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PÖYTÄKIRJA

TEUVANJOEN POHJAPATOJEN RAKENTAMINEN, ohjausryhmän kokous nro 2

Aika

Tiistai 16.5.2006 klo 9.00 – 10.00

Paikka

Teknisen toimen kokoustila, Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA

Läsnä

Simo Rinta-Uppa
Jussi Nevala
Päivi Ketola
Pauli Nevala
Jari Kallio
Seppo Herrala

Teuvan kunta, ohjausryhmän puheenjohtaja
Teuvan osakaskunta, ohjausryhmän jäsen
Teuvan kunta, ohjausryhmän jäsen
”
”
”
, ohjausryhmän sihteeri
Länsi-Suomen ympäristökeskus, ohjausryhmän jäsen

Poissa

Niina Yli-Keturi
Erkki Rantakoski
Hannele Kekäläinen

Teuvan kunta, ohjausryhmän jäsen
”
”
Länsi-Suomen ympäristökeskus, hankekoordinaattori
(oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin)

1§

KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Rinta-Uppa ja sihteeriksi Jari Kallio.

2§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, ALLEKIRJOITUS JA JAKELU
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Nevala ja Jussi Nevala.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja lähetetään tiedoksi kaikille ohjausryhmän jäsenille
sekä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen hankkeiden koordinaattorille Hannele Kekäläiselle.

3§

HANKKEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Teuvanjoen pohjapatohanketta koskevat laskut hyväksyy hankkeen vastuuhenkilö.
Kustannuspaikan tarkennus aikaisempaan: Hankkeen nimi kunnan kirjanpidossa on Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen ja tilikohta 1195 9092 9049 921. Em. tilikohtaan kirjataan ainoastaan Teuvanjoen pohjapatojen rakentamiseen liittyvät menot.

4§

URAKOITSIJAN VALINTA POHJAPATOJEN RAKENTAMISTÖIDEN TOTEUTTAMISEEN
Teuvan kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset Teuvanjoen pohjapatojen rakentamisesta pohjapatohankkeen ohjausryhmän puolesta ja sen kokouksessaan 21.3.2006
päättämiltä 10 urakoitsijalta rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Lisäksi tarjouspyynnön ovat hakeneet T:mi Pauli Hautamäki ja T:mi Mikko Latvaniemi.
- tarjouspyyntö 21.3.2006; määräaika 19.4.2006 klo 12.00; töiden valmistumisaika viimeistään 29.9.2006 mennessä.
Saadut viisi tarjousta on avattu 24.4.2006 teknisessä toimistossa. Tarjouksista laadittu yhteenveto on liitteenä. Edullisin on Työyhteenliittymä T:mi Seppo Hautamäen/Kuljetusliike
Haapamäki Ky:n antama tarjous molemmista padoista, työn kokonaishinta yhteensä 64
510,00 euroa (alv. 0 %). Työyhteenliittymän kanssa on käyty urakkaneuvottelu 8.5.2006
teknisessä toimistossa.
Ohjausryhmä päätti, että pohjapatojen rakentamistyö annetaan edullisimman kokonaishinnan perusteella Työyhteenliittymä T:mi Seppo Hautamäen/Kuljetusliike Haapamäki Ky:n
suoritettavaksi, jonka kanssa tehdään urakkasopimus työn toteuttamisesta.
Ohjausryhmän puolesta urakkasopimuksen allekirjoittavat ohjausryhmän puheenjohtaja ja
hankkeen vastuuhenkilö.
Rahoitus hankkeen toteuttamista varten on Teuvan kunnan v. 2006 talousarvion investointiosassa 1195 9092 9049 921 Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen 55 000 euroa (alv. 0
%). Lisäksi toteutukseen on LSU:n hanketta koskevan rahoituspäätöksen 21.12.2005 Dnro
LSU-2005-R-43 mukainen rahoitus, EU 25 000 euroa, kansallinen 25 000 euroa.

5 § URAKOITSIJAN/URAKOITSIJOIDEN VALINTA POHJAPATOJEN RAKENNUSTYÖN TYÖNAIKAISEN VESISTÖTARKKAILUN SUORITTAMISEEN SEKÄ TYÖNJÄLKEISEEN KALATALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUUN
Teuvan kunnan tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset otsikossa mainittujen ympäristölupapäätöksissä edellytettyjen tarkkailutoimenpiteiden suorittamisesta pohjapatohankkeen ohjausryhmän puolesta ja sen kokouksessaan 21.3.2006 päättämiltä kuudelta urakoitsijalta rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.
- tarjouspyyntö 21.3.2006; määräaika 19.4.2006 klo 12.00.
Määräajassa ei ole saatu tarjousta/tarjouksia em. tarkkailutöiden suorittamisesta.
Tekninen toimi on laatinut uuden tarjouspyynnön tarjousten saamiseksi.
- uusi tarjouspyyntö 4.5.2006; määräaika 12.5.2006 klo 12.00.
Todettakoon myös, että LSU:n lausunto koskien pohjapatojen rakentamisen työnaikaisten
vesistövaikutusten tarkkailuohjelman hyväksymistä on saatu 26.4.2006, ja lausunto on voitu liittää mukaan uuteen tarjouspyyntöön tarkkailuohjelman muutosten huomioimiseksi.
Saadut kolme tarjousta on avattu 12.5.2006 klo 14.00 teknisessä toimistossa. Tarjouksista
kaksi on saatu telefaxin välityksellä, ja ne molemmat on vahvistettu rakennuttajalle postitse
15.5.2006 saapuneilla samansisältöisillä tarjouksilla.
Tarjouksista on laadittu yhteenveto, jossa tarjoukset on saatettu vertailukelpoisiksi. Yhteenveto on liitteenä. Kokonaishinnaltaan edullisin on Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy:n
antama tarjous, kokonaishinta 2 985,00 euroa (alv. 0 %).

Ohjausryhmä päätti, että otsikossa mainitut tarkkailutyöt annetaan kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy:n suoritettavaksi. Hankkeen vastuuhenkilö oikeutettiin tilamaan ko. työt urakoitsijalta.

6§

MUUT ASIAT
Hankkeesta tiedottaminen
Hankkeesta tiedottamista käsiteltiin ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa, jolloin
tiedottaminen annettiin ohjausryhmän puheenjohtajan ja vastuuhenkilön tehtäväksi. Sovittiin, että kun urakoitsijan valinta on saanut lainvoiman, pyritään lehdistölle ja kunnan Internet-sivuille saamaan informaatiota koko hankkeesta. Samassa yhteydessä informoidaan joenvarren maanomistajia joen ranta-alueiden siistinä pitämisestä/raivauksesta omistamiensa
maa-alueiden kohdalla.
Patojen rakentamistyön merkitseminen EU-kyltein
Sovittiin, että hankkeen vastuuhenkilö selvittää, edellytetäänkö työmaan merkitsemistä EUkyltein/ilmoituksin. Merkintä määräytyy mm. hankkeen koon/kokonaiskustannusten mukaan.
Pauli Nevala toi keskustelussa esiin, että Tiukassa sijaitsevalle myllypadolle olisi tarpeen
saada kalaportaat tai muu vastaava järjestely kalojen nousua varten.

7§

SEURAAVA KOKOUS
Ohjausryhmän seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin.

Puheenjohtaja

Simo Rinta-Uppa

Sihteeri

Jari Kallio

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pauli Nevala
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Jussi Nevala

