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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa

Puheenjohtaja
Skytén- Suominen Irja
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ESITYSLISTA
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Nr:o
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Sivu
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KOKOUSAIKA

Tiistaina 20.9.2016 klo: 17.00- 17.10

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Kunnan hallituksen kokoushuone.
Skytén- Suominen Irja
Leino Hannu
Laine Marjut
Juslin Janne
Urpo Timo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Ääritalo Antti
Siusluoto Mika
Herhi Kari
Katara Veijo

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanhallituksen edustaja
kunnanjohtaja

Laura Lähde

rakennustarkastaja

(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

ESITTELIJÄT

LAILLISUUS JA
67 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT

§:t 67- 70

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja –aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjojen tarkastamisesta)

PÄÄTÖSTEN
ANTAMISPÄIVÄ
LUPA-ASIOISSA
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN
(tarkastuspaikka ja –aika sekä
tarkastajien allekirjoitukset)

68§

Tässä kokouksessa lupa- asioissa tehdyt päätökset annetaan
julkipanon jälkeen.
Puheenjohtaja

pvm

Pöytäkirjanpitäjä

Irja Skytén- Suominen
Laura Lähde
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaisesti lukuun ottamatta §:iä
-Tarkastusaika

Kustavi 23.9.2016
Allekirjoitukset

Hannu Leino

PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Marjut Laine

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä rakennustoimistossa
pvm
Tässä kokouksessa lupa- asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva
ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla.
Virka- asema

Allekirjoitus

Ilmoitustaulunhoitaja

Eija Salo

JULKIPANOTODISTUS
(MRL 142§)

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§67

Kokouspäivä
20.9.2016

Sivu
88

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kunnallislain 26§:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan mahdolliset esteellisyydet.

Päätös:

§68

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirja on tarkastettavana teknisessä toimistossa
23.9.2016.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Leino ja Marjut Laine.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

§69

Kokouspäivä
20.9.2016

Sivu
89

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan, mahdolliset tarkennukset ja
lisäasiat kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunta

§70

Kokouspäivä
2.2.2016
1.3.2016
20.9.2016

Sivu
9
24
90

LAUPUSTEN SIIRTOVIEMRI.

Rak.la 2.2.2016
§9

LAUPUSTEN PAINEVIEMÄRI.
Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia Laupusten viemärilinjan valvonnasta
(sisältäen suunnittelun ja urakoitsijan kilpailuttamisen sekä työmaan
valvonnan) kolmelta valvojalta tehdyn yleissuunnitelman pohjalta. Tarjoukset
tulee olla Kunnan teknisessä toimistossa 1.2.2016 klo 15.00 mennessä.
Tarjoukset avataan maanantaina 1.2.2016.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 375 000 eur Laupusten paineviemärin
rakentamisen aloittamiseksi. Avauspöytäkirja esitetään rakennuslautakunnalle
kokouksessa.

Ehdotus:

Rakennuslautakunta päättää valita Laupusten paineviemärihankkeen valvojaksi
edullisimman tarjouksen jättäneen Insinööritoimisto Ilpo Töykkälä Oy:n,
12 400,00€ sis. alv 24%.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________________________________________

Rak.la 1.3.2016
§20

LAUPUSTEN SIIRTOVIEMÄRIN SUUNNITTELU.
Rakennuttajainsinööri Ilpo Töykkälä on pyytänyt Laupusten siirtoviemärin
suunnittelusta tarjouksia kolmelta suunnittelutoimistolta.
Alustavan kustannusselvityksen pohjalta suunnittelulle on
saatu hinta-arvio 28 000,00€.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunta

Kokouspäivä
1.3.2016
20.9.2016

Sivu
24
91

Tarjoukset tulee olla Kustavin kunnan teknisessä toimistossa
29.2.2016 klo 14.00 mennessä.
Tarjoukset avataan teknisessä toimistossa 29.2.2016 klo 15.00.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 375 000 eur Laupusten siirtoviemärin
rakentamisen aloittamiseksi.
Avauspöytäkirja esitetään rakennuslautakunnalle kokouksessa.
Määräaikaan mennessä on saatu kolme tarjousta pyydetyiltä
suunnittelutoimistoilta. Ramboll Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen.
Ehdotus:

Saaduista tarjouksista halvimman kokonaistarjouksen on tehnyt Sweco Oy,
hintaan 37 000,00€.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________________________________

Rak.la 20.9.2016
§70

Rakennuttajainsinööri Ilpo Töykkälä on julkaissut ilmoittautumisen Laupusten
paineviemärin rakennuttamiseksi Hilman kautta. Seitsemän urakoitsijaa on
ilmoittautunut, tarjouspyyntö on toimitettu kuudelle asetetut vaatimukset
täyttäneelle urakoitsijalle. Tarjouspyynnössä on pyydetty ilmoittamaan kolme
hintaa: kokonaishinta koko hankkeelle (linjaväli 1.0 - 7.0 ja 6.1 - 6.0), linja
liitospiste-Heponiemi (linjaväli 1.0 – 7.0) sekä linja Peterzens Boathouse –
Saariston jäädyttämö (linjaväli 6.1 – 6.0). Tarjoukset tulee olla Kustavin
kunnan teknisessä toimistossa 14.9.2016 klo 16.00 mennessä. Tarjoukset
avataan torstaina 15.9.2016 klo 9.00 Kustavin kunnan teknisessä toimistossa.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 377 000 eur sekä vuoden 2017
talousarvioon 475 000 eur , yhteensä 852 000 eur Laupusten paineviemärin
rakentamiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

Kokouspäivä
20.9.2016

Sivu
92

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä avauspöytäkirja.
Ehdotus:

Rakennuslautakunta päättää toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan ja valita
hankkeen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Maanrakennus L ja
J Vuola KY:n hintaan 838 278,00 eur (alv 0 %). Rakennuslautakunta päättää
lisäksi varata vuoden 2017 talousarvioon jo nyt vuosille 2016-2017 varattujen
määrärahojen lisäksi 200 000 eur kaikkien kustannusten kattamiseksi, kuten
maanomistajakorvaukset, sähköliittymät ja mahdolliset lisätyöt.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

OIKAISUVAATIMUS- JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Liitetään pöytäkirjaan

7/2016

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 67, 68, 69
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89§:n 1mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5§:n 1mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET:
Kuntalain 89 §:n 1momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli
niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi
tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 70

Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kustavin kunta
Rakennuslautakunta
Keskustie 7
23360 KUSTAVI
Sähköposti: rakennustarkastaja Laura Lähde, laura.lahde@kustavi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.
Oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä enne
viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö

MUUTOKSENHAKUOHJEET Turun hallinto- oikeuteen.
Valitusviranomainen
ja valitusaika.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakema muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto- oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 TURKU

PL32
20101 TURKU

Puhelinvaihde: 029 56 42 400
Fax: 029 56 42 414

Kirjaamo/asiakaspalvelu: 029 56 424 10
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Turun hallinto- oikeus on avoinna ma- pe klo: 8- 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika: 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika: 30 päivää

Valitusaika alkaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa- aineslain tarkoittamia lupapäätöksiä
lukuun ottamatta päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen
antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on
julkipanopäivää seuraava arkipäivä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä
päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen antopäivä

Päätöksen antopäivämäärä on esitetty lupaotteen muutoksenhakuohjeessa.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
Valittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite.
päätös, johon haetaan muutosta
millä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on
tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL21§)
Valituskirjaan on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
todistus siitä, minä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitetta valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen
päivän virka- ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa.

KUSTAVIN KUNTA
Rakennuslautakunta

20.9.2016 §70
Tarkistettu 22.6.2010 (markkinaoikeuden yhteystiedot
päivitetty ajantasaiseksi keväällä 2012)

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon1.
I

Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. 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 välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

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

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi
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 asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 30.000 € tavarat –ja palvelut
- 100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Kustavin Kunta
Rakennuslautakunta
Keskustie 7
23360 KUSTAVI

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

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

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei
saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen
ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi
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 asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä,
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa
mukaan.
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 arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 102 §: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 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

