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Asia Osallistuva budjetointi 2022 / skeittaukseen liittyvä hankinta
   
  
Tuote/kohde/palvelu  Valtuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2022 

hyväksynyt 10 000 euroa määrärahan käytettäväksi osallistuvaan 
budjetointiin. 

 
  Osallistuva budjetointi 2022 toteutettiin nuorisopalveluiden ja 

nuorisovaltuuston toimesta. Teemana lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen (kh 30.5.2022 § 170). 

 
 Toteutusvaiheet 

1. Suunnittelupalaveri 25.5.2022 
2. Nuorisovaltuuston kokous 6/2022, ideointi 
3. Kysely ja äänestys syksy 2022 
4. Hankkeen päätös ja raportointi, talvi 2022 

 
  

Tarjouspyyntö  Tarjouksia pyydettiin kolmelta eri toimittajalta, Finture Oy, Playdo 
sekä PalaSkate. 

  
 
Päätös Päätetään hankkia kaksi skeittiramppia tehdyn tarjousvertailun 

perusteella. Hankinnan kokonaisarvo on 9 925 euroa (alv 0%). 
 
 
Hankintapaikka Finture Oy 
 
Tuote  Skeittirampit, Parkline Manual ja Parkline Stone 300 
 
Hinta  9 925 euroa ( alv 0%)  
 
Päätöksen perustelut Finture Oy tarjosi hinta-laatusuhteiltaan parhaan ja lisäksi 

kokonaisvaltaisen skeittipuistosuunnitelman city-nuokkarin eteen 
sillan alle. City-nuokkarin edessä on jo ennestään muutama 
vanha ramppi, joten uudet lisäävät skeittauksen mahdollisuuksia. 
Parkline Manual ja Parkline Stone 300 -skeittirampit ovat osa tätä 
kokonaisuutta. 

 
 
Allekirjoitus  Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti järjestelmäallekirjoitettu 
 
 

Mäkelä Katja 
Talousjohtaja 

 
 
Jakelu 

 
Finture Oy  
Sivistystoimi  
Tekninen toimi  
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Liitteet 

 
1 PlayDo 
2 PALAskate 
3 Tarjous 23048_Loimaa 
4 PALA -skate hinnasto 2022-2023 

 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET 
KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA  
 
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen 
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun 
tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen 
hankintaoikaisusta tai kuntalaissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. 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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle:     __________________________ 
 
 
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen 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 
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hankintayksikön hallussa.  
 
Toimitusosoite: 
 
Hankintayksikön /     
kunnan toimielimen yhteystiedot:  Loimaan kaupungin kirjaamon yhteystiedot: 
 
Loimaan kaupunki     Ylistaronkatu 36   
Kaupunginhallitus     32200  LOIMAA  
PL 9       kirjaamo@loimaa.fi   
32201  LOIMAA     Vaihde: 02 761 10 
     
 
 
Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.1.2023 
 
Kaupunginhallitus 


