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Ote pöytäkirjasta: Tekninen lautakunta 30.11.2022 

Sepäntien saneeraus, Kouvola (KU) 

2158/02.08.00/2022 

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 248 

      

Valmistelija: rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, puh. 020 615 7728, 
antti.nyberg(at)kouvola.fi 

Rakennuskohde sijaitsee Kouvolan kaupungissa, Kuusankoskella. 
Urakka sisältää Sepäntien katu- ja vesihuoltosaneerausta ja hulevesi-
verkoston, katuvalaistuksen, maisemavallin sekä jalankulku- ja pyörätei-
den sekä Neitokurjentien alueen hulevesiputkistojen ja laskuojan raken-
tamisen.  

Urakka jakautuu kahdelle vuodelle: urakan tulee olla nurmetus- ja istu-
tustöitä vaille valmis 31.10.2023 mennessä ja nurmetus- ja istutustöiden 
tulee olla valmiit 31.5.2024 maisemavallin mahdollisen painumisen jäl-
keen. Hanke toteutetaan yhteishankintana Kouvolan Vesi Oy:n kanssa. 
Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki ovat sopineet urakan kustan-
nusjaoksi 57 % (KoVe) ja 43 % (kaupunki), laskenta on tehty kustan-
nusarvioihin pohjautuen. Hankinnan kustannusarvio oli noin 0,98 
milj.euroa.  

Kansallinen hankintailmoitus urakasta julkaistiin Hilma-kanavalla 
(www.hankintailmoitukset.fi) 28.10.2022. Tarjouspyyntöasiakirjat olivat 
sähköisesti noudettavissa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. 

Tarjoukset tuli toimittaa Kouvolan kaupungille sähköisesti tarjouspal-
velu.fi -sivuston kautta 18.11.2022 klo 13.00 mennessä. 

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. 
Hankintayksikkö asetti tarjoajille mm. teknisiä vaatimuksia, joilla varmis-
tettiin, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat tekniset voimavarat ja 
kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edel-
lyttämällä tasolla. Näiden vaatimusten katsottiin olevan riittävät tarvitta-
van laadun saavuttamiseen. 

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin vertai-
luhinta. Hinnan tuli olla arvonlisäveroton (alv 0 %). 

Määräaikaan mennessä saatiin tarjous viideltä yritykseltä. Tarjousten 
avaus tapahtui suljetussa tilaisuudessa 18.11.2022 alkaen klo 13.05. 
Kuljetus- ja Maansiirtoliike K Timonen Oy ei esittänyt tarjouspyynnössä 
vaadittua todistusta työttömyysvakuutuksista tarjouksessaan. Kuljetus- 
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ja Maansiirtoliike K. Timosen tarjous hylätään. Muut tarjoajat ja tarjouk-
set täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. 

Tarjotut hyväksytyt vertailu- ja urakkahinnat (alv 0 %) olivat: 

1. GRK Infra Oy 1 202 091,71 € 1 088 000,00 € 

2. Recset Oy 1 390 656,68 € 1 212 000,00 € 

3. Erkkiheikkilä Oy 1 463 579,56 € 1 309 000,00 € 

4. Vesihaka Oy 1 668 067,95 € 1 503 399,80 € 

Vallitsevan markkinatilanteen mukaan edullisin tarjous on linjassa kus-
tannusarvion mukaan.  

Hankinta-asiakirjojen mukaan urakka-aika alkaa ja urakkasopimus tulee 
voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 

Halvimman hyväksytyn vertailuhinnan antaneen yrityksen kanssa on pi-
detty urakkaneuvottelu 23.11.2022. Urakkaneuvottelun tavoitteena oli 
varmistaa ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta, että molemmat osa-
puolet ovat ymmärtäneet tarjouspyyntöasiakirjat samalla tavalla. 

Urakkaneuvottelun perusteena katsottiin, että osapuolet ovat ymmärtä-
neet tarjouspyyntöasiakirjat samalla tavalla. Hankinta tehdään GRK 
Oy:n hyväksi. Perusteena on, että GRK Oy on antanut halvimman hin-
nan. 

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja maanrakennustöiden valvoja Markku 
Brandtell, puh. 020 615 5445, markku.brandtell(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää, että Sepäntien saneeraus -urakka Kou-
vola (KU) hankitaan GRK Oy:ltä.  

Tekninen lautakunta päättää, että Kuljetus- ja Maansiirtoliike K Timonen 
Oy:n tarjous hylätään edellä selostetuin perustein. 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 2. luvun 6 §:n 
momentin 8-kohdan mukaan asia on julkinen vasta, kun hankintapäätös 
on tehty. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan erillisen urakkasopi-
muksen allekirjoittamisella. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa vasta, 
kun hankintapäätös on lainvoimainen. 
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Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa 1.12.2022 lukien. Hankintapäätös lähete-
tään tarjoajille 1.12.2022. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.´ 

____________ 

Jakelu  Tarjouksen antaneet yritykset 

Rakennuttajapäällikkö 

Kaupungininsinööri 

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 01.12.2022 

Ritva Ahola 

pöytäkirjanpitäjä 

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. *** 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 248 

Muutoksenhakuohje hankintaa koskevaan päätökseen 

Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkina-
oikeudelle taikka molemmat.  

1 ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi 

Hankintaoikaisuvaatimusoikeus 

Hankintaoikaisua voi vaatia päätöksen tehneeltä viranomaiselta kirjalli-
sesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen 
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Hankintaoikaisuvaatimusaika 

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asi-
anosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta. 

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta 
siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain no-
jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan han-
kintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanot-
tajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti 
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että 
viestiä voidaan käsitellä. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon 
tapahtuneen myöhemmin. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen. 

Hankintaoikaisuvaatimusviranomainen 
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Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on päätöksen tehnyt 
toimielin. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen toimitusosoite on Kouvolan kaupungin kir-
jaamo. 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs, Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa 
on ilmoitettava: 

• päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus 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 tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle. 

Päätöspöytäkirja 

Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Kouvolan kaupungin kir-
jaamosta.  

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs, Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 
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Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kaupungin kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

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 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt 
hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudat-
tamatta odotusaikaa. 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen te-
kemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapää-
töksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti 
puutteellinen.  

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan han-
kintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanot-
tajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti 
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että 
viestiä voidaan käsitellä. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä 
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon 
tapahtuneen myöhemmin. 

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kulu-
essa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoi-
keudelle. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.  

Osoite:  Sörnäistenkatu 1 00580 Helsinki 
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Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 564 3314 

Puhelinnumero: 029 564 3300 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa 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. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa 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 selvi-
tys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä päätöksen tehneelle viranomaiselle 
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Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti päätöksen 
tehneelle viranomaiselle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsitel-
täväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa kos-
keva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. 

Ilmoitus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon. 

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs, Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

Oikeudenkäyntimaksu 

Markkinaoikeus perii 1.1.2019 jälkeen vireille tulleista asioista tuomiois-
tuinmaksulain (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksen 1383/2018 
perusteella oikeudenkäyntimaksua 2 050 euroa. Jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoonaa euroa, maksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan 
arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6 140 euroa. Oikeu-
denkäyntimaksuista voi kysyä tarkemmin markkinaoikeudesta puh. 029 
56 43300. 

Päätöspöytäkirja 

Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Kouvolan kaupungin kir-
jaamosta.  

Postiosoite:  PL 85, 45101 Kouvola 

Käyntiosoite:  Torikatu 10, 2. krs, Kouvola 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

Faksinumero: 020 615 3054 

Puhelinnumero:  020 615 6200 

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00 

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 1.12.2022. 
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