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PRIDno-2020-6033
Koivistonluodon ja Harmaalinnan rantojen stabiliteettitarkastelu
Tilattavan työn taustalla ovat havaitut ongelmat ja huoli Kokemäenjoen ranta-alueilla
stabiliteetin suhteen. Havaittavissa on paikoin ollut rannan sortumaa, jonka vuoksi
stabiliteetin tarkastelu on tärkeää. Lisäksi tarkasteltavilla alueilla rakennukset ovat
lähellä rantaa, mikä lisää tarkastelun tärkeyden merkitystä. Osasyy tämän hetkiselle
rantojen heikolle stabiliteetille on Kokemäenjoessa tapahtuva voimakas eroosio.
Kriittisimmät kohteet stabiliteetin kannalta ovat Koivistonluoto ja Harmaalinna.
Molemmilla alueilla on jo tapahtunut rannan sortumia ja talot ovat lähellä jokipenkkaa.
Tutkimuksen tavoitteet:
1. Löytää syyt, jotka ovat johtaneet tutkittavien alueiden stabiliteetin huononemiseen
2. Löytää tutkittavilta alueilta kohdat, jotka ovat kriittisimpiä stabiliteetin suhteen
3. Suunnitella ehdotukset korjaavista toimenpiteistä tutkittaville alueille
4. Tarkastella miten tilanne mahdollisesti kehittyy ja milloin korjaaviin toimenpiteisiin
tulee ryhtyä
5. Tarkastella mitkä alueet voivat tulevaisuudessa vaatia vastaavia toimenpiteitä
Työn toteuttaminen vaatii tarkastelua jo tehtyihin selvityksiin ja muuhun
lähtöaineistoon ja on katsottu, että työ on kustannustehokkainta toteuttaa pääosin
opinnäytetyönä Oulun yliopistolle. AFRY Finland Oy vastaa työnohjauksesta Oulun
yliopistolle. Hankintasopimus tehdään AFRY Finland Oy:n kanssa.
Tehtävän arvioitu henkilötyömäärä on 480 h, mistä opinnäytetyön osuus on 400 h.
Työohjelman mukaisten tehtävien suorittamisen kokonaishinta on 29 500 € (alv 0 %).
Kokonaishinta sisältää opinnäytetyöntekijän yhden matkan kustannukset kohteelle.
Liitteet:
1 Tarjous, Porin stabiliteettiselvitys
2 Tutkimussuunnitelma, stabiliteettiselvitys
Päätöksen peruste
Käytyjen neuvottelujen pohjalta ja edellä mainituista syistä Tekninen toimiala katsoo,
että työn toteuttaminen on välttämätöntä ja se on kustannustehokkainta toteuttaa
opinnäytetyönä AFRY Finland Oy:n ohjauksella.
Liitteet
Tarjousasiakirja, Tutkimussuunnitelma

Päätös
Päätän, että Tekninen toimiala tilaa AFRY Finland Oy:ltä 29.10.2020 kirjatun tarjouksen
mukaisesti Koivistonluodon ja Harmaalinnan rantojen stabiliteettitarkastelun.
Tiedoksi
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Teknisen toimialan toimialajohtaja, AFRY
Finland Oy, infrayksikön päällikkö, infrajohtamisen toimintayksikön esimies,
infrajohtaminen (Taina Koivisto, Aleksi Siirtola)
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Allekirjoitus

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, Tekninen toimiala
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 18.11.2020

Otteen oikeaksi todistaa
Porissa
17.11.2020

Tero Lönnström
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty sähköpostilla 17.11.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 83
Oikaisuvaatimusohje
Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimusohje
I Hankintaoikaisu
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai
muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin
sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota
asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
TIEDOKSIANTO
Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse
kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen
lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.
TAI
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n
mukaisesti. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut
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suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi.
Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.
TAI
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 18 §:n mukaisesti todisteellisesti tiedoksi ja
asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan antaa hänelle
sähköisesti tiedoksi.
Päätös on saatu tiedoksi, kun asiakirja on noudettu palvelimelta, tietokannasta tai
muusta tiedostosta.
Tiedoksianto muulla tavalla
Hankintapäätös on annettu tiedoksi hankintayksikön päättämällä tavalla.
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, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
kirjaamo@pori.fi

II Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä
perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

