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Yh 13 § JÄNIKSENLINNAN IMEYTYSJOHDON RAKENTAMINEN

Jäniksenlinnan alueelle on rakennettu talven aikana kaksi uutta imeytyskaivoa Päi-
jänne-tunnelin veden imeyttämiseksi harjualueelle. Laitosalueelta imeystykaivoille
johtavan syöttölinjan suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut Pöyry Finland Oy.
Hanke jää selvästi alle erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon (raja on
5.548.000 euroa). Kansalliset kynnysarvot eivät ole käytössä erityisalojen hankinta-
lain alaisissa hankintayksiköissä. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu eri-
tyisalojen hankintalain piiriin.
Valintaperusteena työurakassa on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on
halvin hinta. Perustelu halvimman hinnan valinnalle on hankinta-asiakirjoissa esitetyt
vahvat laatuvaatimukset työn toteutukselle sekä rajoitettu hankintamenettely, jolla
tarjouskilpailuun mukaan on valittu vain luotettavia ja hyväksi havaittuja urakoijia. Tä-
män lisäksi tilaaja hankkii putket erillishankintana, jolla varmistetaan putkien riittävän
korkea laatu hankkeen kokonaisuus huomioiden.
Työurakasta on pyydetty tarjoukset - rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen - nel-
jältä urakoijalta 16.4.2019 mennessä. Työurakkaa koskevia tarjouksia saatiin kol-
melta urakoijalta määräaikaan mennessä. Yhteenveto urakkatarjouksista on esitetty
liitteenä 1 olevassa tarjousten avauspöytäkirjassa. Tarjousten avaustilaisuudessa
tarjoajat ja tarjoukset on todettu kelvollisiksi sekä tarjoukset tarjouspyynnön mukai-
siksi.
Lakeuden Maanrakennus Oy on tehnyt hinnaltaan halvimman tarjouksen. Lakeuden
Maanrakennus Oy:n tarjous on 211 200 euroa (alv 0 %).

Liite 1 Tarjousten avauspöytäkirja 2019-04-16

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus valitsee Jäniksenlinnan syöttöjohdon urakoijaksi Lakeuden Maanra-
kennus Oy:n, jonka urakkahinta on 211 200 € (alv 0 %).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



 Yh 4/9.5.2019/ § 13, liite 1
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Yh 14 § NESTE MARKKINOINTI OY:N JAKELUASEMAN TARKKAILUN
MUUTTAMINEN

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä antoi lausuntonsa otsikon mukaista hake-
musta koskien 25.10.2018 § 43. Lausunnon mukaan ”Pohjaveden tarkkailu on si-
nänsä kannatettavaa jakeluaseman toiminnan yhteydessä, mutta huomioiden ilmei-
set riskit pohjaveden pilaantumiselle ja sitä kautta talousveden tuotannolle, tulisi ja-
keluaseman toimintaa koskeva ympäristölupa mahdollisimman pikaisesti peruuttaa
tai kumota.”
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikkö on tehnyt asiaa
koskevan viranhaltijapäätöksen 12.4.2019. Päätös on käytännössä hakemuksen
mukainen. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannosta.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää olla valittamatta päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yh 15 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA

Toimitusjohtajalle on kertynyt vuosilomaa ja varsinainen kesäloma - kolme viikkoa
– on suunniteltu pidettäväksi 24.6.-14.7.2019. Sijaisena toimii käyttöpäällikkö
Teemu Järvinen.
Lomien suunnittelussa on otettu huomioon koko henkilökunnan lomat ja sijaisuudet.
Aiemmin on päätetty, että yhtymähallituksen puheenjohtaja hyväksyy muut toimitus-
johtajan lomat, lukuun ottamatta varsinaista kesälomaa.

Puheenjohtaja:

Yhtymähallitus myöntää toimitusjohtajalle loman ajalle 24.6.-14.7.2019 siten, että
sijaisena toimii käyttöpäällikkö Teemu Järvinen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus 9.5.2019

Tark.

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Yhtymähallitus (YH)\2019\PKYH_4_190509.docx

6

Yh 16 §  TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

Nro Pvm Asia

9/2019 5.4.2019 Automaatiojärjestelmän saneeraustarpeen selvitys ja
esisuunnitelma. Hankintapäätös, FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy.

10/2019 23.4.2019 Jäniksenlinnan imeytyslinjan putket. Hankintapäätös,
Uponor Infra Oy.

Puheenjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedokseen ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja yhtymähallitus päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan.
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Yh 17 § TIEDOTUSASIAT

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän vuosikertomus 2018 on valmistunut.
Vuosikertomus on tuotettu vain sähköisessä muodossa ja se on lähetetty tiedoksi
kuntayhtymän luottamushenkilöille, jäsenkuntien ao. henkilökunnalle ja lähialueen
vesilaitoksille.

Finnish Water Forum järjestää kiinalaisten pohjavesiasiantuntijoiden vierailun
Suomeen. Vierailukohteena on 10.5.2019 myös kuntayhtymän Jäniksenlinnan vesi-
laitos.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälä: 17
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voi-
daan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusoh-
jeet alla):

Pykälät: 14, 15, 16
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska
toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset
arvot ylitä kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 1398/2016, 13§).  Päätöksistä voi tehdä kun-
talain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.

Pykälä: 13

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimuksen yhtymähallituksen kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asian-
osainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Tuusulan
seudun vesilaitoksen kuntayhtymän hallitukselle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie
49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen tsv@tsvesi.fi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämi-
sestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä
kun, pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

· päätös, johon vaaditaan oikaisua,
· miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen haetaan
· perusteet, joilla muutosta vaaditaan
· muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
· postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimit-

taa

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia-
miehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei
tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään
valtakirja.

Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikai-
suvaatimuskirjelmä. Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on
lähettäjän tiedot eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Yhtymähallitus 9.5.2019

Tark.

X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\Yhtymähallitus (YH)\2019\PKYH_4_190509.docx

9

ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS

Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia han-
kintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk-
sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies-
tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
tajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katso-
taan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi-
annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli-
seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne
jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän hallituk-
selle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoittee-
seen tsv@tsvesi.fi.

ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli han-
kinnan arvo ylittää erityisalojen hankintalain 13 §:n mukaisen kynnysarvon.

EU-kynnysarvon suuruus on 1.1.2016 lähtien:
·    418.000 € tavarat ja palvelut
· 5.225.000 € rakennusurakat
·    418.000 € suunnittelukilpailut
· 5.225.000 € käyttöoikeussopimukset

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella
se, jota asia koskee:

Pykälät:
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

· yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
· sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
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· sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian-
osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayk-
sikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 koh-
dan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus-
osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katso-
taan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi-
annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli-
seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati-
mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjel-
mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-
tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet-
tava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskir-
jelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu-
tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys va-
litusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti-
päivää ei lasketa mukaan.
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Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäi-
vänä.

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitet-
tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus
on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toi-
mitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle osoitteeseen
Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen tsv@tsvesi.fi.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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