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PRIDno-2020-865
Poosjärven pohjapato, lupahakemusasiakirjojen laadinta
Entisen Noormarkun kunnan alueella olevan Poosjärven luusuaan on tehty pohjapato,
jonka tarkoituksena on ollut järven vedenpinnan pysyttäminen riittävän
korkealle tasolle alivesiaikaan. Poosjärvellä on virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelualue
mm. arvokkaan vesilinnuston vuoksi. Pohjapato on rakennettu 1990-luvulla ja rakenne
poikkeaa Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen Dnro 91302 mukaisesta luvasta.
Luvan mukaan Poosjärven länsipuolelle sijoittuva Takalampinniittu olisi jäänyt padon
yläpuolelle ja seurannut Poosjärven vesipintoja. Alue kuitenkin eristettiin Poosjoesta
penkereen avulla ja alueen kuivatusuoma johdettiin pohjapadon alapuolelle. Penger
on huonokuntoinen ja mikäli se sortuisi äkillisesti, voisi Poosjärven pinta laskea
hallitsemattomasti. Pohjapato on tarkoitus korjata siten, että nykyiset (pohjapadon
rakentamisen jälkeen vallinneet) ja totutut vesipinnat Poosjärvessä tulevat säilymään.
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saadun lausunnon (VARELY/2438/2020) mukaan,
vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan hankkeeseen tarvitaan vesilainmukainen lupa.
Hankkeen vaikutusalueella on mm. Poosjärven Natura -alue (FI0200034) ja Poosjärven
luonnonsuojelualue (YSA024673). ELY-keskus katsoo,että hankkeesta
vastaavan on kuvattava ja selvitettävä hankkeen vaikutukset Natura-alueen
suojeluperusteena oleviin luonnonarvoihin.
Ramboll Finland Oy on laatinut pohjapadon rakentamiseen liittyvät suunnitelmat
26.2.2020 kirjatun hankintapäätöksen mukaisesti. Tilattavassa lisätyössä laaditaan
vesilainmukaiset lupahakemusasiakirjat ja natura-arvioinnin tarveharkinta, jotta hanke
saadaan luvitettua ja toteutettua mahdollisimman pian.
Lisätyötarjouksen työohjelman mukaisen konsultoinnin mukainen arviohinta on 6 720
€ (alv 0).

Päätöksen peruste
Poosjärven pohjapadon rakentamishankkeen toteutumisen edellytykset on luvituksen
hankkiminen. Ramboll Finland Oy on laatinut hankkeen aiemmat suunnitelmat, joten
lupahakemusasiakirjojen valmistelu on kustannustehokasta tilata Ranboll Finland Oy:
lta. Työ veloitetaan aikapalkkiona henkilöryhmittäin (5.2.3.1) puitesopimuksen
mukaisin tuntihinnoin toteutuneen mukaisesti.
Päätös
Päätän tilata Ramboll Finland Oy:ltä 14.8.2020 tarjouksen mukaisesti Poosjärven
pohjapadon rakentamisen yleissuunnitelman lisätyön hintaan 6 720 € (alv0%).
Tiedoksi
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, teknisen toimialan toimialajohtaja, infrayksikön
päällikkö, Taina Koivisto
Allekirjoitus
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Sanna Välimäki, Infrajohtamisen toimintayksikön esimies, tekninen toimiala,
infrayksikkö
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 26.8.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 20
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

Porin kaupunki
Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös

Viranhaltijapäätös
25.08.2020

4 (5 )
§ 20

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

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

