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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouksesta.

Puheenjohtajalta toimeksi saaneena toimistosihteeri Asta Määttä

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA

Tiistai 26.04.2016 klo 10.00 – 10.45

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, johtokeskus

Nro 5/2016
2

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Luksua Terttu
Suonnansalo Tuija

Poissa

puheenjohtaja
jäsen
varajäsen

Huotari Lassi
Määttä Heli
Määttä Pentti

Puheenjohtaja

Maaninka Heikki
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Lehtiniemi Olavi
Laurila Kari
Määttä Asta
Karjalainen Ossi

kunnanhallituksen puheenjohtaja
palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
tilapalveluesimies, asiantuntija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 23 - 25

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Luksua ja Tuija Suonnansalo
puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Heikki Maaninka

Asta Määttä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ___/___ 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terttu Luksua
Tuija Suonnansalo
Toimintaympäristöpalveluissa 3.5. 2016
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
26.04.2016
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TYL:14 /2016
23 §

VANHAINKODIN ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN
Vanhainkodin ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmän rakentamiseen on tämän vuoden investointiosassa varattu 50000,00 euron määräraha. Jäähdytysjärjestelmän suunnittelun
on tehnyt LVI - insinööritoimisto Koillis - Suunnitelu Ky. Jäähdytysurakka käsittää toimistojen, Valmankodin ja Rantala-kodin tilat.
Toimintaympäristöpalvelut on 15.03.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia
yllä mainituista töistä neljältä alan toimijalta; Kuusamon Putki- ja Terästyö Oy:ltä, Juhatek LVI-palvelut Oy:ltä, LVI-Kuusamo Oy:ltä ja LVI-Työ Meskus Oy:ltä. Tarjouspyynnössä mainittuun jättöpäivään 05.04.2016 klo 15.00 mennessä saatiin tarjous kolmelta pyydetyiltä yritykseltä, Juhatek Lvi-palvelut Oy:ltä, Kuusamon Putki- ja Terästyö Oy:ltä ja
LVI-Kuusamo Oy:ltä.
Kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 28500,00 alv 0 % teki Juhatek LVI-palvelut
Oy.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 23.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee vanhainkodin ilmastoinnin jäähdytysurakoitsijaksi
kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Juhatek Lvi-palvelut Oy:n tarjouksensa mukaiseen kokonaishintaan 28500,00 € alv 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
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Kokouspäivämäärä
26.04.2016

4

TYL:16 /2016
24 §

TERVEYSKESKUKSEN SPRINKLERIURAKKA
Terveyskeskuksen vuodeosaston sprinklerilaitteiston asentamiseen on tämän vuoden
investointiosassa varattu 50000,00 euron määräraha. Sprinklauksen suunnittelun on
tehnyt Caverion Suomi Oy. Sprinklaus toteutetaan palvelukeskuksen sprinklerijärjestelmän laajennuksena.
Toimintaympäristöpalvelut on 21.03.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia
yllä mainituista töistä neljältä alan toimijalta; Caverion Suomi Oy:ltä, Firecon Group
Oy:ltä, Euro Sprinkler Oy:ltä ja Pohjanmaan Talotekniikka Oy:ltä.
Tarjouspyynnössä mainittuun jättöpäivään 07.04.2016 klo 15.00 mennessä saatiin tarjous kolmelta pyydetyiltä yritykseltä, Firecon Group Oy:ltä, Caverion Suomi Oy:ltä ja Euro
Sprinkler Oy:ltä.
Kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen 23900,00 alv 0 %, teki Firecon Group Oy.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 24.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee terveyskeskuksen vuodeosaston sprinkleriurakan
tekijäksi halvimman kokonaishintatarjouksen tehneen Firecon Group Oy:n tarjouksessaan ilmoittamaan kokonaishintaan 23900,00 € alv 0 %.
Putkistojen vaatimat reiät ja muut rakennustekniset työt kunta tekee omana työnä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
25 §

Kokouspäivämäärä
26.04.2016
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KATTOTÖIDEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Vuoden 2016 talousarvion investointiosassa on varattu vesikattorakenteiden uusintaan
hammashoitolan siiven osalle 95000,00 euroa. Korjausohjelman mukaisesti vuodelle
2017 terveyskeskuksen taloussiiven kattomuutokseen 120000,00 € ja vanhainkodin
katon vesieristeen uusimiseen vuodelle 2018 100000,00 €
Vanhainkodin (Valmankodin, Rantala-kodin ja asuntosiiven) katossa on ilmennyt vesivuotoja jo edellisenä vuonna ja vuodot näyttävät lisääntyvän tämän kevään aikana paikkaustöistä huolimatta. Vanhainkodin katon vesieristys on palahuopa ilman aluskatetta.
Palahuovan pinnan kiveys on irronnut ja pintabitumi kulunut osin niin, että sidekudokset
näkyvät.
Hammashoitolan ja taloussiiven katoissa ei vesivuotoja ole ilmennyt kuluvana keväänä,
mistä johtuen olisi tähdellistä muuttaa kattotöiden työjärjestystä siten, että vanhainkodin
katon vesieristeen uusintatyöt tehtäisiin ensimmäisenä.
Hammashoitolan siiven vesikaton muutostöiden suunnittelu on käynnistetty.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi investointiosassa esitetyn kattotöiden suoritusjärjestyksen muutoksen siten, että vuonna 2016 toteutetaan hammashoitolan siiven suunnittelu ja loput vuodelle 2016 varatusta investointirahasta käytetään vanhainkodin vesieristeen uusimiseen.
Hammashoitolan kattotyöt siirtyvät vuodelle 2017 ja terveyskeskuksen taloussiiven kattotyöt siirtyvät vuodelle 2018.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
26.04.2016
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 25

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 23, 24

HallintolainkäyttöL5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 23, 24
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 23, 24
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion kunta
Toimintaympäristölautakunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
26.04.2016

7

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 ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

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

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä 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.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Kunnanviraston aukioloaika ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93, nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

Liitetään pöytäkirjaan

