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KOKOUSAIKA

Maanantai 28.6.2021 klo 18.15 – 18.37

KOKOUSPAIKKA

Isonkyrön virastotalo, valtuustosali; sähköinen osallistuminen mahdollistettu

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Taijala Beata
Salo Pentti
Annala Juha
Frusti Jani
Ikola Maria
Latvakoski Matti
Luhtala Maria
Mielty Teija

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

Reino Hintsa
Jaatinen Jenni
Hänninen Petri

Khall:n varajäsen
khall:n edustaja
tekninen johtaja,
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kunnanrakennusmestari
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
nuorisovaltuuston edustaja

Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Heinilä Mimmi
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

Todettiin
59 - 61

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Beata Taijala
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

2.7.2021

Allekirjoitus

Juha Annala
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Maria Ikola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 6.7.2021 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 28.6.2021 § 59
Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat teknisen lautakunnan jäsenistä Pentti Salo, Juha
Annala sekä nuorisovaltuuston edustaja Mimmi Heinilä.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 28.6.2021 § 60

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ikola ja Juha Annala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PALVELUKESKUKSEN HOIVAOSASTON MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖIDEN HANKINTA
Tela 28.6.2021 § 61
Kunnanvaltuusto on 12.11.2020 § 31 hyväksynyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022–2023 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2021 hoivaosaston
muutos- ja laajennustyöhön on varattu 1.000.000 euroa investointivaraus ja taloussuunnitelmavuodelle 2022 investointivaraus 600.000 euroa. Valtuusto on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle valtuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa
Hallintosäännön 37 § mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
talousarvioon varatuilla määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja
hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600 000 euron
kohteista päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan
kustannusarvion.
Isonkyrön kunnanhallitus on päätöksellään 12.10.2020 §165 hyväksynyt esisuunnitelmat ja todennut, että hankkeen mahdollisesta toteutuksesta päätetään osana vuoden
2021 talousarviota. Samalla päätöksellä kunnanhallitus on antanut teknisen palvelualueen tehtäväksi hankkeen toteutussuunnitelmien tekemisen. Esisuunnitteluvaiheessa peruskorjaukselle on laadittu kustannusennuste (2.000.000 € / 7.10.2020),
tämä kustannusennuste on ollut talousarvion laadinnan pohjana.
Toteutussuunnittelun edetessä muutostarpeet ovat tarkentuneet ja keväällä 2021 laaditussa alustavassa kustannusarviossa investoinnin kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 2.400.000 euroa. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 29.4.2021 § 12 hyväksynyt
hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden huonetilaohjelman, hanke- ja luonnossuunnitelman sekä alustavan kustannusarvion.
Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.
Hankkeen tarjouskilpailu on toteutettu avoimena hankinta, jonka urakkatarjouspyyntö
on julkaistu HILMA-portaalissa 28.5.2021. Tarjoukset on tullut jättää kunnalle
22.6.2021 klo 14.00 mennessä. Tarjousten avaustilaisuus on järjestetty 22.6.2021 klo
14.00 alkaen.
Määräaikaan mennessä kaikilta urakka-alueilta ei saatu lainkaan tarjouksia, eikä
hankkeen totuttamiselle tässä hankintamenettelyssä ole näin ollen edellytyksiä. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta todellisesta ja perustellusta syystä hankintalain
125§:n mukaisesti. Tilaajan oikeus hankinnan keskeytykseen todellisesta ja perustellusta syystä on tuotu esiin myös tarjouspyynnössä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Julkisuuslain 24§ 1 momentin 17-kohdan perusteella tarjousasiakirjat ovat salassa
pidettäviä, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa keskeyttämisen jälkeisessä
hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.
Oheismateriaalina teknisen lautakunnan jäsenille jaetaan tarjouspyyntö ja tarjousten
avauspöytäkirja (salassa pidettävä julkisuuslain 24§ 1 momentti 17 kohta)
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,

PÄÄTÖS:

-

Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennus hankinnan keskeyttämistä ja

-

hankkeen suunnittelun jatkamista siten, että suunnitellut tilaratkaisut ja laajuudet tarkastellaan uudelleen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan uusi
hankesuunnitelma, joka käsittää alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteentai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 59,60,61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: :
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

