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Paikka

Tekninen toimisto

Aika

10.12.2015 klo 18.00 – 20.30

Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Heikkilä Juhani
Erlands Kaj
Aho Hannu
Hopiavuori Eija
Kokkinen Jaana
Niemi Kristian
Ojanperä Marja-Leena
Palonen Juha
Salo Seija
Ketomäki Jaakko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, poissa
jäsen
Juha Palosen varajäsen

Leppäniemi Jukka
Heinola Arto
Palomäki Jukka
Ojalammi Sari

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
teknisen toimen päällikkö, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Asiat

§:t 28 - 33

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Salo ja Kristian Niemi.
Pöytäkirja tarkastetaan 15.12.2015 teknisessä toimistossa.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Juhani Heikkilä
puheenjohtaja

Sari Ojalammi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Teuva 15.12.2015

Seija Salo
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Teuvan teknisessä toimistossa 4.1.2015.

Sari Ojalammi, toimistosihteeri

Kristian Niemi
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Sivu 3
28 §

Oikaisuvaatimus koskien kiinteistöjen piha-alueiden auraajien valintoja talvikausille 2015/2016,
2016/2017 ja 2017/2018
Dnro D/270/10.03.02/2015
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 20 §
4.11.2015

Tekninen toimi on pyytänyt 9.10.2015 klo 12.00 mennessä tarjouksia kunnan ja Teuvan Vuokratalot Oy:n hoidettavina olevien piha-alueiden aurauksista talvikausina 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018. Tarjouspyyntö on
julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, paikallislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla www.teuva.fi ja ilmoitustaululla.
Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty suoraan paikallisille alan urakoitsijoille.
Pihojen auraustyöt jaetaan pääsääntöisesti kyläkohtaisesti 11 eri aurausalueeseen.
Tarjousten avaaminen
Määräajassa saadut yhdeksän tarjousta on avattu 12.10.2015. Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa.
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
- Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys
Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät.
- 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 olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytettykin. Lisäksi mukana on tarjouspyynnössä vaaditut liitteet. Saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
- Tarjousten hyväksyttävyys
Kaikki määräajassa saadut tarjoukset voidaan hyväksyä otettavaksi mukaan tarjousvertailuun.

Liite
Tekn. toimen pääll.

Tarjousten vertailu
Tarjouksista on laadittu liitteenä oleva vertailu, johon sisältyy ehdotus auraajan valinnasta alueittain.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa piha-alueiden auraukset talvikausina 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018 eri urakoitsijoiden suoritettavaksi tarjousten perusteella liitteen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Teuvan kunnan hallinnoimien kiinteistöyhtiöden hallitukset tulevat tekemään vastaavan sisältöisen päätöksen.
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Tekninen lautakunta kuuli asiantuntijana talonrakennusmestari Marko Mylläriä.
_____

Tekn. ltk 28 §

Jarkko Perttula on 17.11.2015 päivätyllä ja 18.11.2015 saapuneella kirjeellä
tehnyt oikaisuvaatimuksen (esityslistan liitteenä) koskien auraajien valintoja. Perttula vaatii auraustarjousten uudelleen käsittelyä alueen 9 osalta.
Urakoitsijan mielestä alue 9 kuuluu vaativiin kohteisiin ja kuuluisi hänen
hoidettavakseen, koska alueen 1 auraajaksi on valittu jo aiemmin kohdetta
hoitanut urakoitsija vaikka hänen hintansa on ollut kalliimpi kuin seuraavan
tarjoajan. Lisäksi urakoitsijan mielestä myös hänen olisi pitänyt saada
mahdollisuus neuvotella hinnan alentamisesta kuten alueen 1 kohdalla on
tehty.
Todetaan että alueen vaativuustasoa on käytetty valintakriteerinä silloin,
kun on tehty valinta useammalle alueelle halvimman tarjouksen tehneen
urakoitsijan kohdalla. Perttulan tarjous alueelle 9 oli kolmanneksi halvin eikä siten tullut valituksi. Alueesta 2 ei ole tehty yhtään tarjousta, mutta halvimman tarjouksen alueista 1, 7, 9, 11 ja 12 tehnyt Korpela on lupautunut
ottamaan sen hoitaakseen. Tarjousten käsittelyssä on kuitenkin tapahtunut
menettelytapavirhe alueen 1 osalta.

Tekn. toimen pääll.

Ehdotus: Tekninen lautakunta muuttaa päätöstään 4.11.2015 (§ 20) menettelytapavirheen vuoksi ja tekee uuden auraajien valinnan tarjousten perusteella liitteen mukaisesti. Alueen 1 saa hoitaakseen Mty Joni ja Mika Laitala alkuperäisen tarjouksen mukaan hinnalla 55,00 Eur/h ja alueen 9 Jouko Peltomaa halvimman tarjouksen perusteella hintaan 42,00 Eur/h.
Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
______

§ 28, TEKNLTK 10.12.2015 18:00 / Pykälän liite: Kiinteistöjen piha-alueiden auraajien valinta
Sivutalv
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AURAAJIEN VALINTA (TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.12.2015) TALVIKAUSILLE 2015/2016,
2016/2017 JA 2017/2018

Alue 1:
Alue 2 ja 12:
(Alue 3:
Alue 4 ja 8:
Alue 5:
Alue 6:
Alue 7 ja 11:
Alue 9:
Alue 10:

Mty Joni ja Mika Laitala
Korpela Tuomo
ei ole enää)
Käkelä Joni
Lehtonen Petri
Peltoniemi Juhani
Kesti Jouni
Peltomaa Jouko
Kittilä Hannu

alv 0 %
55,00 Eur/h
50,00 Eur/h
52,00 Eur/h
40,00 Eur/krt
57,00 Eur/h
53,00 Eur/h
42,00 Eur/h
44,00 Eur/h
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Kokouspäivämäärä
10.12.2015

29 §

Verottomien tuntihintojen vahvistaminen ulkopuolisille tehtävistä töistä, tekninen lautakunta
6/2015
Dnro 277/02.05.00.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 29 §

Tekninen lautakunta on 27.10.2014 vahvistanut tuntipalkkaisten työntekijöiden ulkopuolisille tekemien töiden verottomaksi tuntihinnaksi 27,70 euroa/h
ja työnjohdon tuntihinnaksi 41,50 euroa/h.
Kohonneiden palkkakustannusten vuoksi em. tuntihintoja on tarpeen tarkistaa 0,7 %.

Tekn. toimen pääll.

Ehdotus: Tekninen lautakunta vahvistaa ulkopuolisille tehtävien töiden verottomat tuntihinnat 1.1.2016 lähtien seuraaviksi:
euroa/h
- työntekijät (mukaan lukien toimistotyöntekijät)
- työnjohto

27,90
41,80

Kaukolämpölaitoksen päivystyssopimuksen hinnat päätetään erikseen työn
luonne ja vaativuus huomioon ottaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______
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10.12.2015
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30 §

Jätevesihankkeiden tukiehtojen tarkentaminen
Dnro D/283/10.03.01.03/2015
Aiemmat käsittelyt

Tekninen lautakunta 4.11.2015 § 21
Kunnanhallitus 16.11.2015 § 196
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 21 §
4.11.2015

Norin vesijohto-osuuskunta on 21.9.2015 päivätyssä avustusanomuksessaan anonut Teuvan kunnalta avustusta viemäriverkoston ja puhdistamon
rakentamiseen pohjavesialueella oleville kiinteistöille. Alustava kustannusarvio 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 tukemiseen. 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.
___________

Khall 196 §
16.11.2015
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi valmistella
tarkennetut jätevesihankkeiden tukiehdot.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Tekn. ltk 30 §
Tekn.ltk

Tekn. toimen pääll.

Valtioneuvoston asettama työryhmä on esittänyt haja-asutuksen osalta jätevesiasetukseen lievennyksiä esim., että asetus koskisi vain pilaantumisherkkiä alueita, kuten pohjavesialueita ja rantoja. Suupohjan kehittämisyhdistys on niin ikään linjannut, että mahdollisia avustuksia kohdennetaan nimenomaan pohjavesialuille.
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää tukiehdoista seuraavaa:
-

-

tukea myönnetään pohjavesialueille ja pilaantumisherkille alueille,
tuki myönnetään toteutuneiden kustannusten mukaan määrärahojen
puitteissa,
julkisen tuen enimmäismäärä on 50 % toteutuneista kustannuksista, eli
jos esim. Kehittämisyhdistys antaa 30 % kunnan tuen maksimimäärä
on 20 %,
kunnan myöntämän tuen edellytyksenä on muiden julkisten rahoitusvaihtoehtojen hyödyntäminen,
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tuki myönnetään yhteispuhdistamohankkeille, liittyviä kiinteistöjä on oltava vähintään kolme.

Pitkän keskustelun kuluessa Kaj Erlands ehdotti, että asian käsittelyä siirretään lisäselvitysten tekemiseksi.
Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä lisäselvitysten tekemiseksi.
______
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D: 303/2015
Kokouspäivämäärä
10.12.2015

TEUVAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Sivu 9
31 §

Vesilaskun kohtuullistaminen vesivuodon takia, Mika ja Kati Tuohimaa
Dnro D/303/02.05.00.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 31 §

Mika ja Kati Tuohimaa pyytävät 12.11.2015 saapuneessa sähköpostiviestissään (esityslistan liitteenä), että heidän vesilaskuaan kohtuullistettaisiin
vesivuodon takia. Vesimittari on luettu 25.9.2015 ja lukema oli 1778, ja
edellinen lukema on ollut 22.9.2014 1390, joten veden kulutus on ollut 388
m3. Vuotoa ei aluksi löydetty ja kiinteistön vesimittari lähetettiin tarkastettavaksi. Mittarissa ei kuitenkaan todettu mitään vikaa. Myöhemmin vuoto löytyi kiinteistön ylipaineventtiilistä.
Käyttöveden vuosikulutus on Tuohimaan kiinteistöllä lukematietojen mukaan ollut v. 2014 175 m3.
Aikaisemmin vuototapauksissa on hyvitetty jäteveden käyttömaksusta kiinteistön normaalin kulutuksen ylittävä osuus, jos vuotovesi ei ole kuormittanut viemäriverkkoa. Tässä tapauksessa ylipaineventtiili on vuotanut suoraan viemäriverkkoon.
Tekninen lautakunta on 11.9.2012 päättänyt, että vesihuoltolaitoksen kuluttajille lähetetään kehotuskirje (”paimenkirje”), jotta heidät saataisiin kiinnittämään enemmän huomiota kiinteistöjensä johtojen/laitteiden kuntoon ja
tarkkailemaan vesimittarien lukemia. Asiaa koskeva kirje on lähetetty vesihuoltolaitoksen asiakkaille tammikuussa 2013 (esityslistan liite).

Tekn. toimen pääll.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää edellä esitetyin perustein, ettei Kati
ja Mika Tuohimaan vesilaskua kohtuullisteta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______
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10.12.2015
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32 §

Tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella 2016, tarjoukset
Dnro D/312/02.08.00.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn. ltk 32 §

Tekninen toimi on pyytänyt 7.12.2015 klo 12.00 mennessä tarjouksia kunnossapitomateriaalien toimittamisesta kunnan hoidossa olevien yksityisteiden ja katujen kelirikkokorjauksiin ja pintasorastukseen sekä rakennusmateriaalien toimittamisesta erikseen määrittelemättömiin pienehköihin rakennuskohteisiin työkaudella 2016.
Lisäksi on pyydetty kuljetushintaa €/tn, jota käytetään materiaalien siirtoihin. Jos kuormaa ei voi punnita, käytetään painon määrittelemiseen tarjouspyynnön liitteenä olevaa muunnostaulukkoa.
Rakennus- ja kunnossapitomateriaalien toimitusmäärä on yhteensä n.
5000 – 8000 tonnia.
Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMAkanava), paikallislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla.
Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty neljälle materiaalintoimittajalle.
Tarjousten avaaminen
Saadut tarjoukset on avattu 7.12.2015. Määräajassa tarjouksensa ovat jättäneet:
- Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy
- Oy L. Simons Transport Ab
- Kuljetusliike Haapamäki Ky
- Maarakennus Hautala Ay
Tarjoajien soveltuvuus
- Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys
Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät.
- Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen
Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi.
Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus
Kaikki neljä tarjousta on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä
olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytettykin. Annetut tarjoukset ovat
tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjottujen materiaalien soveltuvuus ja vertailu
Tarjouspyynnön mukaan kaikkien toimitettavien materiaalien tulee täyttää
Infra RYL 2010 mukaiset laatuvaatimukset. Ennen toimitusten/työn aloittamista tulee urakoitsijan toimittaa rakennuttajalle rakeisuuskäyrä ko. materiaalista. Tutkimustulosten tulee sisältää tiedot myös materiaalin lietepitoisuudesta. Toimitettavien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä.
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Vertailu
Tarjouksista on laadittu liitteenä oleva vertailu, josta ilmenevät materiaalin
laatu ja hinta kylittäin työkohteeseen toimitettuna.
Vertailusta voidaan todeta:
- Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n ja Kuljetusliike Haapamäki
Ky:n tarjoukset ovat samansuuruiset seuraavien kylien ja materiaalien
osalta:
Äystö
Piikkilä

Kam 0-35..40 mm
Kivit 0-4..6 mm

5,58 Eur/tn
4,50 ”

Lisäksi Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n, Kuljetusliike Haapamäki Ky:n ja Oy L. Simons Transport Ab:n tarjoukset ovat samansuuruiset Äystön Kivituhkan 0-4..6 mm osalta, hinta 4,50 Eur/tn.
Tekn. toimen pääll.

Ehdotus: Teiden kunnossapitomateriaalit sekä erittelemättömien pienehköjen työkohteiden rakennusmateriaalit v. 2016 hankitaan talousarviomäärärahojen rajoissa tarpeen mukaan, käyttäen kuhunkin kohteeseen soveltuvuudeltaan, laadultaan (CE-merkintä) ja hinnaltaan edullisinta materiaalia.
Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n ja Kuljetusliike Haapamäki
Ky:n kesken suoritetaan arvonta ensisijaisen toimittajan ratkaisemiseksi
edellä esitettyjen kylien ja lajikkeiden osalta. Lisäksi Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n, Kuljetusliike Haapamäki Ky:n ja Oy L. Simons
Transport Ab:n kesken suoritetaan arvonta ensisijaisen toimittajan ratkaisemiseksi Äystöllä tarvittavan kivituhkan 0-4..6 mm osalta.
Em. samanhintaisten materiaalien ensisijaisen toimittajan ratkaisemiseksi
varapuheenjohtaja suoritti arvonnan kunkin materiaalin kohdalla nostamalla maljasta urakoitsijan nimellä varustetun arvan.
Puheenjohtaja totesi arvonnan tulokset seuraaviksi:
Paakkunainen/Haapamäki
Äystö
Kam 0-35..40 mm
Piikkilä
Kivit 0-4..6 mm

Kuljetusliike Haapamäki Ky
Maanrak. ja kulj. Paakkunainen Oy

Paakkunainen/Haapamäki/Simons
Piikkilä
Kivit 0-4..6 mm

Kuljetusliike Haapamäki Ky

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
______
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Kunnossapitomateriaalien toimittaminen kunnan hoidossa olevien yksityis- ja kaavateiden pintasorastukseen sekä rakennusmateriaalien
toimittaminen kunnan erittelemättömiin pienehköihin rakennuskohteisiin työkaudelle 2016 .
Toimituspaikka

Tarjoaja

Materiaalin
laatu

Kirkonkylä

Perälä

Kauppila

Luopa

Riippi

Äystö

Nori

Piikkilä

Horo

e/t

e/t

e/t

e/t

e/t

e/t

e/t

e/t

e/t

L.Simons

Eristyshiekka

H.Paakkunainen

Eristyshiekka

3,70

3,90

3,70

4,20

3,70

3,70

3,50

3,70

4,20

E.Haapamäki

Eristyshiekka

3,83

4,43

3,83

4,43

3,83

3,83

3,43

3,83

4,83

Maar. Hautala

Eristyshiekka

3,90

3,90

3,90

4,40

3,90

3,70

3,50

3,70

4,40

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,00

4,00

4,00

4,20

6,00

6,20

6,00

6,60

6,00

6,00

6,30

6,00

6,50

L.Simons

Sora 0-200 mm

H.Paakkunainen

Sora 0-200 mm

E Haapamäki
Maar. Hautala

Sora 0-200 mm
Sora 0-200 mm

L.Simons

Sora 0-20 mm

H.Paakkunainen

Sora 0-20 mm

E Haapamäki

Sora 0-20 mm

Maar. Hautala

Sora 0-20 mm

L.Simons

Ms 0..16-18 mm

H.Paakkunainen

Ms 0..16-18 mm

E Haapamäki

Ms 0..16-18 mm

Maar. Hautala

Ms 0..16-18 mm

L.Simons

KaM 0-100 mm

5,95

5,85

5,95

6,45

5,95

6,45

6,95

6,95

6,15

H.Paakkunainen

KaM 0-100 mm

5,40

5,60

5,40

5,70

5,40

5,40

5,50

5,40

5,50

E Haapamäki

KaM 0-100 mm

5,28

5,48

5,28

5,68

5,28

5,28

5,68

5,28

5,68

Maar. Hautala

Kam 0-100 mm

5,70

5,50

5,80

6,80

6,80

6,80

7,30

7,30

7,30

L.Simons

Kam 0-65 mm

6,20

6,10

6,20

6,70

6,20

6,70

7,20

7,20

6,40

H.Paakkunainen

Kam 0-65 mm

5,54

5,70

5,60

5,90

5,60

5,54

5,65

5,60

5,65

E.Haapamäki

Kam 0-65 mm

5,38

5,58

5,38

5,78

5,38

5,38

5,58

5,38

5,78

Maar Hautala

Kam 0-65 mm

5,95

5,75

5,95

7,00

7,00

7,00

7,50

7,50

7,50

L.Simons

Kam 0-35 .. 40 mm

6,50

6,40

6,50

7,00

6,50

7,00

7,50

7,50

6,70

H.Paakkunainen

Kam 0-35 .. 40 mm

5,62

5,82

5,62

6,25

5,66

5,58

5,70

5,70

5,70

E.Haapamäki

Kam 0-35 .. 40 mm

5,58

5,78

5,58

5,98

5,58

5,58

5,78

5,58

5,98

Maar Hautala

Kam 0-35 .. 40 mm

6,15

5,95

6,55

7,20

7,20

7,20

7,70

7,70

7,70

L.Simons

Kam 0-16 .. 18 mm

6,80

6,70

6,80

7,30

6,80

7,30

7,80

7,80

7,00

H.Paakkunainen

Kam 0-16 .. 18 mm

5,72

5,90

5,72

6,55

5,72

5,60

5,79

5,79

5,79

E.Haapamäki

Kam 0-16 .. 18 mm

5,78

5,98

5,78

6,18

5,78

5,78

5,98

5,78

6,18

Maar Hautala

Kam 0-16 .. 18 mm

6,45

6,25

6,85

7,50

7,50

7,50

8,00

8,00

8,00

L.Simons

Kivit.0-4 .. 6 mm

4,00

3,90

4,00

4,50

4,00

4,50

5,00

5,00

4,50

H.Paakkunainen

Kivit. 0-4 .. 6 mm

4,50

4,70

4,50

4,90

4,50

4,50

4,70

4,50

4,70

E.Haapamäki

Kivit. 0-4 .. 6 mm

4,50

4,50

4,50

5,00

4,50

4,50

5,00

4,50

5,00

Maar Hautala

Kivit. 0-4 .. 6 mm

7,00

7,00

7,00

7,50

7,50

7,50

8,00

8,00

8,00

L.Simons

hiekoitussepeli 4-8mm

12,50

H.Paakkunainen

hiekoitussepeli 4-8mm

10,85

E.Haapamäki

hiekoitussepeli 4-8mm

11,30

Maar Hautala

hiekoitussepeli 4-8mm

11,90

L.Simons

hiekoitushiekka P

H.Paakkunainen

hiekoitushiekka P

6,30

E.Haapamäki

hiekoitushiekka P

7,38

Maar Hautala

hiekoitushiekka P

7,00

L.Simons

hiekoitushiekka S varastolle

H.Paakkunainen

hiekoitushiekka S varastolle

E.Haapamäki

hiekoitushiekka S varastolle

Maar Hautala

hiekoitushiekka S varastolle

L.Simons

hiekoitushiekka S lavalle lastattuna

H.Paakkunainen

hiekoitushiekka S lavalle lastattuna

E.Haapamäki

hiekoitushiekka S lavalle lastattuna

Maar Hautala

hiekoitushiekka S lavalle lastattuna

L.Simons

salaojasora

Kone Heikkilä

salaojasora

H.Paakkunainen

salaojasora

7,49

E.Haapamäki

salaojasora

7,38

Maar Hautala

salaojasora

9,50

9,40

10,00

8,80

9,00

Huom! Kaikki tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia.
Teuva 07.12.2015 Jukka Palomäki
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D: 322/2015
Kokouspäivämäärä
10.12.2015

TEUVAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Sivu 13
33 §

Ilmoitusasiat, tekninen lautakunta 10.12.2015
Dnro D/322/10.00.00.00/2015
Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p. 0500 164 404
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Tekn.ltk 33 §

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:
- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön päätökset:
12/15 M-Partners Oy:n ja Kiinteistö Oy Teuvan Teollisuustien rakennusprojektien valvojan nimeäminen
13/15 Tiesuolan toimittaminen v. 2016, Suupohjan kuntien yhteishankinta
14/15 Ruokaperunan ja kasvisten hankinta v. 2016, Teuvan kunnan ruokapalvelut
- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön, talonrakennusmestarin ja ruokapalvelupäällikön WEB-tallenteet 27.10. – 6.12.2015
- Maanrakennusmestarin/Teknisen toimen päällikön, talonrakennusmestarin ja ruokapalvelupäällikön HRM-lomapäätökset 27.10. – 6.12.2015
Riipinmäki-Kotkanoikoonen-Kimoo metsäteiden tiekuntien yhdistäminen
(pöytäkirjat esityslistan liitteenä).
Teknisen toimen alustava käyttötalousarvioesitys vastuualueittain vuodelle
2016 ja rakentamisohjelma vuosille 2016 – 2020.
Kantatien 67 Antinkaaren kanavoinnin esisuunnitelma nähtävänä kokouksessa.
Kauppilan siirtoviemärin suunnitelma nähtävänä kokouksessa.
Kunnanhallituksen päätös 7.12.2015 § 205 Teuvan Kaukolämpö Oy:n tilannekatsaus.

Tekn. toimen pääll.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______
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Oikaisuohje ja valitusosoitus (kynnysarvot ylittävät hankinnat)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1).
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Hankintaoikaisun 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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Tekninen lautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Käyntiosoite: Porvarintie 26 D
Sähköposti: kunta@teuva.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
_____________
1)

-

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
30.000 € tavarat –ja palvelut
100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
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II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei
saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä,
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
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Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiedoksianto
- sähköpostitse/faksilla
- postitse

pvm ___.___.20__
pvm ___.___.20__

tiedoksiantaja _____________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 29-30, 33

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31

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

32 (HankintaL 102 §)

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 31

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi 010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

28

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

-

___ päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

