
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 13.12.2021 § 79 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Lämpölaitosten omavalvontasuunnitelmien laa-

timinen 

 

Kaksi lapinjärveläistä yritystä suunnittelee lämmöntuotannon sivuvirta-

na muodostuvan tuhkan hyödyntämistä lannoitteena. Tuhkan luovutta-

minen tai myyminen lannoitteeksi edellyttää omavalvontasuunnitelmien 

laatimista laitoksille. Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -

hankkeessa pyritään edistämään sivuvirtojen hyödyntämistä ja uusien 

resurssiviisaiden tuotteiden saamista markkinoille. Omavalvontasuunni-

telmien avulla voidaan tukea yrityksiä sivuvirran hyödyntämisessä sekä 

siten edistää kiertotalousliiketoimintaa Lapinjärvellä. 

 

Tämä päätös kumoaa 22.11.2021 päivätyn päätöksen lämpölaitosten 

omavalvontasuunnitelmien laatimisesta. 22.11.2021 päivätty hankinta-

päätös kumotaan, koska toimittaja (Reroute Oy) ei ehdi saada toimeksi-

antoa valmiiksi vaaditussa aikataulussa 31.12.2021 mennessä. Koska 

hanke päättyy 31.12.2021, ei hankkeelle voi ohjata kuluja päättymispäi-

vän jälkeen. Hankinnasta ei ole vielä aiheutunut kuluja, vaan kulut las-

kutetaan työn toteuttamisen jälkeen tämän hankintapäätöksen perusteel-

la. Päätöksen kumoamisesta on sovittu aiemmin valitun toimittajan Re-

route Oy:n kanssa puhelimitse 10.12.2021. 

 

Päätös Hankitaan suorahankintana omavalvontasuunnitelmat Sipti Environment 

Oy:ltä, jonka tarjous oli aiemmin pyydettyjen tarjousten perusteella 

toiseksi edullisin. Toimittajalta on varmistettu puhelimitse perjantaina 

10.12.2021, että toimittaja pystyy myös toteuttamaan toimeksiannon 

hankkeen päättymiseen 31.12.2021 mennessä. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö 28 §, 29 § 

Kustannukset Omavalvontasuunnitelmien toteutuksen hinta tarjouksen perusteella on  

5 400 € (Alv. 0 %). 

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeelle, kp 1401, toim 140, 

projekti 1406. 

 

Allekirjoitus  

 

13.12.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Jenni Nurmi  

Petra Pihlainen  

Roni Järvensivu  

Tanja Pöyhönen  
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 13.12.2021 § 79 
Päätöspöytäkirja 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:__14.12.2021___________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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