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Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

PÖYTÄKIRJA
26.4.2011

PARRAN LAMMEN LAAJENTAMINEN, TYÖMAAN ALOITUSKOKOUS

Aika

Torstai 21.4.2011 klo 9.00 – 10.30

Paikka

Teuvan kunta, teknisen toimen kokoustila

Läsnä

Markku Salonen
Jari Kallio
Toni Hautala

Teuvan kunta, puheenjohtaja
”
, sihteeri
Maarakennus Hautala Ay

1 § TYÖMAAKÄYNTI
Sovittiin, että työmaakäynti suoritetaan 26.4.2011 klo 9.00 ennen kaivuutöiden aloittamista.
Työmaakäynnin yhteydessä sovitaan ajoreiteistä lajittelualueelle.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Salonen ja sihteeriksi Jari Kallio.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, ALLEKIRJOITTAMINEN JA JAKELU
Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja urakoitsijan
edustaja.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja jaetaan sopijapuolille sekä saatetaan tiedoksi tekniselle
lautakunnalle.
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4 § TYÖMAATILANNE JA TYÖVAIHEET
Urakkasopimus on allekirjoitettu 18.11.2010. Rakennuttaja ja urakoitsija ovat suorittaneet
katselmuksen rakennuskohteessa 1.4.2011. Lampialueen puuston poisto- ja siirtotyöt on tehty
4.-16.4.2011 välisenä aikana
Seuraava työvaihe on lammen kaivuu- ja massansiirtotyöt, jotka on tarkoitus aloittaa
26.4.2011. Ylijäämämassat siirretään Talvi-Parran alueelle hyötykäyttöön.

5 § AIKATAULUUN LIITTYVÄT ASIAT
Urakoitsija ilmoitti pyrkivänsä siihen, että työt valmistuvat viimeistään 31.5.2011 mennessä.

6 § LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
-

7 § URAKOITSIJAN ASIAT
Aliurakoitsijat
Urakoitsija ilmoitti käyttävänsä työkohteessa seuraavia aliurakoitsijoita:
-

Olavi Metsälehto, puuston hakkuu ja siirtotyöt
Sähkö-Haaramo Oy, valaistuksen purku- ja siirtotyöt
Toiminimi Jarkko Otsomaa, osa kaivinkonetöistä

Rakennuttaja hyväksyi urakoitsijan ilmoittamat aliurakoitsijat em. töiden suorittamiseen.
YTJ-tietopalvelun rekisterin mukaan vaadittavat yhteiskunta velvoitetiedot em. yrittäjien osalta ovat kunnossa.
Turvallisuussuunnitelma
Urakoitsija on laatinut työtä koskevan turvallisuussuunnitelman. Laadittu suunnitelma hyväksyttiin.
Turvallisuussuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).
Laatusuunnitelma
Urakoitsija on laatinut työtä koskevan laatusuunnitelman. Laadittu suunnitelma hyväksyttiin.
Laatusuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).
Työmaapäiväkirja
Urakoitsija pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjan varmentavat allekirjoituksellaan työmaan vastaava mestari sekä rakennuttajan valvoja.

3

Työaikainen vakuus
Urakoitsija on toimittanut rakennuttajalle sopimuksen mukaisen työaikaisen vakuuden (pankkitakaus nro 107625-4400444). Vakuuden määrä on 14 640,00 euroa ja voimassaolo työnkestoaika siihen saakka kun työn takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.

8 § RAKENNUTTAJAN ASIAT
Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattori
Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorina 2.5.2011 lähtien toimii Toivo Mäki.
Käänteinen arvonlisävero
Rakennuttaja (Teuvan kunta) ei sovella käännettyä arvonlisäverojärjestelmää. Kunnalle osoitettuihin rakennuspalvelua koskeviin laskuihin tulee lisätä arvonlisävero.
Tapahtumakalenteri Parrasta
Rakennuttaja on luovuttanut urakoitsijalle 28.3.2011 tilanteen mukaisen tapahtumakalenterin
Luonto-Parran alueelta kevään ja kesän ajalta Luonto-Parran osalta. Yhteyshenkilönä Päivi
Lahti-Kuusisto p. 040 770 0183.
Lähiajan tapahtumia:
5.-6-5-2011 Teak Oy koulutus, Parra-maja
6.-7.5.2011 Partiolaisten leiri, kaikki tilat, tapahtumia myös maastossa
28.5.2011
Mäet, Parra-maja/metsäkirkko
6.-10.6.2011 Nuortentyöleiri, koko alue
10.-12.6.2011 SF-C Suupohja 35 v, pelimannikaronkka, koko alue
Tapahtumalistan päivitys pyydetään sähköpostitse rakennuttajalle jari.kallio@teuva.fi ja urakoitsijalle toni.hautala@ssvnet.fi
Lisäksi Luonto-Parran varauksien yhteydessä pyydetään varauksentekijää informoimaan Parran lammen laajennustyöstä, työmaa-alueesta sekä sen kestosta.

9 § MUUT ASIAT
Työmaan päivittäinen työaika
Työmaalla työskennellään arkipäivisin päivittäin pääsääntöisesti klo 6.00 – 18.00 välisenä aikana.
Työmaan rajaus
Työmaan tarvittavasta rajauksesta sovitaan työmaakäynnin aikana 26.4.2011.
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Työmaan suojaus
Työmaan suojauksesta (kaivannot) sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Pääsääntönä on, että
esim. auki oleva viemäri- ja patokaivanto suojataan.
Nykyinen lampi, vesipinnan alentaminen
Nykyisen lammen vesipintaa alennetaan työmaan kestoajaksi. Vesipinnan alentamistasosta
sovitaan 26.4.2011 työmaakäynnin yhteydessä.
Tiivisrakennekalvon korvaaminen savimoreenilla
Käytiin keskustelua tiivisrakennekalvon korvaamisesta savimoreenilla.
Todettiin, että mikäli lammen kaivuutyön yhteydessä löytyy tarvittava määrä tiivisrakenteeksi
soveltuvaa savimoreenia, harkitaan muovitiivisrakenteen korvaamista savimoreenilla.
Asiasta päätetään erikseen työn edetessä.

10 §

SEURAAVA TYÖMAAKOKOUS
Seuraava työmaakokous pidetään maanantaina 16.5.2011 klo 9.00, kokoontuminen työmaalle.
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