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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 12.2.2019 § 13

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 12.2.2019 § 14

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Maria Ikola ja Maria Luhtala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KOKKOKANKAAN VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN URAKOITSIJAVALINNAT

Tekn.ltk 12.2.2019 § 15
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2019 vedenottamon
rakentamiseen on varattu 1.550.000 euron määräraha sekä taloussuunnitelmavuodelle 2020 investoinnille on varattu 500.000 euron määräraha. Vedenkäsittelylaitoksen
rakentaminen ajoittuu kahdelle vuodella (2019-2020) ja investoinnin edellytyksenä on
rahoitusosuuden saaminen suunnitelman mukaisesti.
Kunnanhallitus on 17.12.2018 § 212 hyväksynyt Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen suunnitelmat.
Tarjouspyynnöt on toimitettu urakoitsijoille 20.12.2018 ja laskenta-aikana tarjouspyyntöä on tarkennettu kolmella lisäkirjeillä (lisäkirjeet). Tarjoukset on tullut jättää suljetussa kirjekuoressa 31.1.2019 klo 13.00 mennessä. Tarjousten avaustilaisuus on ollut
31.1.2019 (avauspöytäkirja).
Tarjouspyynnössä urakoitsijoilla oli mahdollisuus tarjota kokonaisurakkaa ja/tai jaettua urakkaa; rakennustekniset työt, koneisto- ja putkistotyöt sekä sähkö- ja instrumentointityöt. Saatujen tarjousten perusteella edullisinta on toteuttaa hanke jaettuna urakkana. Edullisimman tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kanssa on käyty urakkaneuvottelut 5.2.2019.
Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta. Urakoitsijalta
ja projektiorganisaatiolta vaadittavat vähimmäisvaatimukset ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista (liite tarjouspyyntö ja urakkaohjelma).
Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat
urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä kohteissa, joiden kustannukset tai talousarvioon varattu määräraha on yli 600 000 euroa, valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella.
Tarjousten vertailutaulukko urakkahinnoista jaetaan kokouksessa. Tarjoukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Talousarvioon varatulla määrärahalla tulee em. urakkasuoritusten lisäksi toteuttaa
mm. Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen automaatiotyöt (rakennuttajan erillishankinta), sähköliittymästä aiheutuvat kustannukset, rakennuttamis- ja valvontakustannukset sekä mahdolliset muutos- ja lisätyöt.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hankeen toteuttamista jaettuna urakkana ja urakoitsijoiden valitsemista seuraavasti;

PÄÄTÖS:

-

Rakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt KoneKovera Oy

-

Koneisto- ja putkistourakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen
tehnyt Solid Water Oy.

-

Sähköurakoitsijaksi valitaan edullisimman urakkatarjouksen tehnyt PohjoisHämeen Sähkötyö Oy

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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JÄÄKIEKKOKAUKALON SIIRRON LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 12.2.2019 § 16
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Jääkiekkokaukalon pohjarakenneurakan toteutti edullisimman tarjouksen antanut
Koneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy. Sähkötyöt toteutti LS Sähkötekniikka
Oy tuntityönä. Vastaanottotarkastus pidettiin 14.11.2018
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 51 322,74 €
Hankkeen kustannusarvio oli 50 000,00 €

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
-Tekninen lautakunta hyväksyy jääkiekkokaukalon siirron loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KOULUKESKUKSEN ALAPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN LOPPUSELVITYS

Tekn.ltk 12.2.2019 § 17
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.12.2017 § 207 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpanoohjeet vuodelle 2018.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Lisälämmöneristäminen toteutettiin Leca-soralla. Lisälämmöneristämisen toteutti
edullisimman tarjouksen antanut Eko-Expert Oy. Tarjouksen antoi myös Anpe Oy ja
Eerola-yhtiöt Oy. Työ toteutettiin 4 – 7.6.2018 ja tarkastus tehtiin 7.6.2018.
Leca-soraa puhallettiin alapohjaan 630 m³ (n. 15 cm kerros).
Eko-Expert Oy:n tarjoushinta oli puhallettuna 80,16 €/m³.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 50 500,80 €
Hankkeen kustannusarvio oli 55 000,00 €

TJ:N EHDOTUS:
-Tekninen lautakunta hyväksyy koulukeskuksen alapohjan lisälämmöneristämisen
loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät 16,17
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian-osaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja 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 valitusviranomaiselle 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.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 13,14,15
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 16,17

___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

