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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 20 §

Tarjouspyyntö kiinteistöjen piha-alueiden aurauksista talvikausina 2015/2016, 2016/2017 ja
2017/2018

Dnro D/270/10.03.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: talonrakennusmestari Marko Mylläri, p. 050 386 4601
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 20 § Tekninen toimi on pyytänyt 9.10.2015 klo 12.00 mennessä tarjouksia kun-
nan ja Teuvan Vuokratalot Oy:n hoidettavina olevien piha-alueiden aurauk-
sista talvikausina 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018. Tarjouspyyntö on
julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, paikal-
lislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla www.teuva.fi ja ilmoitustaululla.
Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty suoraan paikallisille alan urakoitsijoille.

Pihojen auraustyöt jaetaan pääsääntöisesti kyläkohtaisesti 11 eri auraus-
alueeseen.

Tarjousten avaaminen
Määräajassa saadut yhdeksän tarjousta on avattu 12.10.2015. Tarjous-
pyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
- Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys
Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täytty-
vät.

- Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen
Tarjoajilta on saatu pyydetyt asiapaperit, joiden perusteella on todettu em.
velvoitteet hoidetuksi.

Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus
- Tarjouspyynnönmukaisuus
Saadut tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä ol-
leelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytettykin. Lisäksi mukana on tarjous-
pyynnössä vaaditut liitteet. Saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukai-
sia.

- Tarjousten hyväksyttävyys
Kaikki määräajassa saadut tarjoukset voidaan hyväksyä otettavaksi mu-
kaan tarjousvertailuun.

Tarjousten vertailu
Liite Tarjouksista on laadittu liitteenä oleva vertailu, johon sisältyy ehdotus au-

raajan valinnasta alueittain.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa piha-alueiden auraukset tal-
vikausina 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018 eri urakoitsijoiden suoritetta-
vaksi tarjousten perusteella liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Teuvan kunnan hallinnoimien kiinteistöyhtiö-
den hallitukset tulevat tekemään vastaavan sisältöisen päätöksen.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 20 §

Tekninen lautakunta kuuli asiantuntijana talonrakennusmestari Marko Myl-
läriä.
_____

D: 270/2015§ 20, TEKNLTK 4.11.2015 18:00 Sivu 4
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 21 §

Norin vesijohto-osuuskunnan avustusanomus viemäriverkoston ja puhdistamon rakentami-
seen 21.9.2015

Dnro D/283/10.03.01.03/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 21 § Norin vesijohto-osuuskunta on 21.9.2015 päivätyssä avustusanomukses-
saan anonut Teuvan kunnalta avustusta viemäriverkoston ja puhdistamon
rakentamiseen pohjavesialueella oleville kiinteistöille. Alustava kustannus-
arvio on 715 000 euroa ja Norin vesijohto-osuuskunnan tarkoitus on hakea
myös Suupohjan Kehittämisyhdistyksen Leader-avustusta.

Kunnanhallitus on (21.6.2010 § 130, liitteenä) määritellyt Jätevedet putkeen
Suupohjassa –kehittämishankkeen yhteydessä kriteerit ko. hankkeen tu-
kemiseen. Julkinen tuki voi olla enintään 50 % hankkeille, jolloin kunnan
osuus voi olla korkeintaan 177 500 euroa.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus varaisi
vuoden 2016 talousarvioon määrärahaa jätevesihankkeita varten ja lisäksi
selkeyttäisi tukiehtoja.

Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_____
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 22 §

Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen vuodelle 2016

Dnro D/275/02.05.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 22 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen tällä hetkellä käytössä
olevat maksut päätöksellään 10.11.2014 (74 §), ja maksut on otettu käyt-
töön 1.3.2015 alkaen.

Vesi- ja viemärilaitoksen maksujen valmistelun pohjana on käytetty tasear-
volaskelmia vuosilta 2002-2014 sekä vuoden 2015 talousarvion ja vuoden
2016 talousarvioehdotuksen mukaan laadittuja tasearvolaskelmia. Myynti-
määrien arvioinnissa on käytetty toteutuneita myyntimääriä vuosilta 2003-
2014. Laskennassa on otettu huomioon yleinen kustannustason nousu, jo-
ka on n. 0,36 %.

Nykyisillä taksoilla viemärilaitoksen liikeylijäämäksi laaditun käyttötalous-
suunnitelman perusteella muodostuisi n. 14 901 euroa.
Vastaavasti vesilaitoksen toiminnan tulos olisi n. 100 000 euroa.
Vesi- ja viemärilaitosten ylijäämä tulisi kirjata tulevien vuosien investointi-
varaukseksi.

Teknisen toimen käsityksen mukaan nykyinen taksa on realistinen sekä lai-
tosten minimituottotavoitteiden ja annetun talousarvioraamin mukainen.

Esityslistan ohessa ovat vesi- ja viemärilaitosten tasearvolaskelmat vuosil-
ta 2002-2014, v. 2015 talousarvion ja v. 2016 talousarvioehdotuksen mu-
kaan laaditut tasearvolaskelmat vuosille 2015 ja 2016 sekä myyntimäärä-
historia vuosilta 2003-2014.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vesihuolto-
laitoksen taksa pidetään ennallaan v. 2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 23 §

Viljelysmaiden vuokrien vahvistaminen vuosiksi 2016 ja 2017

Dnro 276/02.05.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 23 §  Teuvan kunnalla on tällä hetkellä rakennusmaaksi hankittuja viljelyskelpoi-
sia alueita. Jotta alueet säilyisivät hoidettuina, niitä on vuosittain vuokrattu
halukkaille viljelysmaaksi.
Tekninen lautakunta on 10.10.2013 vahvistanut vuokrat vuosiksi 2014 ja
2015 seuraaviksi: avo-ojitettu pelto 160 euroa/ha/v ja salaojitettu pelto 250
euroa/ha/v.
Kustannustaso (elinkustannusindeksi) on noussut joulukuusta 2013 syys-
kuuhun 2015 ainoastaan 0,36 %, joten vuokrankorotuspainetta ei tällä het-
kellä ole.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pitää viljelysmaiden vuokrat vuosi-
na 2016 ja 2017 vuosien 2014 ja 2015 tasolla:

- avo-ojitettu pelto 160,00 euroa/ha/v
- salaojitettu pelto 250,00 “

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 24 §

Kantatien 67 teollisuusalueen nimeäminen

Dnro D/284/10.02.02/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 24 § Kantatien 67 Antinkaaren liittymän kanavoinnin suunnittelu on käynnissä.
Tiesuunnitelmaan kuuluu myös viitoitus teollisuusalueelle. Teollisuusalueel-
la ei ole vielä nimeä.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää teollisuusalueen kokouksessa.

Päätös: Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti nimetä alueen Ka-
fin teollisuusalueeksi.
_____

D: 284/2015§ 24, TEKNLTK 4.11.2015 18:00 Sivu 11

mailto:etunimi.sukunimi@teuva.fi


TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 25 §

Irtisanoutuminen Teuvan kunnan teknisen toimen toimistosihteerin toimesta

Dnro D/278/01.01.04.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 25 § Toimistosihteeri Marja-Leena Mäki on 2.3.2015 päivätyllä hakemuksellaan
pyytänyt eroa Teuvan kunnan teknisen toimen toimistosihteerin toimesta
1.11.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää se,
joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää Marja-Leena Mäelle eron toimis-
tosihteerin toimesta 1.11.2015 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 26 §

Anomus osa-aikaisesta työvapaasta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi, tekninen toimi

Dnro D/279/01.01.03.19/2015

Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 26 § Teknisen toimen talonmies Heikki Laitala anoo osittaista työvapaata osa-
aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.11.2015 alkaen. Työaika 50 % ja työva-
paa 50 % koko työajasta, työssäoloaika työvuorojärjestelmän mukaan.

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää myöntää osittaisen työvapaan
Heikki Laitalalle 1.11.2015 alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Työaika 50 % ja työvapaa 50 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Tekninen lautakunta 04.11.2015 27 §

Ilmoitusasiat, tekninen lautakunta 4.11.2015

Dnro D/288/10.00.00.00/2015

Lisätiedot: toimistosihteeri Sari Ojalammi, p. 040 120 1527
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 27 § Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön päätös
11/15 Saunoontien ja Äystö-Luovankyläntien nopeusrajoitukset Luovanky-
lässä

- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön, talonrakennusmesta-
rin ja ruokapalvelupäällikön WEB tallenteet 1.9. – 26.10.2015.

- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön, talonrakennusmesta-
rin ja ruokapalvelupäällikön HRM-lomapäätökset 1.9. – 26.10.2015

Tekn. toimen pääll. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____
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Oikaisuvaatimusohjeet

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 21 - 22 ja 27

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 23 – 26

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

22 (HankintaL 102 §)

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan tekninen lautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1080
sähköposti: kunta@teuva.fi

Pykälät:
23 - 26

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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