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Jk 2/13

JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika:

19.6.2013 klo 18.00 – 19.20. Ennen kokousta klo 15.00-18.00
järjestettiin johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille bussikyydillä tutustumisretkeily Hyrylän ja
Pihlajamäen pumppaamoille ja Kulomäen loka-autoasemalle.

Paikka:

Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:

jäsenet Eronen ja Siukola Järvenpään kaupungista,
jäsen Honkasalo ja jäsen Raittilan varajäsen Komokallio Keravan
kaupungista,
jäsen Korhonen Tuusulan kunnasta,
jäsenet Halonen (60 §:stä alkaen), Hilli ja Rinne Helsingin seudun
ympäristöpalvelut kuntayhtymästä,
toimitusjohtaja Pekkarinen
taloussihteeri Sinisalo

Poissa:

jäsen Toivanen Tuusulan kunnasta ja varajäsen Saarikorpi Järvenpään kaupungista

Puheenjohtaja:

Hilli

Pöytäkirjanpitäjä:

Sinisalo

53 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

54 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ossi Honkasalo ja Tuula
Korhonen.
Tj:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ossi Honkasalo ja Tuula Korhonen.
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55 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Tj:

Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

56 §
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan Johtokunta 1/13.

Päätös:

Todettiin.

57 §
TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA
Tj:

Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirja 1/13.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

58 §
JÄSENYHTEISÖJEN ILMOITUKSET LÄSNÄOLO-OIKEUDEN OMAAVIEN EDUSTAJIEN
VAIHTUMISESTA
Johtokunta merkitsi ensimmäisessä kokouksessaan 15.5.2013 (Jk
1/13, 40 §) tiedoksi johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeutetut
jäsenyhteisöjen edustajat.
Valmisteilla olevan uuden hallintosääntöluonnoksen 25.1 §:n kuuluu: ”Johtokunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja
puheoikeus jäsenyhteisöjen vesihuoltolaitosten edustajilla sekä
liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtajalla. Lisäksi eräiden muiden
liikelaitoskuntayhtymään asiakassuhteessa olevien kuntien vesihuoltolaitosten edustajilla voi olla sopimuksessa määrätty läsnäolo-oikeus”.
HSY:n vesihuollon toimialajohtaja Jukka Piekkari on ilmoittanut
sähköpostilla 5.6.2013, että hän korvaa jatkossa jätevedenpuhdistusosaston johtaja Tommi Fredin HSY:n virkamiesedustajana. Keravan ja Tuusulan edustajina jatkavat edelleen tekniset johtajat.
Järvenpää ilmoittanee lähiaikoina tilajohtaja Jyrki Merosen tilalle
tulevan edustajansa.

Tj:

Päätös:

3/10
Johtokunta merkitsee tiedoksi vesihuollon toimialajohtaja Jukka
Piekkarin HSY:n läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Tommi Fredin
tilalle johtokunnan kokouksissa.
Merkittiin tiedoksi.

59 §
KULOMÄEN LOKA-AUTOASEMAN TONTIN 30-VUOTINEN MAANVUOKRASOPIMUS
Yhtymähallitus hyväksyi 16.1.2013 (Yh 1/13, 7 §) Vantaan Korsossa sijaitsevan Kulomäen loka-autojen vastaanottoaseman tontin vuokrasopimuksen uusimisen 30 vuodeksi Vantaan kaupungin
lähettämässä kirjeessä esitetyillä ehdoilla siten, että vuosivuokra
on korkeintaan 3 500 euroa, ja vuokraa saa korottaa vuosittain
elinkustannusindeksin nousua vastaavasti.
Vantaan kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän kesken 28.5.2013
30 vuodeksi allekirjoitettu maanvuokrasopimus on jaettu johtokunnalle liitteenä 1.
Vuokra-alue, pinta-alaltaan 4053 m2, on v. 2004 vahvistetussa
asemakaavassa osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Alueen rakennusoikeudeksi on vahvistettu 350 k-m2 ja alue on tarkoitettu lokaautojen tyhjennysaseman ja meriviemärin ilmanvaihtopiipun pitämistä varten. Vuokra-aika on 1.6.2013 - 31.5.2043 ja elinkustannusindeksiin sidotun vuosivuokran suuruus on 3 500 euroa.
Vuokrasopimuksen 3. kohdan mukaisesti vuokramies saa rakentaa alueelle asemakaavan ja muiden maankäyttöä sekä rakentamista koskevien säännösten mukaisesti kaupungin ja rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymät rakennukset, rakennelmat ja
laitteet.
Vuokra-alueella jo olevien rakennusten (loka-autoasema ja ilmanvaihtopiippu) alun perin määräaikaiset rakennusluvat on muutettu
pysyviksi vuonna 2005 (Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan
päätösote 19.12.2005; lupatunnus 81-1816-05-AL). Rakennusluvan mukaisesti ”kuntayhtymän tulee huolehtia, että meriviemärin
ilmanvaihtopiipun biosuodattimen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja että siinä suodatinmateriaalina oleva turve vaihdetaan tarpeeksi usein, että hajuhaitat asutukselle olisivat mahdollisimman
vähäiset. Luvassa on myös mainittu, että ”meriviemärin ilmanvaihtopiipun hajuhaitta tulee arvioida uudestaan, kun täyttömäki valmistuu ja saa lopullisen muotonsa sekä alueen tuleva käyttö tarkentuu”.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevan loka-autojen vastaanottoaseman tontin 30-vuotisen vuokrasopimuksen.

Käsittely:

Päätös:
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Toimitusjohtaja Pekkarinen selosti maanvuokrasopimuksen sisältöä sekä vuokra-alueella olevien rakennusten ja rakennelmien rakennuslupaehtoja. Asiasta käytiin keskustelu.
Merkittiin tiedoksi.

60 §
VANTAAN KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VÄLISEN SOPIMUKSEN
ALLEKIRJOITUS VESISTÖJEN HOITOON LIITTYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ
Vantaan luopuessa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän jäsenyydestä hyväksyi Vantaan kaupunginhallitus
8.10.2012 tehtäväksi sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä. Kuntayhtymän puolesta yhtymäkokous hyväksyi sopimuksen 13.11.2012. Sopimus on allekirjoitettu Vantaan ja liikelaitoskuntayhtymän kesken toukokuussa (2.5/15.5.2013) ja se on
jaettu johtokunnalle liitteenä 2.
Kohdassa 3 ”Kuntayhtymän tehtävät” on kuntayhtymällä Vantaan
maksujen määräytymistä koskevaan raportointiin ja taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja rajoitteita. Kuntayhtymän on toimitettava hoitomaksun määräytymistä varten vuosittain talousarviosuunnitelmansa vesistöjen hoitokustannusten jakolaskelman mukaisesti siten, että laskelmasta selviävät kaupungin kustannusosuuden määrä ja kohdistuminen. Kuntayhtymän on varattava Vantaan kaupungille tilaisuus lausunnon antamiseen suunnitelmasta
ennen talousarvion hyväksyntää. Lisäksi kaupungin suoritettava
hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Viime mainittu ehto saattaa käytännössä rajoittaa yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla vesistön kunnostusmaksun korottamista myös jäsenkuntien osalta.
Kuntayhtymän on myös toimitettava vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä tilintarkastajan tarkastama ja kuntayhtymän taloudesta
vastaavan henkilön allekirjoittama selvitys edellisenä vuonna toteutuneiden vesistöjen hoitokustannusten määrästä jaoteltuna
kaupungin kustannusosuuteen sisältyviin ja muihin kohteisiin.
Kohdassa 4 ”Kaupungin tehtävät” on todettu mm, että Keravanjoen lisäveden johtamisjärjestelmää koskeva Vantaan kaupungin 55
%:n maksuosuutta vastaava hyötylaskelma tarkistetaan viimeistään v. 2015 ja myöhemmin erikseen sovittaessa. Tämän ehdon
tarkistaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tehtävä hyödynarvioinnin näkökulmasta.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi liitteenä 2 olevan Vantaan kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän välisen sopimuksen vesistöjen
hoitoon liittyvästä yhteistyöstä.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti yhteistyösopimuksen perusteita
sekä osapuolten velvoitteita. Asiasta käytiin keskustelu. Keskus-
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telun kuluessa jäsen Halonen teki ehdotuksen, että Vantaan kaupungille esitettäisiin seuraava lausuma:
Johtokunta pitää tärkeänä kalatien ylläpitämistä toimivana kunnossapidon tai korvaavan ratkaisun avulla.
Päätös:

Sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä Vantaan kaupungin kanssa hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Halosen ehdotus lausumaksi Vantaan kaupungille hyväksyttiin yksimielisesti.

61 §
LAMMASLAMMEN VEDENLAATUYHTEENVETO VUODELTA 2012
Kuntayhtymä on tutkinut ja kunnostanut Lammaslampea kunnostusrahaston varoilla 1990-luvun loppupuolella. Vantaan kaupungin
ympäristökeskuksen toimeksiannosta kuntayhtymä on jatkanut
Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevan Lammaslammen pitkäaikaista vesinäytteenottoa omakustannushinnalla myös viime vuonna. Suppea tulosten raportointi on suoritettu virkatyönä.
Vuoden 2012 tuloksista laadittu yhteenveto on jaettu johtokunnalle liitteenä 3.
Viitisen vuotta sitten havaittu ilmastuslaitteiston tehon heikkeneminen on aiheuttanut Lammaslammessa fosforipitoisuuden ja levämäärien kasvua. Kesinä 2008 ja 2009 havaittiin sinileväkukintoja, jotka eivät ole humusvetiselle Lammaslammelle normaaleja.
Poikkeuksellisen lämpiminä kesinä 2010 ja 2011 sinilevää ei kuitenkaan havaittu. Kesinä 2011 ja 2012 tilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että ilmastuslaite ei ollut kesäkuukausina toiminnassa
teknisten ongelmien vuoksi, minkä seurauksena happi on kesäaikana loppunut alusvedestä. Siitä huolimatta vedenlaatu on kahtena viime kesänä ollut happitilannetta lukuun ottamatta merkittävästi edeltäviä vuosia parempi.
Vantaan kaupungin tämän vuoden investointiohjelmaan sisältyy
ilmastuslaitteiston tehon parantaminen. Liikelaitoskuntayhtymä on
tehnyt myös tämän kesän vedenlaadun seurantaan liittyvästä vesinäytteenotosta kaupungin ympäristökeskukselle tarjouksen neljän havaintokerran osalta.
Tj:

Johtokunta merkitsee tiedoksi Lammaslammen vedenlaadun yhteenvedon vuodelta 2012.

Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vedenlaadun yhteenvedon, ja
asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

6/10
62 §
JÄRVENPÄÄN LEPOLAN ALUERAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MERIVIEMÄRIN
TURVALLISUUTEEN LEPOLA 3 –KAAVA-ALUEELLA
Kuntayhtymä on ollut tiiviisti mukana eri työryhmissä seuraamassa Lepolan eri kaava-alueiden suunnittelun ja rakentamisen vaikutuksia alueen läpi kulkevan meriviemäriputken rakenteelliseen
turvallisuuteen. Meriviemärin riittävät suoja-alueet sekä teiden ja
katujen ylityksistä aiheutuvat suojaustarpeet on pyritty ottamaan
huomioon alueen rakennuttajana toimivan Järvenpään kaupungin
toimesta suunnittelukokouksissa ja yhteistyössä kaupungin käyttämien konsulttien kanssa.
Lepola 3 –kaava-alueen osalta on keskeisenä kysymyksenä ollut
Sipoontien varressa kulkevan Järvenpään pumppaamon paineputken suojauksen toteutus uuden Verstaspihantien risteysalueen
kohdalla, jossa halkaisijaltaan 900 mm:n yhteenhitsattu PEH –
muoviputki jää risteysalueen leveimmän kohdan alle. Perusvaihtoehto on, että putken suojaus hoidetaan noin 1,5 metrin syvyydelle kadun pinnasta jäävän putken päälle asennettavilla suojalevy- ja kevennysrakenteilla 27 metrin matkalla. Kevennysvaihtoehdon kustannukset ovat noin 16 400 €. Putken sijainti ja suojauksen periaatekuva ovat liitteenä 4.
Yleensä teiden alitukset on pyrittävä turvaaman suojaputkella,
mutta tässä tapauksessa suojaputken asentaminen jälkikäteen ei
ole mahdollista aiheuttamatta pitkää katkosta pumppaamon toimintaan. Vanha paineenkestoltaan huomattavasti heikompi paineputki on tosin ollut käyttämättömänä varalla. Se on kuitenkin jo
pitkään ollut Sipoontien liikenteen rasituksen alaisena ja tiettävästi
ilman erityisiä suojarakenteita, eikä sen käyttökelpoisuutta ole testattu.
Muina vaihtoehtoina on selvitetty putken päälle paalutuksen varaan rakennettavaa betonilaattaa sekä kokonaan uuden paineputkiosuuden rakentamista Sipoontien eteläpuolelle kauemmas
tiestä ja sen mahdollistavaa Verstaspihan alitusta suojaputkessa.
Molemmat em. vaihtoehdot tulisivat kuitenkin varsin kalliiksi (noin
100 000 €).
Suunnittelijat eivät katso kevennysrakenteiden alle jäävällä suhteellisen paksuseinäisellä ja jäykällä paineputkella olevan suurta
vaurioitumisriskiä. Vaikka putkeen sattuisikin myöhemmin tulemaan halkeama, olisi se kuitenkin kevytrakenteen alta suhteellisen nopeasti kaivettavissa auki ja mahdollinen halkeama korjattavissa esim. putkipannoilla toisin kuin, jos putki sijaitsisi betonilaatan alla.
Tj:

Johtokunta hyväksyy Verstaspihantien risteysalueen alle jäävän
Järvenpään pumppaamon paineputken suojausratkaisuksi suoja-
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levy- ja kevennysrakenteet liitteessä 4 esitetyn suunnitelmakuvan
mukaisesti.
Käsittely:

Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli paineputken suojausratkaisua,
ja asiasta käytiin keskustelu.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

63 §
TOIMITUSJOHTAJAN LOMA JA SIJAISUUS
Toimitusjohtaja Mauri Pekkarisen lomaoikeus on 38 arkipäivää,
josta hän on suunnitellut pitävänsä 20 päivää 24.6.-19.7.
Toimitusjohtajan sijaisena toimiva käyttöinsinööri hoitaa sijaisuutta
koko toimitusjohtajan vuosiloman ajan. Yhtymähallitus on
hyväksynyt 13.6.2012 (Yh 4/2012, 55 §) toimitusjohtajan sijaisen
määrätessään maksettavaksi sijaiselle vähintään kaksi viikkoa
kestävän yhtäjaksoisen sijaisuuden ajalta 25 %:lla korotettua
tehtäväkohtaista palkkaa.
Johtokunnan pj:

Johtokunta oikeuttaa toimitusjohtaja Pekkarisen pitämään vuosilomaa 24.6.-19.7. ja johtokunnan puheenjohtajan sopimaan loman muun osan ajoituksesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

64 §
SEURAAVA KOKOUS
Tj:

Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen 28.8.2013 alkaen
klo 18.00 kuntayhtymän toimistossa. Ennen kokousta tehdään tutustumisretkeily Järvenpään jätevedenpumppaamolle ja vesistökohteisiin, siten, että lähtö toimistolta tapahtuu pikkubussilla klo
15.00.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

65 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
Tj:

Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet.

Päätös:
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Pöytäkirjaan liitettiin
muutoksenhakuohjeet.

Puheenjohtaja
Matti Hilli
Pöytäkirjanpitäjä
Mima Sinisalo
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keravalla ..../....2013

Tuusulassa ..../....2013

Ossi Honkasalo

Tuula Korhonen
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valittaa tai ei
saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 53-64
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet
alla):
Pykälät:
Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä
kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349, 12§). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä.
Pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä.
Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS JA –OHJEET
Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, joka on ko.
asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on yleinen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS
Oikaisuohje
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
Oikaisuvaatimuksesta 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.
Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 04250 KERAVA. Sähköposti: kuves@kuves.fi.

