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Ptk tark. 
 
 

Teknisten palvelujen lautakunta 
 
Aika 08.09.2021 klo 14:30 - 16:00 
 
Paikka Aineen taidemuseon auditorio / Teams 
 
Käsitellyt asiat  
 
§ Otsikko Sivu 
§ 176 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 
§ 177 Asialistan hyväksyminen 4 
§ 178 Pöytäkirjan tarkastus 5 
§ 179 Tiedotettavat asiat 6 
§ 180 Viranhaltijoiden pöytäkirjat 7 
§ 181 Hankintapäätös katujen ja teiden talvikunnossapidosta 8 
§ 182 Hankintapäätös Saarenpäänkadun saneeraus 1-vaihe 11 
§ 183 Määräalan vuokraaminen pysäköintitarkoitukseen Angegroup 

Oy:lle ja Tiltek Acc Oy:lle Torpin kaupunginosasta 
12 

§ 184 Pysäköinnin aikarajoituksen poistaminen Länsirannalla 14 
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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Liikamaa Arto puheenjohtaja  
 Tikkanen Vilho varapuheenjohtaja  
 Aho Kirsti jäsen  
 Hannuniemi Jari jäsen  
 Hyöppinen Aino jäsen  
 Koivisto Liisa jäsen  
 Kostiainen Jaana jäsen  
 Lummi Raija jäsen  
 Pigg Pasi jäsen Etänä Teamsin kautta. 
 Rauhala Heikki jäsen Etänä Teamsin kautta. 

Saapui 14:41. 
 Tervahauta Jari jäsen  
 
Poissa Kujala Jukka 
 
Muu Rainio Olli kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kannala Markus esittelijä  
 Ryynänen Harri esittelijä Etänä Teamsin kautta, 

Saapui 14:40. 
 Kumpula Henna pöytäkirjanpitäjä  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 Arto Liikamaa Henna Kumpula 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

176 - 184 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus § 181-182 tarkastettu kokouksessa ja kokonaisuudessaan   ___/___/_____ 
 
 
  
  Jari Hannuniemi                 Aino Hyöppinen                      vara Liisa Koivisto 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Tornion kaupungin yleinen tietoverkko 13.09.2021  
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Teknisten palvelujen lautakunta § 176 08.09.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
TEKN 08.09.2021 § 176  
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 177 08.09.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
TEKN 08.09.2021 § 177  
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 178 08.09.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
TEKN 08.09.2021 § 178  
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannuniemi Jari ja Hyöppinen Aino sekä 

varalle Koivisto Liisa. 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
_______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 179 08.09.2021 
 

 

 
Tiedotettavat asiat 
 
TEKN 08.09.2021 § 179  
    
745/2021  Vuokrasopimuksen irtisanominen Lukiokatu 11, Tornio 

 
Päätösehdotus  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 180 08.09.2021 
 

 

 
Viranhaltijoiden pöytäkirjat 
TEKN 08.09.2021 § 180  
    
 
 Alla olevassa luettelossa mainitut viranhaltijat ovat jättäneet pöytäkirjat, 

jotka ovat nähtävillä kokouksen aikana kokouspaikalla KuntaL:n 92 §:n ja 
Tornion kaupungin hallintosäännön 29 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä 
varten. 

  
 Teknisen johtajan yleiset päätökset: 
775/2021 § 40 Kesämökkitontin 851-420-56-33 myyminen 
784/2021 § 41 Kesämökkitontin 851-420-56-80 myyminen 

 
Päätösehdotus Hyväksyttiin. 
 
Päätös  
 
 

_______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 175 25.08.2021 
Teknisten palvelujen lautakunta § 181 08.09.2021 
 

 

 
Hankintapäätös katujen ja teiden talvikunnossapidosta 
 
TEKN 25.08.2021     
  
 
 
Hankintapäätös katujen ja teiden talvikunnossapidosta ja lumekaatopaikkojen hoidosta 
 
  
Valmistelija  Hankintapäällikkö Keijo Tuisku, 040 636 1314 

 
Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia katujen ja teiden 
talvikunnossapidosta sekä lumenkaatopaikkojen hoidosta. Hankintaan 
sisältyy Tornion kaupungin alueella olevien katujen ja teiden kunnossapito 
ja lumenkaatopaikkojen hoito.. 
 
Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely ja tarjouspyyntö on lähetetty 
03.05.2021 klo 08:11 Cloudia-järjestelmän kautta, johon myös tarjoukset 
on tullut jättää.  
 
Määräaikaan 09.08.2021 klo 11:00 mennessä saapui neljä tarjousta. Tar-
jouksen jättivät Samuli Pohjanen Ky, Terranor Oy, Alltime Oy ja VM peat 
ay. 

 
 Tarjouspyynnössä päätöksen teon perusteet oli ilmoitettu seuraavasti: 

Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman 
hyväksytyn tarjouksen jättänyt tarjoaja. Kokonaistaloudellisin edullisuus 
määräytyy halvimman hinnan mukaan. Mikäli kokonaistarjouksen kaikista 
alueurakoista jättäneen tarjoajan alueurakoiden yhteishinta on halvempi 
kuin alueurakoiden 1-5 (tarjouspyynnön osa-alueiden 1-5) jätettyjen 
tarjousten halvimpien hintojen summa, valitaan palveluntuottajaksi 
kokonaistarjouksen kaikista alueurakoista antanut tarjoaja 
palveluntuottajaksi. Mikäli kaikille alueurakoille ei saada osatarjouksia 
valitaan palveluntuottajaksi kokonaistarjouksen kaikista alueurakoista 
jättänyt tarjoaja. Mikäli kaikille alueurakoille (tarjouspyynnön osa-alueet 1-
5) saadaan tarjouksia ja niiden yhteenlaskettu hinta on halvempi kuin 
kokonaistarjouksen kaikista alueurakoista (tarjouspyynnön osa-alueet 1- 5) 
jättäneen tarjoajan alueurakoiden yhteishinta, valitaan kullekin alueurakalle 
(tarjouspyynnön osa-alueet 1-5) palveluntuottajaksi halvimman hinnan 
jättänyt tarjoaja.  
 

 
 
Oheismateriaali Tarjousten vertailutaulukko 
 
Esittelijä    Tekninen johtaja Markus Kannala 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 175 25.08.2021 
Teknisten palvelujen lautakunta § 181 08.09.2021 
 

 

Päätösehdotus 
 
Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta  valitsee keskeisen 
kaupunkialueen, Arpelan ja Karungin alueen ja muun haja-asutusalueen 
urakoitsijaksi VM peat ay:n. 
 

    Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta valitsee Kaakamon 
alueen ja lumenkaatopaikkojen hoidon urakoitsijaksi Samuli Pohjanen 
Ky:n. 

 
    Päätösehdotuksen perustelut: 
 
    Tarjouspyynnön kaikille osa-alueille saatiin tarjouksia. Halvin 

kokonaistarjous kaikista osa-alueista on 614 728,18 € . Kaikkien osa-
alueitten halvimpien tarjousten hintojen summa on 613 990,00 €. 

    Tarjouspyynnön osa-alueiden (1-5) urakoitsijaksi tulee valita kullekkin 
tarjouspyynnön osa-alueelle (1-5) halvimman hinnan antanut tarjoaja. 
 
Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille Cloudia -sähköisen 
kilpailutusjärjestelmän kautta. 
 
Pöytäkirja pidetään kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta. 
 

Päätös  
                           
                                          _______ 
 
    
 
 
 
 
TEKN 08.09.2021 § 181 Salassa pidettävä 
786/02.08.00/2021 JulkL 24.1 § 17 (julkisyhteisön 
liike- ja ammattisalaisuudet) 
 
 
Valmistelija Hankintapäällikkö Keijo Tuisku, 040 636 1314 

 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 
 

Päätösehdotus Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta  valitsee keskeisen 
kaupunkialueen, Arpelan ja Karungin alueen ja muun haja-asutusalueen 
urakoitsijaksi VM peat ay:n. 
 
Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta valitsee Kaakamon 
alueen ja lumenkaatopaikkojen hoidon urakoitsijaksi Samuli Pohjanen 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 175 25.08.2021 
Teknisten palvelujen lautakunta § 181 08.09.2021 
 

 

Ky:n. 
 
Päätösehdotuksen perustelut: 
 
Tarjouspyynnön kaikille osa-alueille saatiin tarjouksia. Halvin 
kokonaistarjous kaikista osa-alueista on 614 728,18 € . Kaikkien osa-
alueitten halvimpien tarjousten hintojen summa on 613 990,00 €. 
Tarjouspyynnön osa-alueiden (1-5) urakoitsijaksi tulee valita kullekkin 
tarjouspyynnön osa-alueelle (1-5) halvimman hinnan antanut tarjoaja. 
 
Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille Cloudia -sähköisen 
kilpailutusjärjestelmän kautta. 
 
Pöytäkirja pidetään kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 182 08.09.2021 
 

 

 
Hankintapäätös Saarenpäänkadun saneeraus 1-vaihe 
 
TEKN 08.09.2021 § 182 Salassa pidettävä 
844/02.08.00/2021 JulkL 24.1 § 17 (julkisyhteisön 
liike- ja ammattisalaisuudet) 
 
 
Valmistelija Valmistelija hankintapäällikkö Keijo Tuisku  

 
 Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Saarenpäänkadun saneerauksen 

1- vaiheesta 
Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely ja tarjouspyyntö on lähetetty 
03.08.2021 klo 09:35 Cloudia-järjestelmän kautta, johon myös tarjoukset 
on tullut jättää.  
 
Määräaikaan 31.08.2021 klo 11:00 mennessä saapui neljä tarjousta. Tar-
jouksen jättivät Autio Oy Infrapalvelut, Maansiirto Mykkälä Oy, Tornion 
Rakennusora Oy ja Veljekset Toivanen Oy. 

 
 Urakoitsijan valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 

halvimman hinnan perusteella.  
 

Oheismateriaali Tarjousten vertailutaulukko 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 

 
Päätösehdotus Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta  valitsee 

Saarenpäänkadun saneerauksen 1-vaiheen urakoitsijaksi Tornion 
Rakennussora Oy:n. Tornion kaupungin teknisten palvelijen lautakunta 
hylkää Veljekset Toivanen Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. 
Veljekset Toivanen Oy ei ole tutustunut kohteeseen tarjouspyynnössä 
edellytetyllä tavalla. 
 
Hanke jatkuu taloussuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 ja loput 
hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista määrärahoista varataan vuoden 
2022 talousarvioon. 
  
Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille Cloudia -sähköisen 
kilpailutusjärjestelmän kautta. 
 
Pöytäkirja pidetään kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 183 08.09.2021 
 

 

 
Määräalan vuokraaminen pysäköintitarkoitukseen Angegroup Oy:lle ja Tiltek Acc Oy:lle Torpin 
kaupunginosasta 
 
TEKN 08.09.2021 § 183    
840/10.00.02.02/2021    
 
 
Valmistelija Maankäyttöinsinööri Janne Vierelä: 

 
 Angegroup Oy ja Tiltek ACC Oy omistavat yhdessä 15. Torpin 

kaupunginosasta tontin nro 2 (851-15-19-2) osoitteessa Muuntamonkatu 5. 
Kohteeseen on tehty asemakaavan muutos, jolla on tonttialuetta 
laajennettu. Laajennuksessa tonttiin on asemakaavassa osoitettu 
liitettäväksi mm. Tornion kaupungin omistamia maa-alueita, jotka yhtiöt 
tulee hankkia omistukseensa ennen kuin tontti voidaan muodostaa uudeksi 
rakennuskelpoiseksi tontiksi.  Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 
7.4.2021. Ko. tontin pohjoispuolella on myös Tornion kaupungin 
omistamaa maa-aluetta, joka asemakaavassa on osoitettu pysäköinti-
alueeksi (LP). Maa-alue kuuluu tilaan Putaanmaa 851-421-18-6. Yhtiöillä 
on tarkoituksena kehittää rakentamatonta tonttialuettaan ja siihen liittyen 
yhtiöillä olisi tulevaa tontinkäyttöä ajatellen tarve saada tontin 
pohjoispuolella oleva LP-alue vuokrattua, jotta siihen saataisiin toteutettua 
lisää tontin käyttöä palvelevaa pysäköintitilaa. 

 
 Asiasta on neuvoteltu yhtiöiden edustajien kanssa ja todettu, että 

tontinosat tulee yhtiöiden hankkia omistukseensa joko kaupoilla tai 
lunastustoimituksella. Tonttikaupasta päätöksen tekee kaupunginhallitus ja 
tontinosien kauppaa on ilmoitettu voitavan esittää hintaan 70 e/k-m2, mikä 
vastaa alueella lähiaikoina tehtyjen luovutusten hintatasoa. LP-alue 
voidaan vuokrata vastaavien pysäköintialueiden vuokrasopimusten 
hintatasolla, joita ei ole tarkoitettu asemakaavan mukaisten rakennuslupaa 
edellyttävien ns. velvoitepaikoiksi. Lisäksi LP-aluetta ei tarvitse vuokrata 
kokonaan eli istutettavat alueet ja hulevesiä varten tarkoitettu alue voidaan 
jättää pois vuokra-alueesta, koska niihin ei voi toteuttaa autopaikkoja. 

 
 Vuokra-alueen pinta-alaksi on näin tarkentunut 2200 m2 ja vuokran 

suuruudeksi on esitetty aiempien vastaavien sopimusten perusteella (mm. 
Tampereen Säästötex Oy:n kaksi sopimusta) 0,43 e/m2/vuosi eli 946 
euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1974. 
Vuokra-ajaksi esitetään 20 vuotta. Vuokramiehellä ei ole lunastusoikeutta 
alueeseen. Vuokraoikeuden saa luovuttaa kolmannelle ilman kaupungin 
suostumusta yhdessä muodostettavan tontin 851-15-19-3 kanssa, koska 
vuokra-alue palvelee tätä kiinteistöä. 

 
Vuokramiehellä on oikeus toteuttaa alueelle pysäköintialue omalla 
kustannuksellaan eikä siitä vuokrakauden päättyessä suoriteta erillistä 
korvausta, vaikka sopimus ei jatkuisi. Vuokrasopimuksen päättyessä 
vuokramiehen tulee luovuttaa alue puhdistettuna kaupungin hallintaan. 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 183 08.09.2021 
 

 

 
Lisäksi mikäli osa autopaikoista osoitettaisiin ns. velvoitepaikoiksi tulee 
niistä periä vuokraa pinta-alan mukaan teknisten palvelujen lautakunnan 
12.12.2007 § 290 päättämän hinnoittelun mukaan eli ko. tontin 
lunastushinnan (70 e/k-m2 eli 35 e/m2) mukaan autopaikan pinta-alan 
perusteella. Vuokra on 5 % autopaikan arvosta. 

 
Liite   karttaote 

 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 
 

Päätösehdotus Lautakunta vuokraa Angegroup Oy:lle ja Tiltek ACC Oy:lle Hequity Oy:lle 
Tornion kaupungista tilasta Putaanmaa 851-421-18-6 karttaliitteen 
mukaisen noin 2200 m2 suuruisen määräalan pysäköintitarkoitukseen 
ilman rakentamisoikeutta. Vuokra-aika on 20 vuotta ja vuosivuokra 946,00 
euroa vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974. Muut 
vuokrausehdot ovat edellä mainitut ja normaalit vastaavien 
pysäköintialueiden sopimusten mukaiset. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Teknisten palvelujen lautakunta § 184 08.09.2021 
 

 

 
Pysäköinnin aikarajoituksen poistaminen Länsirannalla 
 
TEKN 08.09.2021 § 184    
845/10.03.01.01.00/2021    
 
 
Valmistelija Kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri Tuomas Saarelma, puh. 040 665 

2284. 
 
Tornion kaupungin tekniset palvelut on saanut palautetta, jonka mukaan 
Länsirannan varrella Krannikadun vieressä sijaitsevien asuinkerrostalojen 
asukaspysäköintipaikat ovat tarpeeseen nähden määrältään riittämättömät. 
Ratkaisuksi ongelmaan on esitetty muun muassa pysäköinnin sallimista 
Länsirannalla ajoradan reunassa Krannikadun-Torikadun kiertoliittymän ja 
Rauhankadun risteyksen välisellä katuosuudella. 
 
Tekniset palvelut katsoo, että pysäköinnin salliminen esitetyllä Länsirannan 
katusouudella haittaisi liikenteen sujuvuutta ja erityisesti Kauppakeskuksen 
maanalaiseen pysäköintitilaan ajamista. Parempi ratkaisu olisi, että 
Länsirannan varressa Torikadun ja Rauhankadun välissä sijaitsevalta 
pysäköintialueelta poistettaisiin nykyinen pysäköinnin kahden tunnin 
aikarajoitus. Tämä rajoitus edellyttää pysäköintikiekon käyttöä ja on 
voimassa arkipäivisin klo 8 - 18 ja lauantaisin klo 8 - 14 estäen näin 
pysäköintialueen käytön tavanomaiseen asukaspysäköintiin. 
 
Kyseisen liikekorttelin asiointipysäköinti on nykyisellään niin vähäistä, että 
aikarajoituksen voimassa pitämiselle ei ole erityisiä perusteita. Liitteenä 
olevassa liikennemerkkisuunnitelmassa on esitetty pysäköintiä koskevat 
liikennemerkit, joilla sallittaisiin aikarajoitukseton pysäköinti kyseessä 
olevalla pysäköintialueella. 

 
 

Liite Liikennemerkkisuunnitelma 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus 

 
Päätösehdotus Lautakunta päättää hyväksyä pysäköinnin aikarajoituksen poistamisen 

liikennemerkkisuunnitelman mukaisesti. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 176, § 177, § 178, § 179, § 180 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 181, § 182 
 
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVISSÄ HAN- 
KINNOISSA 1 

 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla han-
kintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoi- keu-
den käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25-26 §:n mukaisen kynnysar- von. 

 
I Oikaisuohje 

 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankinta- 
yksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt eh- 
dokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä- 
littömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

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

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuk-
sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie- 
doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot- 
tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii- 
kenneyhteyksien 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 tapahtu- 
neen myöhemmin. 

 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käy- 
tävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 

 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta- 
yksikön hallussa. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 
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− 60.000 e tavarat ja palvelut 
− 400.000 e terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (hankintalain liite E) 
− 300.000 e muut erityiset palvelut (hankintalain liite E) 
− 500.000 e käyttöoikeussopimukset 
− 150.000 e rakennusurakat 
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Toimitusosoite 
 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Tornion kaupunki 
Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO sähköposti-
osoite: kirjaamo@tornio.fi  

 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- 
luessa 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. 

 
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankin-
tayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan 
asemaan. 

 
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §: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. 

 
Muutoksenhakuaika 

 
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei las-
keta mukaan valitusaikaan. 

 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on teh- 
nyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusai-
kaa. 

 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk- 
sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja han-
kintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 

 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie- 
doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot- 
tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii- 
kenneyhteyksien 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 tapahtu- 
neen myöhemmin. 

 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 

mailto:kirjaamo@tornio.fi
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Valituksen sisältö 
 

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja nii- 
den perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, 
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituk-
sessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja mah-
dollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää. 

 
Valitukseen on liitettävä päätös valitusosoituksineen, johon haetaan muutosta, sekä selvitys siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Va-
litukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitet-
tävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 
32 §:ssä säädetään. 

 
Valituksen toimittaminen 

 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päi- 
vänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä. 

 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lä- 
hetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomio- 
istuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomiois-
tuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 
Valituskielto 

 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 

 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

 
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava han- 
kintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava han- 
kintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Il- 
moitus 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 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 183, § 184 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 
• kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Teknisten palvelujen lauta-
kunta  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi  
Puhelinnumero: 016 432 11  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15. 
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin 
kirjaamosta. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähe-
tetty  xxx. 
 
Pöytäkirja on nähtävillä Tornion kaupungin yleinen tietoverkko 13.09.2021 . 
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