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Saapuvilla olleet jäsenet
Sari Lantta, puheenjohtaja
Tapani Penttinen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Hyyryläinen
Janne Haajanen
Liisa Torniainen
Mia Lamponen
Tapio Hämäläinen
Tapani Krakau, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Leena Pekkanen, kunnanhallituksen pj
Seppo Hujanen, khall edustaja
Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö
Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, esittelijä
Poissa

Juha Vallin
Eija Pesonen

Allekirjoitukset

Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.06.2019

12.06.2019

Antti Hyyryläinen

Tapio Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kunnantalolla palvelupäällikön huoneessa
14.6.2019 klo 9 - 15, sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (mantyharju.fi).
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§ 53
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 54
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hyyryläinen ja Tapio Hämäläinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 55
Kaavateiden talvihoitotyöt 2019-2022
MjuDno-2019-385
Valmistelija / lisätiedot:
Sini Kauppinen
Liitteet

1 Talvihoitotyöt / tarjousten avauspöytäkirja
Mäntyharjun kunta on pyytänyt tarjoukset kaavateiden talvihoitotöistä 2019-
2022 avoimena menettelynä Cloudia-ohjelman kautta. Tarjoukset tuli toimittaa
23.5.2019 klo 14:00 mennessä.
Tarjoukset on pyydetty urakkaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta
kunnan hoitovastuun alaisilla kaavateillä. Kunnan kiinteistöalueiden hoito ei kuulu
tähän tarjouspyyntöön.
Urakan kohteena on Mäntyharjun alueella, kunnan hoitovastuulla olevien
katualueiden talvihoito 2019 - 2022 urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyn
mukaisena. Urakoitsija toimii itsenäisesti huolehtien, että urakkaan kuuluvat tehtävät
tulevat hoidetuiksi laatuvaatimusten mukaisesti. Hoitoalueita on neljä.
Määräaikana saatiin kaksi liitteenä olevan tarjousten avauspöytäkirjan mukaista
tarjousta:
Tmi Joni Roitto
K. Paasonen Ky
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. päättää, että kaikkiin hoitoalueisiin valitaan halvimman tarjouksen tehnyt K.
Paasonen Ky, sekä
2. merkitsee tietoonsa, että selonottoneuvottelu urakaoitsjan kanssa on pidetty
28.5.2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 56
Terveyskeskuksen saneeraus / lisämääräraha
MjuDno-2019-403
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Huusari
jouni.huusari@mantyharju.fi
kiinteistöpäällikkö
Terveyskeskuksen saneeraus toteutettiin 1.6.2015 – 3.9.2016. Neuvolatilat olivat
remontin kohteena 1.7.2015 – 31.12.2015.
Tilojen käyttöönoton jälkeen henkilökunta on työterveyshuollon tietojen mukaan
kärsinyt erilaisista sisäilmaongelmista. Henkilökunta on ollut myös yhteydessä
suoraan kunnan tekniseen toimeen.
Rakennusterveysasiantuntija / Tekninen johtaja Lasse Kurvinen perehtyi
terveyskeskuksen tutkimusraportteihin, joiden perusteella laadittiin lyhyt yhteenveto
ja jatkotoimenpide-esitykset. Yhteenvedon laatimiseen osallistui kiinteistöpäällikkö
Jouni Huusari sekä puhelimitse Ville Vikström Sisäilmatalo Kärki Oy:stä.
Tutkimusaineistot ja asiakirjat
28.5.2019 Muistio B-osan muovimattoavaukset, terveyskeskus, Vahanen Oy.
27.5.2019 Katselmus ja pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus,
Mäntyharjun kunta.
16.5.2019 Sisäilmaselvitys B-osa kellari, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.
6.5.2019 Pöytäkirja perheneuvolan sisäilmaongelmista, terveyskeskus, Mäntyharjun
kunta.
10/ 2013 Kuntotutkimus, terveyskeskus, Sisäilmatalo Kärki Oy.
Yhteenveto
VOC-mittaukset
VOC-mittaukset on suoritettu BULK-näytteenotolla, jossa materiaalista irrotetaan
näytepala ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkitaan laboratorio olosuhteissa. BULK-
näytteen tulokset ylittivät emissiotasoltaan Työterveyslaitoksen viitearvon (huom, ei
raja-arvo). Tutkimusmenetelmä ei kuitenkaan vastaa lattiamateriaaliin kohdistuvaa
rasitusta tai olosuhteita, jotka mitataan FLEC-mittauksilla suoraan alapohjan
lattiamaton päältä. FLEC-mittauksia ei ole sisältynyt tutkimuksiin. Lisäksi on mitattu
sisäilman VOC-pitoisuuksia, joiden perusteella kemiallisia yhdisteitä ei pääse
sisäilmaan. Myöskään mittausajankohtaa ei ole merkitty tutkimusraporttiin eikä näin
ollen ole tietoa tilojen käyttäjien normaalikäytön aiheuttamasta VOC-päästöstä.
Kosteusmittaukset
Kosteusmittauksia on suoritettu pintakosteuden kartoituksella (pintakosteuden
osoitin), muovimaton alapuolen viiltomittauksilla sekä alapohjarakenteen
rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistamisen porareikämittauksilla eri
rakennesyvyyksiltä. Porareikämittauksilla on todistettu, ettei alapohjaan kohdistu
kapillaarista tai diffuusiokosteuden nousua. Kuitenkaan pilarien tai kantavien seinien
läheisyydestä mahdollista rakenteen kosteuden nousua ei ole selvitetty.
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Pintakosteuden kartoituksessa vuonna 2013 ei ole todettu kohonneita kosteuksia B-
osan alapohjarakenteessa. Uusimmassa 2019 pintakosteuden kartoituksessa on
havaittu lievästi kohonneita kosteuksia käytävä osuudella kantavien pilarien sekä
väliseinien läheisyydessä. Muovimaton viiltomittaustuloksissa on osassa mittauksia
lievää kosteutta. Lievän kosteuden vaikutuksia muovimattopäällysteen tai
kiinnitysliiman päästöille ei voida sisäilmamittauksilla todeta olevan. Aistinvaraiset
tulkinnat poikkeavat Sisäilmatalo Kärki Oy sekä Vahanen Oy välillä, tarkoittaen
kemiallisen hajun tunnistamista muovimaton avauskohdista. Sisäilmatalo Kärki Oy
tutkija on havainnut kemiallista hajua, jonka Vahanen Oy Sami Niemi kiistää.
Muut tutkimustiedot
Sisäilmatalo Kärki Oy Ville Vikström puhelimitse 11.6.2019 antoi lisätietoa B-osan
merkkiainemittauksista ja tiivistyskorjauksista terveyskeskuksen osittaisen
peruskorjauksen aikana. B-osan alapohjarakenteen kantavien väliseinien ja
ulkoseinän rakenneliittymät ovat tiivistetty ARDEX 8+9 vesieristysmenetelmällä.
Merkkiainemittaukset on suoritettu 5 eri tilaan, joiden perusteella tilojen tiiveystasoksi
on saatu tiiveystaso 2 eli merkittävä tiiveyden parantaminen. Lasse Kurvinen ei
todentanut merkkiainemittaustuloksia projektipankista (Sokopro).
Jatkotoimenpide-ehdotukset
VOC-mittauksien perusteella sisäilmaan ei haihdu lattiapinnoitteista kemiallisia
yhdisteitä B-osan neuvolatiloissa. Rakennuksen kuntotutkimukseen (toteutus 2019)
tulee sisällyttää VOC-mittaukset FLEC-mittauksilla sekä TVOC-seurantamittaukset tulee
toteuttaa normaalikäytön aikana.
B-osan ulkoseinärakenteen kuntoa ei ole tutkittu 2013 kuntotutkimuksissa, joka tulee
sisällyttää koko rakennuksen kattavaan kuntotutkimukseen.
Kuntotutkimuksen yhteydessä koko rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus,
ilmamäärät tulee tarkistaa käytönmukaiseen henkilömäärään suunnittelutasolla,
säätää suhteellisella säätötekniikalla sekä todeta mittauksin. Ilmanvaihto tulee
hienosäätää paine-eromittauksilla ja jatkuva paine-eroseuranta tulee suorittaa
normaalin käytön aikana riittävän kattavalla seurantajaksolla. Lisäksi
rakennusautomaatio-järjestelmän sekä teknisten järjestelmien säätölaitteiden
toimivuudet tulee todeta riittävän kattavilla selvityksillä, sisältäen toimilaitekohtaisen
teknisen käyttökunnon tarkastelut.
Välittömät toimenpiteet
Välittömänä toimenpiteenä suositellaan 7 toimistotilan lattiapinnoitteiden uusintaa
kiinteistön omistajan korjaushankkeena. Lattiapinnoitteiden uusinta tapahtuu ns.
riskejä poissulkevana korjaustoimenpiteenä, jotta vuokralaisen toiminta voisi jatkua
tiloissa. Lattiapinnoitteiden korjauksesta huolimatta koko rakennuksen kattavaa
sisäilma- ja kosteusteknistä kuntoarviota sekä teknisten järjestelmien
toimivuustarkastelua suositellaan tehtäväksi rakennuslautakunnan vaatimuksen
mukaisesti.
Ongelman ratkaisusta on neuvoteltu kolme kertaa urakoitsijan ja heille mattotyöt
tehneen aliurakoitsijan kanssa. Neuvottelujen kuluessa on tehty ehdotus
korjauskustannusten jaosta 50 / 50 %. Neuvottelu ei tuottanut tulosta.
Taatakseen neuvolatoiminnan jatkumisen kunta aikoo tehdä koekorjauksen
Sisäilmatalo Kärjen esityksen mukaan niin, että kaikki henkilökunnan käyttämät
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toimistohuoneet, seitsemän (7) kpl, korjataan kaasutiiviillä lattiamateriaalilla kesä-
heinäkuun aikana. Kustannusarvio ko. työlle on 18 000 € ja tämän lisäksi tulee välillisiä
kustannuksia neuvolaväen evakosta yms. Kiinteistön tutkimuksista on maksettu
syksystä 2018 lähtien noin 16 000 €
Yllä olevaan viitaten tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen
valtuustolta 40 000 € lisämäärärahaa ko. työn suorittamiseen ja tulevien
tutkimuskulujen kattamiseen. Lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon
terveyskeskuksen käyttömenoihin.
Lautakunta voi tutustua pidettyjen palaverien (20.3.2019, 6.5.2019 ja 27.5.2019)
pöytäkirjoihin ennakkoon kiinteistöpäällikön tai palvelupäällikön huoneessa tai
kokouksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää
1. kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 €:n lisämäärärahan
ko. työn suorittamiseen ja tulevien tutkimuskulujen kattamiseen,
2. että lisämääräraha kohdistuu kiinteistönhoidon terveyskeskuksen
käyttömenoihin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 57
Otto-oikeus
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat (15.5.-6.6.2019):
Kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Kanoottilaituri / tarjouksen hyväksyminen, 20.05.2019
Tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 14 Tervaniemen kunnallistekniikka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 27.05.2019
§ 15 Mannerheimin lastensuojeluliiton anomus torin käytöstä, 03.06.2019
§ 16 Terveyskeskuksen saneeraus, sähkötyöt / takuuajan vakuuden palauttaminen,
05.06.2019
§ 17 Terveyskeskuksen saneeraus, LVI-urakka / takuuajan vakuuden palauttaminen,
05.06.2019
§ 18 Kaupinkankaan teollisuushallin maanrakennustyöt / takuuajan vakuuden
palauttaminen, 06.06.2019
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään
sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 58
Ilmoitusasiat
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi sauraavat asiakirjat:
Kunnanvaltuusto 3.6.2019 § 32 : Hytönen Minna / eropyyntö teknisestä lautakunnasta
/ uuden jäsenen vaali
Kunnanvaltuusto 3.6.2019 § 35: Arviointikertomus 2018
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhalitjapäätöksiä ajalla 16.5.-4.6.2019
(9 kpl).
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§53, §54, §56, §57, §58
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).
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Oikaisuvaatimus
§55
Oikaisuvaatimusohje
Hankintaoikaisuvaatimus ja valitusosoitus markkinaoikeuteen (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 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaista 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.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Mäntyharjun kunta
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
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Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan
saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua,
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla, tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia
Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:
ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan
hankintayksikön ratkaisuun 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
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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 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.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §: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
PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3
puh. 010 364 3300
faksi 010 364 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

