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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Helminen Harri puheenjohtaja  
 Kaunisto Ville 1. varapuheenjohtaja  
 Hasu Jenny 2. varapuheenjohtaja poistui klo 17:00 §:n 135 

käsittelyn aikana 
 Eloranta Maria Jäsen  
 Jokiranta Kimmo jäsen  
 Karvonen Tapio jäsen  
 Koskela Birgit jäsen  
 Käki Jari jäsen  
 Nyberg Jukka jäsen  
 Spies Kaisa jäsen  
 Tähtinen Sanna jäsen  
 Vainio Vesa jäsen  
 Witting Miia jäsen  
 
Muu Leppänen Jouko valtuuston pj.  
 Werning Paula valtuuston 1. varapj. poistui klo 17:25 §:n 136 

käsittelyn aikana 
 Pakkanen Markku valtuuston 2. varapj.  
 Huhtala Juha valtuuston 3. varapj. poistui klo 17:33 §:n 136 

käsittelyn aikana 
 Toikka Marita  esittelijä, kaupunginjohtaja  
 Forsell Tuukka  esittelijä, apulaiskaupungin- 

johtaja 
 

 Tommiska Katja  sihteeri, hallintojohtaja  
 Piispa-Malinen Hanna  asiantuntija, joukkoliikenne- 

logistikko 
poistui klo 16:00 §:n 132 
käsittelyn aikana 

 Franzén Johanna asiantuntija, turvallisuus- 
päällikkö 

poistui klo 15:24 §:n 132 
käsittelyn aikana 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 
 Harri Helminen Katja Tommiska 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 
 Vesa Vainio  Miia Witting 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu xx.xx.xx. 
 Pykälä 133 tarkastettiin kokouksessa 20.4.2020 
 
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 Pykälä 133 on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin 

verkkosivuilla 21.4.2020 lähtien. Pöytäkirja kokonaisuudessaan julkais-
taan, kun se on tarkastettu. 
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Kouvola pääpelastusaseman peruskorjauksen ja VPK:n laajennuksen rakennus- ja LVI-ura-
koista päättäminen 
 
1172/02.08.00/2020 
 
   
Kh 20.04.2020 § 133 
 
       

Kohde on julkaistu 6.3.2020 EU-kynnysarvon ylittävänä avoimena han-
kintailmoituksena Hilmassa. Urakoitsijan valintaperusteeksi oli ilmoitettu 
kokonaishinta (halvin hinta). Tarjouksien määräaika oli 7.4.2020 ja tar-
jouksia otettiin vastaan rakennus/pääurakasta sekä LVI-urakasta seu-
raavasti: 
 
Viisi urakoitsijaa antoivat tarjouksensa Rakennusurakasta.  
Tarjoaja:   Hinta: 
Utin Rakennus Oy  5.195.000,00 € 
Kymenlaakson Rakennus Oy 5.416.000,00 € 
Macra Oy   5.435.000,00 € 
Jatke Oy   Tarjous myöhästynyt 
Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy 6.150.000,00 € 
 
Neljä urakoitsijaa antoivat tarjouksensa LVI-urakasta. 
Tarjoaja:   Hinta: 
Kouvolan Peltityö Oy   1.038.900,00 € 
Kouvolan Putkityö Oy   1.224.000,00 € 
R.A.Wickholm Oy   1.336.000,00 € 
Pertunmaan LVI-asennus Oy  1.539.000,00 € 
 
Tilapalvelut esittää Kouvolan pääpelastusaseman peruskorjaus ja vpk-
laajennus – hankkeen rakennusurakoitsijaksi Utin Rakennus Oy:tä ja 
LVI-urakoitsijaksi Kouvolan Peltityö Oy:tä. 
 
Hanke toteutetaan jaetulla urakkamuodolla. Muiden urakoiden (sähkö ja 
rakennusautomaatio) osalta tehdään viranhaltijapäätökset (Konsernipal-
velujen toimialajohtaja 16.01.2020 § 1/2020). Koko hankkeen kustan-
nusarvioksi on hankesuunnitelmassa määritetty 8.100.000 euroa. Vuo-
den 2020 talousarviossa on hankkeelle varattu 2.300.000 euroa. Koko-
naiskustannus saatujen tarjousten perusteella jää alle hankkeen koko-
naiskustannusarvion. Hankkeelle (rakennuksen laajennusosa) on myön-
netty 13.3.2020 Palosuojelurahaston avustus 220 000 €, joka edellyttää 
rakentamisen aloittamista vuoden 2020 aikana. Rakentaminen alkaa 
toukokuussa 2020 ja kokonaisuudessaan urakka on valmis heinä-
kuussa 2022. 
 
Asia ei ole julkinen ennen kaupunginhallituksen hankintapäätöstä (julki-
suuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta). 

 
Lisätietoja: toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh. 020 615 9013, 
juha.jormanainen(at)kouvola.fi, rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, 
puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi. 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
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Kaupunginhallitus hyväksyy Kouvolan pääpelastusaseman peruskor-
jaus ja vpk-laajennus – hankkeen rakennusurakoitsijaksi Utin Rakennus 
Oy:n ja LVI-urakoitsijaksi Kouvolan Peltityö Oy:n. 
 
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-
kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.4.2020 lukien. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa 
ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.4.2020 lukien. 
 
Paula Werning poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisö-
jäävi). 
 
____________ 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 130, § 131, § 132, § 134, § 135, § 136 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
 

 
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 
 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 133 
 
 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta 
vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taik-
ka molemmat.  
 

 
1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun 
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-
littömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. 
 
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Han-
kintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräai-
kaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta 
valittamalla markkinaoikeuteen. 
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankinta-
yksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saa-
neen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanotta-
jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsi-
tellä. 
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoa-
jan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lä-
hettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen 
myöhemmin. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaat-
to tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kouvolan kaupunginhalli-
tus. 
 
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon. 
 
Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
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Käyntiosoite:  Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 
Puhelinnumero:  020 615 4003 tai 020 615 4801 

 
Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 
 

 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: 
 

• toimielimen tai hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankinta-
oikaisuvaatimus kohdistuu 

• miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi. 
 
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hä-
nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatija-
na on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa ve-
dota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle. 
 

 
2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE 
 

Valitusoikeus 
 

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, 
voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

 
Valitusaika 

 
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

 
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kulues-
sa päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on 
tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla nou-
dattamatta odotusaikaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemi-
sestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tie-
doksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.  
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankinta-
yksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saa-
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neen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanotta-
jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsi-
tellä. 
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoa-
jan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lä-
hettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen 
myöhemmin. 
 
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa 
asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

 
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.  
 
Osoite:  Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 564 3314 
Puhelinnumero: 029 564 3300 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 
 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-
ditaan tehtäväksi 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puheval-
taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen 
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. 

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Säh-
köistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä 
epäillä. 

 
Valitukseen on liitettävä: 
 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljen-
nöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

 
 

Ilmoitus valituksen tekemisestä päätöksen tehneelle viranomaiselle 
 

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti päätöksen tehneel-
le viranomaiselle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoi-
tus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimite-
taan markkinaoikeudelle. 
 

 Ilmoitus on tehtävä Kouvolan kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen: 
 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 
Käyntiosoite:  Torikatu 10, 3 krs. Kouvola 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 
Faksinumero: 020 615 3054 

 
Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

 
 Oikeudenkäyntimaksu 
 
  Markkinaoikeus perii 1.1.2019 jälkeen vireille tulleista asioista tuomioistuin-

maksulain (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksen 1383/2018 perusteella 
oikeudenkäyntimaksua 2 050 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 mil-
joonaa euroa, maksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 
miljoonaa euroa, maksu on 6 140 euroa. Oikeudenkäyntimaksuista voi kysyä 
tarkemmin markkinaoikeudesta puh. 029 56 43300. 

 


