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TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 13/2022 

Asia: Kaikulan vedenottamon yleissuunnittelu.  

Hankintapäätös, Afry Finland Oy  

Asiaselostus: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. 
Hankintamenettelynä on käytetty rajoitettua menettelyä. 

Kaikulan vedenottamoa on saneerattu vuosina 1995 ja 2007, jolloin sitä on 
myös laajennettu. Vedenottamon kunto vaatii saneerausta tai vaihtoehtoi-
sesti alueen pohjavesien johtamista käsiteltäväksi läheiselle Jäniksenlinnan 
vedenottamolle.  

Yleissuunnittelua koskien on pyydetty tarjouksia kolmelta konsulttitoimistolta. 
Tarjoukset on saatu kaikilta kolmelta taholta. Tarjousten avaustilaisuudessa 
kaikki tarjoukset ja tarjoajat on todettu kelvollisiksi ja tarjoukset tarjouspyyn-
nön mukaisiksi.  

Vertailuhinnat ovat seuraavat: 

Afry Finland Oy                                      9 900,- € 

FCG Finnish Consulting Group Oy      13 950,- € 

Ramboll Finland Oy                             19 960,- € 

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinnal-
taan halvin. Halvimman tarjouksen on tehnyt Afry Finland Oy.  

Päätös: Hyväksyn Afry Finland Oy:n tarjouksen Kaikulan vedenottamon yleissuunnit-
telua koskien. 

Päätösoikeuspe-
ruste: 

Yhtymähallitus 18.5.2017 § 29 liite 10, toimitusjohtajan hankintavaltuudet: 
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €. 

Päiväys: 19.12.2022 

Allekirjoitus: 

 
Nimen selvennys: 

Virka: 

 

Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimus-
ohje: 

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähallituk-
sen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähettämisestä. 

Nähtävillä olo-
paikka: 

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävillä oloaika: 27.12.2022 klo 9.00 - 14.00 

Tiedoksianto: Tarjouksen jättäneet yritykset, sähköpostitse 
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TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 1/2023 

Asia: Muoviputkien hitsauskone.  

Hankintapäätös, Pipelife Finland Oy 

Asiaselostus: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. 
Hankintamenettelynä on käytetty suorahankintaa. 

Kuntayhtymä rakentaa Ruohola-Mattila vesihuoltolinjan kevään aikana. Han-
ketta varten on hankittava putkien puskuhitsauskone. Hitsauskonetta hyö-
dynnetään myös myöhemmin muissa vastaavissa hankkeissa.  

Markkinakartoituksen perusteella on päätytty pyytämään tarjousta Pipelife 
Finland Oy:ltä. 

Tarjous ja tarjoaja on todettu kelvollisiksi ja tarjous tarjouspyynnön mu-
kaiseksi. Tarjouksen mukainen hankintahinta hitsauskoneesta lisävarustei-
neen on 20 019,00 € (alv 0 %). 

Päätös: Hyväksyn Pipelife Finland Oy:n tarjouksen puskuhitsauskonetta koskien. 

Päätösoikeuspe-
ruste: 

Yhtymähallitus 18.5.2017 § 29 liite 10, toimitusjohtajan hankintavaltuudet: 
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €. 

Päiväys: 11.1.2023 

Allekirjoitus: 

Nimen selvennys: 

Virka: 

 
Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimus-
ohje: 

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähallituk-
sen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähettämisestä. 

Nähtävillä olo-
paikka: 

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävillä oloaika: 16.1.2023 klo 9.00 - 14.00 

Tiedoksianto: Jesse Järvinen/Pipelife Finland Oy 
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TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 2/2023 
 

Asia: Vesilaitoshoitajan tehtävän täyttäminen 

Asiaselostus: Vesilaitoshoitajan tehtävä on ollut haettavana alueen lehdissä, kuntayh-
tymän nettisivuilla, Suomen vesilaitosyhdistyksen sekä Mol:n sivustoilla. 
Määräaikaan mennessä - 19.12.2022 - tehtävää haki 9 henkilöä. Haki-
joista haastatteluun valittiin kaksi henkilöä. Valitut henkilöt haastateltiin 
kuntayhtymän toimitusjohtajan, käyttöpäällikön ja käyttömestarin toi-
mesta 17.1.2023 ja 18.1.2023. 

Päätös: 
 
 
 

Päätösoikeuspe-
ruste: 

 

 
 

Vesilaitoshoitajan tehtävään valitaan Tanja Huusko. Tehtäväkohtainen 
palkka on 2.716,49 €, ammattialalisä on enintään 8 % tehtäväkohtai-
sesta palkasta (teknisten sopimusten mukaan) ja henkilökohtainen lisä 
on 292,57 €. Muut ehdot Teknisten sopimusten mukaan. 

Hallintosääntö 2019: 5. luku 20 § Palvelusuhteeseen ottaminen. 

Kuntayhtymän toimitusjohtaja päättää työsuhteeseen otettavien sekä 
heidän sijaistensa valinnasta ja määrää heidän palkkansa sopimusten ja 
hallituksen hyväksymien yleisten palkkausperusteiden mukaisesti. 

Päiväys: 17.1.2023 

Allekirjoitus: 

 
Nimen selvennys: 

Virka: 

 

Kari Korhonen 

Toimitusjohtaja 

Oikaisuvaatimusohje: Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähal-
lituksen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saami-
sestaan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erik-
seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Nähtävilläolopaikka: Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA 

Nähtävilläoloaika: 23.1.2023 klo 9.00 - 14.00 

Tiedoksianto: Hakijat, yhtymähallituksen puheenjohtaja 

Liitteet: - 

 






