunisvaaran rikastamossa. Hanke
sijaitsee Pajalan kunnassa Norrbottenin läänissä Ruotsissa.
Hankkeeseen sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta
sekä YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat
ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Lapin ELY-keskus
toimii viranomaisena rajajokisopimuksen nojalla lupa-asian osalta ja
ympäristöministeriö Espoon sopimuksen nojalla viranomaisena YVAmenettelyn osalta. Näiden kahden eri sopimuksen mukainen kuuleminen
järjestetään samassa yhteydessä.
Kaunisvaaran kaivoshanke käsittää nykyisen kaivostoiminnan Tapulin
rautamalmilouhoksella ja Kaunisvaaran rikastamolla, jota laajennetaan
Palotievan ja Sahavaaran rautamalmien avolouhinnalla ja näiden
rikastamisella Kaunisvaaran rikastamossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu
nykyisten jätealueiden ja vesialtaiden laajentaminen sekä uusien
jätealueiden ja vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen. Toiminnot
sijoittuvat lähimmillään noin 5 km:n päähän Suomen ja Ruotsin rajasta.
Hankkeeseen kuuluu raakavedenotto Muonionjoesta. Kaivostoiminnan
ylijäämävesi johdetaan Muonionjokeen nykyisestä purkupisteestä
Aareavaaran alapuolelle.
Lupahakemuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista on pyydetty muun
muassa Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus

Meri-Lapin ympäristölautakunta antaa Kaunisvaaran kaivoshankkeen
lupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
Kaunis Iron AB:n Kaunisvaaran kaivoshankkeella on vaikutuksia
Tornionjoen valuma-alueeseen kuuluvaan Muonionjokeen. Toiminnasta
syntyvä liikavesi johdetaan Muoniojokeen. Haettu toiminta aiheuttaa
muutoksia vesistöjen virtaamiin, mutta vaikutus arvioidaan
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merkityksettömäksi. Puhdistetun prosessiveden päästöjen ei arvioida
vaikuttavan veden laatuun vaikutuksen alaisessa vesistössä (Muonionjoki)
merkittävästi eikä se vaaranna voimassa olevien ympäristölaatunormien
noudattamista. Tehdyistä mallinnuksista ja muista selvityksistä käy ilmi,
että päästöt veteen haetusta toiminnasta eivät vaaranna voimassa olevien
pinta- ja pohjaveden ympäristönormien noudattamista. Meri-Lapin
ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan suunnittelussa tulee huomioida
mahdolliset häiriöpäästöt ja niiden ennalta ehkäisy. Poikkeustilanteiden
varalle tulee olla suunnitelma, jotta voidaan estää häiriötilanteiden
aiheuttamat päästöt vesistöön. Vesistön tila ei saa vaaraantua.
Kaunis Iron AB on ehdottanut, että purkuvesistöön menevässä vedessä
kiinteän aineen hehkutusjäännökset eivät saa ylittää 20 mg/l
kuukausikeskiarvona. Kaunis Iron AB on ehdottanut myös, että veden pH
ei saa olla alle 6 tai yli 9 ja sen mittaus on tehtävä vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa tasaisin välein. Meri-Lapin ympäristölautakunta katsoo, että
tarkkailutiheyden tulee olla riittävä veden laadun varmistamiseksi kiinteän
aineen ja pH:n osalta. Tarkkailutiheyden ollessa riittävä, myös mahdolliset
poikkeustilanteet tulevat ilmi eivätkä aiheuta vaaraa vesistön tilalle.
Päätös

Ympäristöpäällikkö toi kokoukseen muutetun päätösehdotuksen.
Meri-Lapin ympäristölautakunta antaa Kaunisvaaran kaivoshankkeen
lupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
Kaunis Iron AB:n Kaunisvaaran kaivoshankkeella on vaikutuksia
Tornionjoen valuma-alueeseen kuuluvaan Muonionjokeen. Toiminnasta
syntyvä liikavesi johdetaan Muoniojokeen. Haettu toiminta aiheuttaa
muutoksia vesistöjen virtaamiin
Meri-Lapin ympäristölautakunta katsoo, että malmivarantojen
hyödyntäminen ei saa tapahtua sen kustannuksella, että ihmisen ja
luonnon hyvinvoinnin kohdalla otetaan riskejä, jotka on vältettävissä
toiminnan huolellisella suunnittelulla ja tarkalla toteuttamisella. Toiminnan
suunnittelussa ja lupamääräyksissä tulee huomioida normaalin toiminnan
lisäksi mahdolliset häiriöpäästöt ja niiden tehokas ennalta ehkäisy.
Poikkeustilanteiden varalle tulee olla suunnitelma, jotta voidaan estää
häiriötilanteiden aiheuttamat päästöt vesistöön. Toimintaa koskevat
vesistöön liittyvien päästöjen raja-arvot tulee asettaa riittävän tiukoiksi, jotta
päästöt eivät aiheuta vaaraa vesistön tilalle. Vesistön ekologinen ja
kemiallinen tila ei saa vaaraantua. Purkuvesistö on osa Pohjois-Euroopan
suurinta luonnontilaista jokivesistöä, joka on myös rajavesistö, joten
vesistöpäästöjen raja-arvot eivät voi olla Suomen puolella vastaaville
toiminnoille annettuja raja-arvoja pienempiä. Meri-Lapin
ympäristölautakunta katsoo, että purkuvesistöön johdettavalle vedelle on
asetettavat tiukemmat raja-arvot päästöjen suhteen kuin mitä
hakemuksessa on esitetty ja tarkkailutiheyden tulee olla hakemuksessa
esitettyä tiheämpi, jotta voidaan riittävästi varmistua alueelta Tornionjoen
vesistöön johdettavan veden laadusta. Tarkkailutiheyden ollessa riittävä,
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myös mahdolliset poikkeustilanteet tulevat ilmi eivätkä aiheuta vaaraa
vesistön tilalle. Toiminnan tarkkailusta ja valvonnasta tulee myös olla
riittävät määräykset, jotta voidaan varmistua toiminnan
luvanmukaisuudesta. Vesipäästöjen ja vesientilan tarkkailuraporttien jakelu
tulee olla riittävän laaja.
Hyväksyttiin.
_______
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Puunkaatoluvat, tehtävien uudelleenjärjestely
MELAYMP 19.10.2021 § 98
1051/10.03.01.06/2021
Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula
Puunkaatolupien myöntäminen kuuluu ympäristöpäällikön tehtäviin.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että toiminnan sujuvoittamiseksi ja
käytäntöjen yhtenäistämiseksi yksityisten puunkaatolupien käsittely on
syytä ohjata kunnan kunnossapitoyksikön tehtäväksi. Kunnossapitoyksikkö
huolehtii kunnan alueiden puunkaatoasiat ja myös yksityiset puunkaatoluvat
olisi hyvä ratkaista samassa yksikössä. Lisäksi puunkaatoluvat kuuluvat
maankäyttö- ja rakennuslain piiriin eivätkä siis kuulu ympäristönsuojelun
tehtäväkenttään.
Töiden uudelleenjärjestelystä on käyty keskustelua Keminmaan ja Tornion
teknisen johdon ja kunnossapitoyksiköiden sekä ympäristöpäällikön välillä
ja yhdessä on katsottu tehtävien uudelleenjärjestelyn olevan asianmukaista.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus

Keminmaan ja Tornion puunkaatolupahakemukset käsittelee ja ratkaisee
kunnan kunnossapitoyksikkö.
Yhteyshenkilö Tornio, Kunnossapitomestari Juha Virta
Yhteyshenkilö Keminmaa, Kunnossapitomestari Merja Kemppainen

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja

8/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 97, § 98

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 94, § 95
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus

Valitusaika

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se,
jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea
muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite:
Isokatu 4
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika:
klo 8:00 – 16:15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Pöytäkirja
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Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Pöytäkirja

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi
Puhelinnumero: + 358 16 432 11 vaihde
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 15:00.

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 96
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 1
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen
tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain
132 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen,
mikäli hankinnan arvo alittaa hankintalain kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa). Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan
ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.
Toimitusosoite:
Hankintayksikön yhteystiedot:
Tornion kaupunki Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
−
−
−

60.000 e tavarat ja palvelut
400.000 e terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (hankintalain liite E)
300.000 e muut erityiset palvelut (hankintalain liite E)
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500.000 e käyttöoikeussopimukset
150.000 e rakennusurakat

8/2021

21

