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ALLEKIRJOITUKSET

Leena Vähäsöyrinki
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
74 - 86
Pöytäkirjan tarkastajat:

Eija-Riitta Niinikoski
Puheenjohtaja § 80

Liisa Hankonen
Pöytäkirjanpitäjä
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Irja Erkkilä

Urpo Korkiakoski

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA KAUPUNGIN
KOTISIVUILLA SEKÄ
Hallintosihteerin huoneessa 28.03.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 25.03.2019 § 74
Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eija-Riitta Niinikoski saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 14.02.

NIVALAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 75

6/2019

25.03.2019

Pöytäkirjan tarkastajat
Khall 25.03.2019 § 75
Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja
tarkastatetaan 27.3.2019.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Irja Erkkilä ja Urpo Korkiakoski.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen
Khall 25.03.2019 § 76
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin. Päätettiin, että § 81 käsitellään § 78 jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus tuulivoimaan
124/14.04.01/2019
Khall 25.03.2019 § 77
TM Voima Oy:n edustajat toimitusjohtaja Kim Tahkoniemi, tekninen
suunnittelija Teemu Loikkanen, projektipäällikkö Olli Malkamäki ja
projekti-insinööri Jorma Kivi antoivat tilannekatsauksen
tuulivoimasta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tietoon saaduksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Pöytäkirjan tarkastajat:

TM Voima Oy:n edustajat Teemu Loikkanen, Olli Malkamäki, Kim
Tahkoniemi ja Jorma Kivi sekä maanmittausteknikko Juha
Peltomaa ja tekninen johtaja Jouni Haataja olivat paikalla tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 14.05-15.00.
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Vuoden 2018 talousarviopoikkeamien, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen
100/02.02.02/2019
Khall 11.03.2019 § 59
Valmistelija talousjohtaja
Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018.
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain 113 §:n mukaan
kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden, tulos-, ja rahoituslaskelmien sekä
niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus
annetaan erillisinä asiakirjoina kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen
käsittelyn yhteydessä.
Vuodelta 2018 laadittu tilinpäätös osoittaa, että Nivalan kaupungin
vuosikate on 1.868.463,45 €, tilikauden tulos -368.964,27 €, ja
tilikauden ylijäämä on 383.073,73 €.
Tarkemmat tiedot toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä
kaupungin rahoitusaseman ja varallisuuden kehittymisestä vuonna
2018 on esitetty tilinpäätösasiakirjassa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelijan ehdotus
1. Kaupunginhallitus hyväksyy v. 2018 tilinpäätöksessä olevat
tehtäväalueiden tulojen/menojen ylitykset/alitukset ja esittää
valtuustolle hyväksyttäväksi toimielinten tulojen/menojen
ylitykset/alitukset.
2. Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättää sen tilintarkastajille sekä
edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
3. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 1.1. 31.12.2018 tilikauden -368 964,27 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
Tilikauden tulos
-368 964,27 €
Poistoero
2 038,00 €
Rahastojen muutos
750 000,00 €
Varausten muutos
0,00 €
Tilikauden ylijäämä
383 073,73 €
Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 2 038,00
euroa. Tuloutetaan investointirahastosta 750 000 euroa rahaston
sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen siten kuin tuloutettava määrä on
talousarvioon 2018 vahvistettu.
Tilikauden ylijäämä 383 073,73 € siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille. Edellisten tilivuosien ylijäämää tällä tilillä on 6 242
903,03 €, joten v. 2019 avaavaan taseeseen tulee edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille 6 625 976,76 € ylijäämää, ja näin
kattamatonta alijäämää ei tässä tilinpäätöksessä ole jäämässä
taseeseen.
4. Kaupunginhallitus oikeuttaa keskushallinnon tekemään
tasekirjaan mahdollisia teknisluonteisia kirjoitus- ja laskuvirheiden
korjauksia, joilla ei ole vaikutusta lopputulokseen. Mahdolliset
korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen
tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus aloittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
käsittelyn maanantaina 11.3.2019 ja jatkaa käsittelyä maanantaina
25.3.2019. Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.3.2019
käsittelyssä tytäryhtiöt ja yleishallinto.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla olivat talousjohtaja Ulla
Alin klo 14.00-15.59, Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Olli
Jokinen, Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Pekka
Niemelä, Nivalan Vuokrakodit Oy:n ja Kiinteistö Oy Kesti:n
toimitusjohtaja Simo Hautamäki, Nivalan Teollisuuskylä Oy:n
toimitusjohtaja Kaisa Liinamaa, Nivalan Työpajasäätiön
toimitusjohtaja Riitta Kaskela ja Nivalan Kauokolämpö Oy:n
toimitusjohtaja Hannu Petäistö klo 14.00-15.22.
Irja Erkkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo
15.45.

Khall 25.03.2019 § 78
Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018.
Valmistelija talousjohtaja
Valmistelijan ehdotus
1. Kaupunginhallitus hyväksyy v. 2018 tilinpäätöksessä olevat
tehtäväalueiden tulojen/menojen ylitykset/alitukset ja esittää
valtuustolle hyväksyttäväksi toimielinten tulojen/menojen
ylitykset/alitukset.
2. Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättää sen tilintarkastajille sekä
edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
3. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 1.1. 31.12.2018 tilikauden -368 964,27 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
Tilikauden tulos
-368 964,27 €
Poistoero
2 038,00 €
Rahastojen muutos
750 000,00 €
Varausten muutos
0,00 €
Tilikauden ylijäämä
383 073,73 €
Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 2 038,00
euroa. Tuloutetaan investointirahastosta 750 000 euroa rahaston
sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen siten kuin tuloutettava määrä on
talousarvioon 2018 vahvistettu.
Tilikauden ylijäämä 383 073,73 € siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille. Edellisten tilivuosien ylijäämää tällä tilillä on 6 242
903,03 €, joten v. 2019 avaavaan taseeseen tulee edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille 6 625 976,76 € ylijäämää, ja näin
kattamatonta alijäämää ei tässä tilinpäätöksessä ole jäämässä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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taseeseen.
4. Kaupunginhallitus oikeuttaa keskushallinnon tekemään
tasekirjaan mahdollisia teknisluonteisia kirjoitus- ja laskuvirheiden
korjauksia, joilla ei ole vaikutusta lopputulokseen. Mahdolliset
korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen
tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Tämän pykälän käsittelyn aikana olivat paikalla: talousjohtaja Ulla
Alin klo 15.00-16.30, sivistysjohtaja Riitta Viitakangas klo
15.00-15.58, hyvinvointijohtaja Jukka Turunen klo 15.00-16.10,
tekninen johtaja Jouni Hautala klo 15.00-16.25, maaseutujohtaja
Hannu Tölli klo 15.00-15.45. Eero Erkkilä poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 15.15 ja Jarmo Pihlajaniemi poistui klo
16.25. Kokouksessa pidettiin tauko 16.30-16.35.

Oheismateriaali

Tilinpäätös 2018 KH hyväksynyt 250319

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntien välisen MSE-palvelun tuottamissopimuksen jatkaminen vuosille 2019-2020
91/00.02.01/2019
Khall 25.03.2019 § 79
Liite: Myyntisopimus, pöytäkirjanote Pyhäjärven kaupunginhallitus
Valmistelija maaseutujohtaja
Pyhäjärven kaupungin ja Nivalan kaupungin välillä on ollut palvelun
tuottamissopimus, joka on päättynyt 31.12.2018. Sopimuksessa
Nivalan kaupunki on myynyt maaseutuhallinnon viranomaispalveluja
Pyhäjärven kaupungille 10 % maaseutuasiamiehen työaikaa
vastaavasti. Palveluiden hinta on ollut toteutuneet
henkilöstökustannukset lisättynä 10 % hallintokuluilla.
Pyhäjärven kaupunki on toivonut, että sopimusta jatkettaisiin vuoden
2020 loppuun saakka. Liitteenä palvelujenmyynnin jatkosopimus.
Valmistelijan esitys
Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy oheisen palveluiden
myyntisopimuksen, jossa myydään maaseutuasiamiehen palveluja
Pyhäjärven kaupungille 1.1.2019 – 31.12.2020 välisenä aikana.
Myyntihinta on toteutuneet henkilöstökulut lisättynä 10 %
hallinnointikuluina.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 81 jälkeen.

OTE:

Maaseutujohtaja, Pyhäjärven kaupunki, talousjohtaja

Liitteet

1
2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjaote Kaupunginhallitus 11.2.2019 § 44 Kuntien
välisen MSE-palvelun tuottamissopimuksen jatkaminen
vuosille 2019-2020
Viranomaispalvelun myyntisopimus
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Lausuntopyyntö Eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen, Nivala
PSAVI/2644/2018
93/11.01.00/2019
Khall 25.03.2019 § 80
Liitteet: Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, ympäristöhakemuksen
tiedoksiantokuulutus, ympäristösihteerin lausunto
Valmistelija hallintojohtaja
Aluehallintovirasto pyytää Nivalan kaupungilta lausuntoa
Maatalousyhtymä Ohtamaan ympäristölupahakemuksen johdosta.
Kyse on eläinsuojan toiminnan olennaisesta muuttamisesta.
Lausunto on toimitettava aluehallintovirastoon 27.3.2019 mennessä
ensisi-jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen
www.avi.fi/muistutus. Jollei lausuntoa ole määräajassa annettu, asia
voidaan ratkaista siitä huolimatta.
Ympäristösihteeri on antanut asiassa oman lausuntonsa, jossa
todetaan, että eläinsuojan rakentamispaikan voidaan katsoa
soveltuvan tarkoitukseen. Rakennuspaikka sijaitsee
maatalousvaltaisella haja-asutusalueella, jossa maatilojen
talouskeskukset ja muu asutus ovat perinteisesti sijoittuneet
toistensa kanssa lähekkäin, joten hakemuksen mukainen
rakentaminen ei ole ristiriidassa alueen yleisen maankäytön
suhteen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa
asiasta.Rakennuspaikka sijaitsee maatalousvaltaisella
haja-asutusalueella, jossa maatilojen talouskeskukset ja muu asutus
ovat perinteisesti sijoittuneet toistensa kanssa lähekkäin, joten
hakemuksen mukainen rakentaminen ei ole ristiriidassa alueen
yleisen maankäytön suhteen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Leena Vähäsöyrinki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi klo 16.54-16.56 (intressijäävi). Puheenjohtajana tämän
pykälän ajan toimi Eija-Riitta Niinikoski.

OTE:

Aluehallintovirasto, ympäristösihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Eläinsuojan toiminnan olennainen
muuttaminen, Nivala PSAVI 2644 2018
Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus PSAVI
2644 2018
Ympäristösihteerin lausunto MTY Ohtamaan eläinsuojan
toiminnan laajentamista koskevaan
ympäristölupahakemukseen
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Lausunto: Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä - Hourula
63/08.00.00/2019
Khall 11.03.2019 § 72
Liite: Lausuntopyyntö
Valmistelija maanmittausteknikko
Tasoristeyksien parantaminen välillä Pussinperä – Hourula, Nivala
ratasuunnitelma on pidetty ratalain (2.2.2007/110) mukaisesti
yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan 31.1 - 4.3.2019 Nivalan
kaupungintalolla, osoitteessa Kalliontie 15. Nähtävilläolosta on
kuulutettu kaupungin internetsivuilla sekä Nivala-Lehdessä.
Mahdolliset muistutukset ratasuunnitelmaa vastaan on osoitettava
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukseen ja ne on toimitettava Nivalan
kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
Määräaikaan mennessä on saapunut yksi lausunto Museovirastolta
sekä kuusi muistutusta yksityisiltä henkilöiltä/yhteisöiltä.
Suunnittelun pohjana on käytetty tasoristeyksien
perustamisohjelman toimenppideohjelmaa sekä soveltuvin osin
vuonna 2013 laadittua Liikenneviraston tarveslvitystä
"Tasoristeysjärjestelyt välillä Ylivieska - Iisalmi - kontiomäki" ja
Ylivieska - Iisalmi - Kontiomäki ratasuunnitelmaa.
Merkittävimpiä toimenpiteitä ovat:

Sahan, Pahaojan ja Roivalan tasoristeyksiin asennetaan
puollpuomllaltokset sekä uudet kansirakenteet.

Puolipuomilaitosten asentamisen myötä tlejärjestetylden
muutoksia.

Kesiön tasoristeyksessä ylitys sallitaan jalankulkijoille ja
pyöräilijöille.

Ketolan, Kauppilan, Mäkelän, Niemelän, Lähdevalnlon,
Vahtituvan ja Pussinperän tasoristeykset katkaistaan ja niille
esitetään korvaavat tieyhtevdet.

Asunmaantie Ja uuden yksityistieyhteyden (Y11) valaistuksen
rakentaminen Sahan tasoristeyksen alueelle.
Hankkeen tavoitteena on tasorlsteysonnettomuukslen
vähentäminen.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on arviolta 1,98 mllj. (alv 0%,
makundeksi 130), Josta Nivalan kaupungin kustannusosuus on 12
600 , johto-ja laiteomistajlen kustannusosuus 10 600 sekä
lunastus-ja korvauskustannukset arviolta 95 500 . Suunnittelu jatkuu
ratasuunnltteluvalheen jälkeen yksityiskohtaisella
rakentamissuunnittelulla.
ELY-keskus pyytää kaupunkia Ilmoittamaan lausunnossaan

onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hyväksytty olkeusvaikuttelnen yleiskaava, asemakaava tai
ranta-asemakaava ja onko kaava yhdenmukainen
ratasuunnltelman kanssa.
muuttaako kaupunki kaavan ratasuunnitelman mukaiseksi, Jos
ne eivät ole yhdenmukaisia
vastaako kaupunki kustannuksellaan omistamiensa Johtojen ja
laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä, jos sellaista tarvetta
työn aikana llmaantuu
onko kaupungilla huomauttamista ratasuunnitelmassa
esitettyihin tolmenpiteisiin
sitoutuuko kaupunki siihen, että valtio toimii hankkeen
urakkasoplmuksen mukaisena rakennuttajana myös
ratahankkeen aiheuttamien välttämättömlen katujärjestelyjen
osalta
hankkiiko Ja luovuttaako kaupunki maa-alueet Sahan
tasoristeyksen parantamlsesta aiheutuvien asemakaavan
mukaisten katujen parantamista tai tekemistä varten
ottaako kaupunki omistukseensa ja kunnossapldettäväkseen
suunnitelmassa esitetyn asemakaava-alueella sijaitsevan
Jalankulku- ja pyöräväylän (K13J-väylä, Sahan tasoristeys).
kaupunkia pyydetään myös ilmoittamaan lausunnossaan
ottaako kaupunkl omistukseensa ja kunnossapldettävakseen
muita suunnitelman alueella olevia väyliä (esim. Sahan
tasorlsteysalueella väylät: Yl 1, Yl 2J, Y13)
antaako kaupunki suostumuksen sijoittaa kaupungin
omistamalle kiinteistölle 21:203 (Nivajyrkkä) Sahan
tasoristeyksen uuden turvalaltetilan Ja sinne Johtavan uuden
liittymän nykyiseltä tonttitieltä. Valtio vastaa turvalaitetilan ja
sinne johtavan liittymän kunnossapidosta.
osallistuuko kaupunki hankkeen kustannuksiin
ratasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti arviolta 12 600 eurolla
(alv 0%). Kustannusosuus muodostuu Sahan
tasoristeysalueen kadun (K13J) Ja yksityisten teiden (Yl
1,Y12J, Y13) valaistuksen uusimisesta.

Valmistelijan ehdotus lausunnoksi
Nivalan kaupunki toteaa, että ratasuunnitelmassa ehdotetut
rataturvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat tarpeellisia, eikä
kaupungilla ole huomauttamista ratasuunnitelmassa esitettyihin
toimenpiteisiin. Suunnittelu on edennyt hyvässä vuorovaikutuksessa
hankkeen eri osapuolten ja asianosaisten kesken. Yksityiskohtaiset
huomiot on jätetty lausunnossa saapuneisiin muistutuksiin.
Nivalan kaupunki ilmoittaa, että:

suunnittelualueella on voimassa oleva Nivalan osayleiskaava.
Lisäksi Sahan ja Hourulan tasoylikäytävät rajoittuvat
asemakaava-alueeseen.

ratasuunnitelma ei aiheuta kaavojen muutostarpeita

Nivalan kaupunki vastaa kustannuksellaan omistamiensa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteistä, jos
sellaista työn aikana ilmenee.
kaupunki sitoutuu siihen, että valtio toimii hankkeen
rakennuttajana myös ratahankkeen aiheuttamien
välttämättömien katujärjestelyjen osalt.
kaupunki luovuttaa maa-alueet Sahan tasoristeyksen
parantamisesta aiheutuvien asemakaavan mukaisten katujen
tekemistä ja parantamista varten.
kaupunki ottaa jalankulku- ja pyörätieväylän K13J sekä väylät
Y11, Y12J ja Y13 omistukseensa ja kunnossapidettäväkseen
(Sahan tasoristeys).
kaupunki antaa suostumuksen Sahan tasoristeyksen
turvalaitetilan ja sinne johtavan liittymän sijoittamisen
omistamalleen kiinteistölle Nivajyrkkä RN:o 535-404-21-203.
kaupunki osallistuu hankkeen ratasuunnitelmassa esitettyihin
kustannuksiin arviolta 12 600 € (alv 0%).

Kaupungin lausunnot muistutuksiin, jotka ratasuunnitelmasta on
jätetty ja osoitetty ELY-keskukselle.
1.

2.

3.

4.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Aili Ojalan muistutus.

Muistutuksessa ehdotetaan uutta tielinjaa Niskakankaan
yksityistien ja Niemelän ylikäytävän välille.

Nivalan kaupunki katsoo, että uuden yksityistien Y6
linjausta voidaan siirtää siten, että kiinteistö Ojaranta säilyy
muuttumattomana.
Rauno Palolan lausunto

muistutuksessa vaaditaan kiinteistöjen 535-404-6-143 ja
535-404-6-81 yhteisen liittymän säilyttämistä nykyisellä
paikalla, koska liittymän siirto aiheuttaa
kulkuoikeusjärjestelyitä omistamalle pellolleen ja vaikeuttaa
siten viljelyä.

Nivalan kaupunki toteaa, mahdollisuuksien mukaan tulee
tutkia mahdollisuutta säilyttää nykyinen liittymän paikka.
Mehtälä Hakula tiekunta

muistutuksessa todetaan, että Kotipellon viljelystien
liikenne lisääntyy merkittävästi, joten koko viljelystien osa
tulisi kunnostaa. Tiekunta esittää myös, että
tasoristeysmerkit uusittaisiin. Lisäksi tiekunnalle tulee
kustannuksia uusista yksiköinneistä, jotka tiekunta haluaa
laskuttaa.

Nivalan kaupunki toteaa, että suunnittelun edetessä on
tutkittava koko Kotipellontien viljelystien kunnostustarve,
tarvittaessa kunnostettava. Liikennemerkit on uusittava
tarvittaessa. Yksityisteiden liikenteen liikennevirtojen
muutosten aiheuttamat tieyksiköinnit on korjattava joko
tietoimituksessa tai sitten tiekunta yksiköi ja saa laskuttaa
siitä aiheutuvat kustannukset hankkeelta.
Niskakankaan yksityistie.
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Kaupunginjohtajan esitys
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Lausunnossa todetaan, että tiekunta on valmis ottamaan
Kesiöntieltä ja Niskalantien suunnasta tulevat uudet
tienkäyttäjät osakkaaksi. Tiekunnalle tulee kustannuksia
uusista yksiköinneistä, jotka tiekunta haluaa laskuttaa.
Tiekunta esittää myös, että tasoristeysmerkit uusittaisiin.
Rata-alueen vieressä olevat tierumpujen kunto on
tarkastettava ja tarvittaessa uusittava. Tasoristeysalueella
koko korotetulle alueelle vaaditaan asfaltointia, koska
kunnossapito on sorapintaisena työlästä.

Nivalan kaupunki toteaa, että uudet tieosat voidaan liittää
Niskakakankaan yksityistiehen. Liikennemerkit on
uusittava tarvittaessa. Yksityisteiden liikenteen
liikennevirtojen muutosten aiheuttamat tieyksiköinnit on
korjattava joko tietoimituksessa tai sitten tiekunta yksiköi ja
saa laskuttaa siitä aiheutuvat kustannukset hankkeelta.
Tierummut on tarvittaessa uusittava rata-alueen vieressä.
Tasoristeyalue on asfaltoitava, jos ratamääräykset niin
edellyttävät.
Hanna-Reetta Ranta-Nilkku

Kotipellontien linjaus lohkaisee kiinteistöstä 535-404-6-185
lähes neljäsosan, mikä alentaa rakennustontin arvoa.
Haitat on korvattava täysimääräisesti.

Nivalan kaupunki toteaa, että ratatoimituksen yhteydessä
korvaukset määrittelee maanmittauslaitos.
Leena Mehtälä

Huomautuksessa todetaan lyhyesti, että uutta tielinjausta
ei tule rakentaa tontin puolelle. Olemassa olevan rehusiilon
ympärillä tarvitaan tilaa traktoriliikenteelle. Lisäksi
huomautuksessa kysytään, onko liitekarttaan piirretyllä
alueella NR:o 3 olemassa oleva kallio otettu huomioon
suunnitelmassa.

Nivalan kaupunki toteaa, että tielinjausta voidaan siirtää
siten, että etäisyys tonttiin ja rehusiiloon kasvaa.
Jatkosuunnittelussa mahdollinen kallioalue tulee ottaa
huomioon.
Juhani Mehtälä

Huomautuksessa todetaan Roivalan tasoristeyksen lähellä
olevien kiinteistöjen 535-404-6-81 ja 535-404-6-143
liikenneyhteydet muuttuvat. Nykyinen liittymä on merkitty
katkaistavaksi. Vaaditaan nykyisen liittymän paikan
säilyttämistä, koska kulku pellolle on vähäistä ja ajoittuu
vain satokaudelle. Suunnitelmasta saa sen käsityksen, että
liittymän mahdollisen siirron rasitevaikutusta ei ole otettu
huomioon.

Nivalan kaupunki toteaa, että mahdollisuuksien mukaan
tulee tutkia mahdollisuutta säilyttää nykyinen liittymän
paikka.
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen
lausunnoksi.
Päätös
Pykälää ei ehditty käsitellä, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

OTE:

Ely-keskus, ari.kuotesaho@ely-keskus.fi (tiedoksi),
maanmittausteknikko

Khall 25.03.2019 § 81
Liite: Lausuntopyyntö
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen
lausunnoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 78 jälkeen. Maanmittausteknikko Juha
Peltomaa ja tekninen johtaja Jouni Hautala olivat paikalla tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 16.35-16.53.

OTE:

Ely-keskus, ari.kuotesaho@ely-keskus.fi, maanmittausteknikko

Liitteet

6
7
8

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausuntopyyntö tasoristeyksien parantaminen välillä
Pussinperä - Hourula
Lausunto NIVALA, tasoristeyksien parantaminen välillä
Pussinperä - Hourula - Museovirasto
Lähete :lausunto NIVALA, tasoristeyksien parantaminen
välillä Pussinperä - Hourula - Museovirasto
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Huomautus: Lähdevainion tasoristeyksen poistaminen uuden tien suunnittelu - 4.3.2019 Leena Mehtälä
Muistutus kiinteistöltä 535-404-8-98 Ojaranta, Ojala Aili
Muistutus kiinteistöltö 535-404-6-143
Muistutus Mehtälä - Hakula yksityistie
Vastine ratasuunnitelmaan: Tasoristeyksien parantaminen
välillä Pussiperä - Hourula, Nivala - 3.3.2019
Hanna-Reetta Ranta-Nilkku
Muistutus Niskakankaan yksityistie
Huomautus: Liittyen Tasoristeyksien parantaminen välillä
Pussiperä-Hourula, Nivala - Juhani Mehtälä 4.3.2019
Yleiskartta
Hourula - Saha
Ketola
Kauppila - Makelä - Pahaoja
Niemelä - Kesiö
Roivala - Lähdevainio
Vahtitupa - Pussinperä
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Kaupungin edustus eri yhteisöissä kaupunginhallituksen toimikaudella
192/00.00.01/2017
Khall 19.06.2017 § 7
Liite: Kaupungin edustus eri yhteisöissä 2013- 2016 ja
kaupungin edustus eri yhteisöissä 2017- 2021
Kaupunki on jäsenenä eri yhteisöissä ja kaupunginhallitus on
nimennyt toimikaudekseen edustajat.
Edustajat ovat yleensä vuosikokousedustajia ja vuosikokoukset
valitsevat mahdolliset edustajat yhteisöjen muihin hallintoelimiin.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajat eri yhteisöihin
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteen mukaisesti.
OTE:

Nimetyt, Kuntien Hetapalvelut, tietohallintosihteeri, liitteessä mainitut
yhteisöt

Khall 25.03.2019 § 82
Liite: Kaupungin edustus eri yhteisöissä 2013- 2016 ja
kaupungin edustus eri yhteisöissä 2017- 2021
Valmistelija hallintojohtaja
Kaupunginhallitus on nimennyt edustajat eri yhteisöihin 19.6.2017.
Kulttuurituottaja Tiina-Riikka Turunen on irtisanoutunut tehtävästään
ja hänen tilalleen tulee nimetä uusi edustaja Keski-Pohjanmaan
Matkailuyhdistykseen, Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistykseen
sekä Oulun alueteatterineuvottelukuntaan.
Kaupunginkamreeri Saara Mäenpään tilalle Kuntien Asuntoluotto
Oy:n tulee myös nimetä uusi edustaja.
Valmistelijan ehdotus
Keski-Pohjanmaan Matkailuyhdistykseen, Pohjois-Pohjanmaan
Matkailuyhdistykseen sekä Oulun alueteatterineuvottelukuntaan
nimetään edustajaksi kulttuurituottaja Heidi Kangaskokko.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntien Asuntoluoton edustajaksi nimetään talousjohtaja Ulla Alin.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 80 jälkeen.

OTE:

Nimetyt, yhteisöt

Liitteet

23

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustus eri yhteisöissä 2017-2021
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Nivalan Liikuntakeskus Oy yhtiökokous 27.3.2019
117/00.01.02/2019
Khall 25.03.2019 § 83
Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen
Valmistelija hallintojohtaja
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokous on 27.3.2019 klo 9.00,
Nivalan Liikuntakeskus Oy, Kalliontie 57, Nivala, Kokoustila: aitio.
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokous edustajiksi on nimetty
Jarmo Vuolteenaho, Irja Erkkilä, Jorma Porkka, Tuula Ekdahl, Jani
Ahlholm.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää yhtiökokousedustajat.
Päätös
Yhtiökokous edustajiksi nimettiin Jarmo Vuolteenaho, Irja Erkkilä,
Jouko Saarenpää, Timo Perkkiö, Riitta Ekstam.
OTE:

Nimetyt, Nivalan Liikuntakeskus Oy

Oheismateriaali

Nivalan Liikuntakeskus Oy yhtiökokouskutsu 27.3.2019
Nivalan Liikuntakeskus oy Virallinen tulos 2018
Nivalan Liikuntakeskus Oy Virallinen tase 2018
Nivalan Liikuntakeskus Oy Toteuma 2018

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntien Hetapalveluiden maksuliikenteestä vastaavien henkilöiden valtuuttaminen
122/02.06.01/2019
Khall 25.03.2019 § 84
Valmistelija talousjohtaja
Kaupunginhallitus on 30.10.2017 hyväksynyt kaupungin
maksuliikennettä hoitaviksi henkilöiksi Kuntien Hetapalvelut Oy:stä
Satu Pirneksen, Saija Raasakan, Vuokko Vierimaan, Sari Leppälän,
Merja Haaviston sekä Päivi Peltoniemen.
Kuntien Hetapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Vähäsarja on
ilmoittanut ettei Merja Haavisto työskentele enää Hetapalveluissa.
Hänen tilanneen on tullut Iida Rautakoski.
Valmistelijan ehdotus
Valtuutus kaupungin maksuliikenteen hoitamiseen poistetaan Merja
Haavistolta ja hänen tilalleen nimetään Iida Rautakoski. Päätös ei
vaikuta pankkitilien käyttöoikeuteen, joka on edelleen kaupungin
viranhaltijoilla: kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja talousjohtaja.
Kapunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntien Hetapalvelut, talousjohtaja
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Muut asiat
Khall 25.03.2019 § 85
Ei muita asioita.

Pöytäkirjan tarkastajat:

25.03.2019
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Tiedoksiantoasiat
Khall 25.03.2019 § 86
Kiinteistönluovutusilmoitukset
Toimielinten pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, saapuneet kirjeet
ja koulutukset:
Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.3.2019 käsittelemättä jääneet
tiedoksiannot:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry: Vetoomus 1.3.2019
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen esityslista
27.2.2019
Lapsiasiainneuvoston 21.2.2019 muistio
Muistio 20.02.2019 Nivalan opiskelijahuollon ohjausryhmä NOHOR
Muistio Junttilan ohjausryhmä 18.2.2019
NIHAK-alueen väkiluvut 31.01.2019
Pöytäkirja opetuslautakunta 25.2.2019
Pöytäkirja tekninen lautakunta 21.2.2019
STM Lausuntopyyntö: Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen
työryhmän raportista
Valvira: Pro-tukipiste ry, ilmoitus
Valvira: Pro-tukipiste ry, uusi lupa
Viranhaltijapäätös kaupunginjohtaja 10/2019 Aktiviiseen arkeen ESR -hanke, Nivalan Työpajasäätiö
Viranhaltijapäätös kaupunginjohtaja 11/2019 Kaupungintalon
kiinniolo kesällä 2019
Viranhaltijapäätös kaupunginjohtaja 7/2019
Viranhaltijapäätös kaupunginjohtaja 8/2019
Viranhaltijapäätös kaupunginjohtaja 9/2019 Oulun Yliopisto,
sitoumus projektin rahoituksesta (KAIVASU)
Viranhaltijapäätös talousjohtaja 2/2019 Tilapäislaina Nivalan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kaupungille
Viranhaltijapäätös hallintojohtaja 5/2019 Viranhaltijapäätösten
julkaisu kaupungin kotisivuilla
Väkiluvut: N-H, HV-Siikalatva, Ylv, Raahe
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 92 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille: 28.3.2019
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
pykälät 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
pykälät 79, 82, 83, 84
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
aika ja vaatimuksen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö
allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen:
pykälät 79, 82, 83, 84
OikaisuvaatimusNivalan kaupunginhallitus, PL 10 (Kalliontie 15), 85501 NIVALA
viranomainen ja
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
yhteystiedot
kirjaamo@nivala.fi
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
käyntiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3.krs
PL 189, 90101 OULU
90100 OULU
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, Pykälät
Valitusaika
osoite ja postiosoite
päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätökses tä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on näh tä vä nä kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, jollei muu ta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista
tiedoksiantoa voidaan myös käyttää. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille yleiseen
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tietoverkkoon.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on
annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,
Pykälät
osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle
Pykälät
kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 (2 §:ssä säädettyjä
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018
/1383) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2019 lukien 260 euroa).

Lisätietoja
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