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Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Jäsenet

Jukka Keskitalo
Satu Saarinen
Heikki Nissinen
Mirva Ahola
Hannu Kallunki
Mari Aalto
Juha Rauhala

piispa, puheenjohtaja
tuomiorovasti, varapj.
pappisasessori
pappisasessori
maallikkojäsen
lakimiesasessori
hiippakuntadekaani

Jukka Paananen
Päivi Liiti

hiippakuntavaltuuston pj.
hiippakuntapastori, sihteeri

Läsnäolo- ja puheoikeudella

Esteestä ilmoittaminen

hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 7555 512, paivi.liiti@evl.fi
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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Piispa Jukka Keskitalo avaa istunnon.
Maallikkojäsen Hannu Kallunki lukee seuraavan raamatunkohdan:
2. Moos 29:19-28
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan pappisasessori Heikki Nissinen.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Tuomiokapituli hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.
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§ 55

Maa-alueen vuokraus / Hailuodon seurakunta / Solarwind Oy

Diaarinumero

DOUL/232/03.01.01/2021

Perustelut

Hailuodon seurakunnan kirkkovaltuusto on 8.6.2021 päättänyt vuokrata
Solarwind Oy:lle Ellilä (72-401-38-24) – tilasta määräalan tuulivoimatuotannon
tarpeisiin.
Alueelle on tarkoitus rakentaa enintään viisi tuulivoimalaa sekä niiden käytön
vaatimia huolto- ym.rakennelmia. Vuokraksi on sovittu 3,5% saadusta
tuulivoimaloiden tuotantotulosta, kuitenkin vähintään 3000 euroa/MW. Lisäksi
maksetaan sopimuksen mukainen erillinen korvaus rakennettavista
käytäväalueista, maakaapeleiden sijoituspaikoista, kokoamisalueista sekä
korvausta menetetystä taimikosta tai puuston odotusarvosta.
Vuokra-ajaksi on sovittu 30 vuotta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi,
jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Esitys

Tuomiokapituli

a.

vahvistaa Hailuodon seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessaan 8.6.2021
tekemän päätöksen vuokrata Solarwind Oy:lle Hailuodon kunnasta Ellillä (72401-38-24) -nimisestä tilasta tuulivoimatuotannon tarpeisiin määräalan 30
vuodeksi seurakunnan päätöksen ehdoin,

b.

kehottaa Hailuodon seurakuntaa asettamaan tämä päätös ilmoitustaululle
kirkkolain 25 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti ja

c.

kehottaa Hailuodon seurakuntaa lähettämään pöytäkirjaotteen tuomiokapitulin
päätöksestä Solarwind Oy:lle.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet

Pöytäkirjaote Hailuodon seurakunnalle

Lisätiedot

Lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 744 3303, mari.aalto@evl.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 62

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.25.
Kokouksen puolesta

Jukka Keskitalo
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Päivi Liiti
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.

Heikki Nissinen
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset on tehty Domus-asianhallintajärjestelmään.
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Valitusosoitus - kirkollisasiat
Valitusoikeus ja Tuomiokapitulin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
valitusperusteet hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on sillä, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen).
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranom
ainen

Hankintaa koskevasta päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa
tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista
annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja
sen alkaminen

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tuomiokapitulin päätöksen
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, johon asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi ja
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi tai kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
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-

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän
toimittaminen
valitusviranoma
iselle

Lisätietoja

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallintooikeudelle. Jos valituksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä tai joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
toimittaa valistusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Lisätietoja antaa lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 7443303,
mari.aalto@evl.fi.

Oikeudenkäynti Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksu
maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.

