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15.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
TEKPALV 15.12.2020 § 117
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja tarkastetaan 21.12.20 ja pidetään yleisesti nähtävillä
22.12.20.

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Aho ja
Janne Tervonen.
_________
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Helpolan kiinteistön jatkotoimenpiteet
334/10.03.02/2020
TEKPALV 15.12.2020 § 118
Keskustellaan Helpolan kiinteistön nykytilanteesta.
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta ohjeistaa Helpolan kiinteistöön tehtävistä jatkotoimista.

Päätös:

Lautakunta ohjeisti yksimielisesti teknistä toimea ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin rakennuksen purkamiseksi.
_________

Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1321,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

-
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Yhtenäiskouluhanke / Urakoitsijan lisätyöt
22/10.03.02/2018
TEKPALV 15.12.2020 § 119
Yhtenäiskoulun rakennustoimikunta on osaltaan käsitellyt ja hyväksynyt urakoitsijan lisä- ja muutostyöt (rev.1).
Arkistotilan paloteknisiä ominaisuuksia on päivitetty mm. tiiliseinien
palotiivistysten, palo-oven, sprinklaussuuttimien ja IV-muutosten
osalta. Muutostöiden kiinteä kokonaishinta 6.194,22 euroa (alv 0%).
Lisä- ja muutostyötarjous pykälän liitteenä.
Valmistelija: rakennusmestari
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä arkistotilan lisäja muutostyötarjouksen, yhteensä 6.194,22 euroa (alv 0%).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

-
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15.12.2020

Maankäyttöinsinöörin viranhaku
11/01.01.01/2019
TEKPALV 15.12.2020 § 120
Hallintosäännön 45 §:n mukaan;
" Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita
viranhaltija avoinna olevaan virkaan tai ottaa työntekijä työsopimussuhteeseen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa
haettavaksi kaupunginhallitus."
Hallintosäännön 54 §:n mukaan;
"Kaupunginhallitus, lautakunta ja hallintosäännössä määrätty johtokunta päättävät osastoon tai johtokunnan vastuualueeseen kuuluvan yksikön esimiehenä toimivan viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta. Osasto-päällikkö ja johtokunnan vastuualueen päällikkö päättävät muun henkilöstön ottamisesta.
Teknisen osaston maankäyttöinsinöörin virka on ollut täyttämättömänä 31.1.2019 lähtien edellisen viranhaltijan irtisanouduttua tehtävästään.
Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha viran täyttöä varten. Virka on tarkoitus laittaa hakuun mahdollisimman pian. Maankäyttöinsinööri toimii lähiesimiehenä mittauspuolella, joten päätöksen virkaan ottamisesta tekee teknisten palveluiden lautakunta.
Maankäyttöinsinöörin virka täytetään toistaiseksi voimassaolevana.
Viran palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen (TS) mukaisesti.
Maankäyttöinsinöörin viran tehtävänkuva ja hakuilmoitusluonnos pykälän oheismateriaalina.
Tekniseltä osastolta haastatteluryhmään osallistuu tekninen johtaja
ja maarakennusmestari. Lisäksi haastatteluryhmään kutsutaan elinvoimaosastolta ympäristösuunnittelija. Lisäksi esitetään, että lautakunta valitsee haastatteluryhmään oman edustajansa.
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö / vt. tekninen johtaja
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen sekä päättää valita oman edustajansa
haastatteluryhmään.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Haastatteluryhmään lautakunnan edustajaksi
valittiin puheenjohtaja Pentti Tikkanen.
_________

Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Jussi Lähteenmäki, puh. (03) 485 1321, sähköPtk:n tark.
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Jakelu:

Ptk:n tark.

-

13/2020

260

VIRTAIN KAUPUNKI
Teknisten palveluiden lautakunta
Teknisten palveluiden lautakunta

PÖYTÄKIRJA
15.12.2020
§ 121

13/2020

261

15.12.2020

Keskuskeittiön tilanne
34/10.03.02/2014
TEKPALV 15.12.2020 § 121
Rakennusmestari Antti Salminen antaa selonteon keskuskeittiön tämän hetkisestä tilanteesta.
Valmistelija: rakennusmestari
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee keskuskeittön tilanteen
tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
_________

Lisätietoja: Rakennusmestari Antti Salminen, puh. (03) 485 1362,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

-
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15.12.2020

Poistettavat laskusaatavat
64/02.02.00/2019
TEKPALV 15.12.2020 § 122
Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötoiminnan
saatavista ehdotetaan poistettavaksi seuraavat laskusaatavat:
Rakennusvalvonnan laskutus
Vuodelta 2018
82,27
Vuodelta 2019
245,24
Yhteensä
327,51€
Ympäristövalvonnan laskutus
Vuodelta 2020
350,00
Liikuntatoimen laskutus
Vuodelta 2019
198,00
Ruokapalveluiden laskutus
Vuodelta 2019
247,75
Vuodelta 2020
234,40
Yhteensä
482,15
Teknisen toimen yleislaskutus
Vuodelta 2020
20,00
Poistettavat saatavat yhteensä 1.377,66 euroa.
Saatavat ovat tulleet ulosotosta tai perintätoimistolta varattomina/esteellisenä takaisin tai saatavaa ei sen vähäisen määrä vuoksi ole
kannattanut laittaa perintään. Kaupungin puolelta perintää hoitaa taloussihteeri Henna Hämäläinen.
Valmistelija: toimistopäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä saatavien poistot yhteensä 1.377,66 euroa sekä esittää ne edelleen kaupungin
hallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:
Ptk:n tark.
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Talousarvion toteutuminen 31.10.2020 saakka
64/02.02.00/2019
TEKPALV 15.12.2020 § 123
Vuoden 2020 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä
taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Raportoinnissa on
huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden aikana
ko. kuukaudelle.Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit eivät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. Mikäli toimielimen kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä, on kuu- kausittain suositeltavaa käsitellä taloustilanne päättynyttä edeltävän
kuukauden lopun tilanteen mukaan (esm. maaliskuun kokouksessa
käsitellään tammikuun lopun tilanne).
Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötoiminnan lokakuun lopun toteutuma on 1.12.2020 otettujen taloushallinnon accuna-raporttien mukaan seuraava:
Lokakuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TA+MU 2020
TEKN.TOIMI/HALLINTO
TOIMINTATUOTOT
1 580 161
TOIMINTAKULUT
-2 685 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
-1 105 000

Toteuma 2020 10

Ylitys/alitus

Tot.-%

1 154 681
-2 368 895
-1 214 214

425 480
-316 266
109 214

73 %
88 %
110 %

109 400
-361 664
-252 264

106 588
-294 588
-188 000

2 812
-67 076
-64 264

97 %
81 %
75 %

YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)
TOIMINTATUOTOT
5 277 859
TOIMINTAKULUT
-5 116 978
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
160 881

4 386 207
-3 678 779
707 428

891 652
-1 438 199
-546 547

83 %
72 %
440 %

675 040
-464 720
210 320

470 332
-356 934
113 398

204 708
-107 786
96 922

70 %
77 %
54 %

7 642 460
-8 628 523
-986 063

6 117 807
-6 699 195
-581 388

1 524 653
-1 929 328
-404 675

80 %
78 %
59 %

YMPÄRISTÖVALVONTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

Tasainen menototeutuma lokakuun lopulla saisi olisi maksimissaan
Ptk:n tark.
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83,3%. Tämä ylittyy raportilla vain teknisen toimen hallinnon tulosalueen osalta ja johtuu jyvittämättömistä loma- ja sairausajan palkkakustannuksista. Kokonaisuudessaan koko teknisen toimen menototeutuma yhteensä jää talousarviossa arvioidun alle, ollen 78%.
Toimintatuotot ovat toteutuneet lokakuun loppuun mennessä hieman arvioitua paremmin, toteutuman ollessa 80% arvioidusta.
Toimintatuottojen toteutumat toimintayksiköittäin:
toimintayksikkö
Ruokapalvelut / Ateriamaksut
Tilapalvelu / tuotannolliset rak.
Tilapalvelu / hallintokuntien rak.
Tilapalvelu / asuinrakennukset
Vesihuolto /jätevesimaksutuotot

TA 2020
1 546 861
464 783
3 776 401
594 971
675 040

TOT 10.2020
1 101 178
408 749
3 154 147
525 084
470 332

%
71
88
84
88
70

Käyttötalouden toteutumat tarkemmalla tasolla pykälän liitteenä.
Investointien toteutumat lokakuun lopussa ovat 3.12.2020 päivättyjen accunaraporttien mukaan seuraavat:
TA + MU 2020
00090098 INV/VESI-JA VIEMÄRILAITOS
INVESTOINTIMENOT
NETTOMENO

Toteuma 2020

Ylitys/alitus

Tot.-%

-310 000
-310 000

-180 923
-180 923

-129 077
-129 077

58 %
58 %

00090099 INV/KUNN.TEKN.liik.väylät,puistot
INVESTOINTITULOT
0
INVESTOINTIMENOT
-835 000
NETTOMENO
-835 000

500
-456 620
-456 120

-500
-378 380
-378 880

0%
55 %
55 %

00090102 INV/TUOTANNOLLISET RAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT
-190 000
NETTOMENO
-190 000

-68 242
-68 242

-121 758
-121 758

36 %
36 %

00090103 INV/ASUINRAKENNUKSET
INVESTOINTIMENOT
NETTOMENO

-50 127
-50 127

-14 873
-14 873

77 %
77 %

-141 471
-141 471

-63 529
-63 529

69 %
69 %

-7 791 371
-7 791 371

-2 208 629
-2 208 629

78 %
78 %

35 000

-35 000

0%

-65 000
-65 000

00090104 INV/TEKN.MUUT RAKENNUKSET(HK/TILAPALVELU
INVESTOINTIMENOT
-205 000
NETTOMENO
-205 000
00090057 YLÄKOULUN UUDISRAKENTAMINEN
INVESTOINTIMENOT
-10 000 000
NETTOMENO
-10 000 000
00090109 INV/VESISTÖKUNNOSTUSHANKKEET
INVESTOINTITULOT

Ptk:n tark.
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-30 000
-30 000

-78 403
-43 403

48 403
13 403

261 %
145 %

00090120 INV/PURULANOJAN KUNNOSTUSHANKE
INVESTOINTIMENOT
-15 000
NETTOMENO
-15 000

-856
-856

-14 144
-14 144

6%
6%

28 000
-91 500
-63 500

0
-87 083
-87 083

28 000
-4 417
23 583

0%
95 %
137 %

00090131 VASKIVEDEN KOULU, KOULU JA PÄIVÄKOTI
INVESTOINTITULOT
50 000
INVESTOINTIMENOT
-725 000
NETTOMENO
-675 000

0
-524 247
-524 247

50 000
-200 753
-150 753

0%
72 %
78 %

00009010 TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)
INVESTOINTITULOT
78 000
INVESTOINTIMENOT
-12 466 500
NETTOMENO
-12 388 500

35 500
-9 379 344
-9 343 844

42 500
-3 087 156
-3 044 656

46 %
75 %
75 %

00090125 INV.HANKE/HYVINVOINTIPUISTO
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTIMENOT
NETTOMENO

Investointien toteutumat kustannuspaikkatasolla pykälän liitteenä.
Valmistelija: toimistopäällikkö
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden
ja investointien toteutumat ajalta 1.1.-31.10.2020.

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta linjasi,
että Keiturinsalmen katujen investointimäärärahasta (kp. 909024)
käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan hankkia venelaituri maksullisten venepaikkojen käyttöön Nurminiemen alueelle.
_________

Lisätietoja: Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. (03) 485 1224,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.

-
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Tiedoksi kirjelmiä ja päätöksiä
TEKPALV 15.12.2020 § 124
Tekninen toimisto
- Latu-uran käyttöoikeussopimus
- Teknisen osaston palaverimuistio 6.11.2020
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä, 936-409-10-193
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä, 936-409-4-180
- Sopimus kiinteistön littämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä, 936-409-12-142
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä, 936-409-78-29
- Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen
käytöstä 936-406-4-57
- Keskisen Suomen vesihuoltolaitosten yhteistyöverkoston käynnistäminen, Sopimus yhteistyöhankkeen toteuttamisesta 9.12.2020
KVVY
- Tutkimusraportti 7/2020, keskuspuhdistamo
Kaupunginhallitus
-Teknisen
osaston
17.12.20/§338

ajankohtaiskatsaus,

pöytäkirjanote

Valmistelija: Toimistosihteeri

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee päätökset ja kirjelmät
tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Tiedoksi teknisten palveluiden lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
TEKPALV 15.12.2020 § 125
Kuntalain (365/95) 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä viranhaltijaa asian omaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa,
jollei kunnanhallitus, kunnan hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännöissä määrätty kunnan
viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Vt. tekninen johtaja
- § 150 Työaikainen vakuus / Katujen ja kevyen liikenteen väylien ja
pihojen talvihoito
- § 149 Virtain terveyskeskuksen ikkunoiden hankinta
- § 148 Jätevesipumppaamojen Soravuori 1 ja Soravuori 2 saneeraus
- § 147 Työaikaisen vakuuden muuttaminen takuuaikaiseen vakuuteen/Valaisinvaihtourakka 2020
- § 146 Kesäkukkien hankinta vuodelle 2021
- § 145 Killinkosken siirtoviemärirungon uuden linjapumppaamon
hankinta
- § 144 Delegointipäätös / teknisen osaston esimiehet
- § 143 Maanvuokrasopimus / Toriseva Golf Oy
- § 142 Maanvuokrasopimuksen uusiminen 936-409-28-269
- § 141 Tehtäväkohtaisen palkan muutos / ruokapalvelut
- § 140 Maanvuokrasopimuksen uusiminen
- § 139 Jätevedenpuhdistamon ferroaltaan pinnoituksen hankinta
- § 138 Ravitsemistyöntekijän sijaisen valinta
- § 137 Maanvuokrasopimuksen uusiminen 936-05205-11 ja
Ptk:n tark.
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936-08311-72
§ 136 Nallelan peltoalueen hulevesikosteikon sekä laskeutumisaltaiden suunnittelu
Valmistelija: Toimistosihteeri
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset
tiedokseen ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä
asioita.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kiinteistöpäällikkö Jussi Lähteenmäki ja rakennusmestari Antti
Salminen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käisttelyn jälkeen
klo 19:00

Ptk:n tark.
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Oikaisuvaatimus / Nallelan peltoalueen hulevesikosteikon sekä laskeutusaltaiden
suunnittelu
303/02.08.00/2020
TEKPALV 15.12.2020 § 126
Insinööritoimisto VeVira Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen teknisen
johtajan hankintapäätökseen, koskien Nallelan peltoalueen hulevesikosteikon sekä laskeutusaltaiden suunnittelua.
Insinööritoimisto VeVira Oy vaatii, että ensisijaisesti asia käsitellään
uudestaan heidän esittämänsä selvityksen perusteella ja päätös korjataan hankintalain soveltamisosalta. Toiseksi vaaditaan, että tarkennetaan mitä päätöksessä tarkoitetaan "työ tulee olla rakennesuunnitelmatasoinen"-määritteellä. Oikaisuvaatimuksessa esille tuodut perusteet ovat seuraavat:
1. Tarjouspyynnössä ei kielletty nollatarjousten antamista. Hankintapäätös on kumottava ja hakijan tarjous on tasapuolisesti arvioitava
uudestaan. Vaatimusta perustellaan oikaisuvaatimuksessa viitatulla
markkinaoikeuden päätöksellä MAO:38/19 ja sillä, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kielletty osittain nollahintaisen tarjouksen jättämistä eikä hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta tarjouskilpailusta
sulkemiseen tälläkään perusteella.
2. Hakijan avain henkilöiden asiantuntemus ja pätevyys oli osoitettu
referenssien avulla. Referenssit ovat julkiset.
Lisäksi Insinööritoimisto VeVira Oy on tuonut oikaisuvaatimuksen
täydennyksessä esille mm. että "selvityksen mukaan Vevira Oy kykenee toimimaan kohteessa myös geosuunnittelijana, mutta GeoPro
Consulting Oy:tä konsultoidaan tarvittaessa. Pohjarakennesuunnittelijan palveluaan mahdollisesti käytetään, jos esim. huoltotien (paaluväli) kantavuusluokka on E ja F (stabiliteetti varmennus rakennekerroksia varten) ja koska tarjouspyyntö ei sisältänyt pohjarakennesuunnittelua ja GeoPro Consulting Oy ei ole voimavara alihankinta,
niin palvelun muoto on konsultointimuodossa".
Hankintayksikkö vastaa oikaisuvaatimuksessa esille tuotuihin seikkoihin seuraavasti:
1.Markkinaoikeuden päätöksessä MAO:38/19 (antopäivä 25.1.2019)
todetaan, että vaikkakin hankintayksiköllä ei ole velvoitetta
hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen pyytämiseen poikkeuksellisen alhaisesta tarjouksesta, on sillä kuitenkin siihen oikeus. Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että myös EU-kynnysarvot alittavissa hakinnoissa on hankintayksiköllä oikeus turvata oma sopimusoikeudellinen asemansa muun ohella sen varalta, että tarjoajajat
tarjoavat urakkatyötä hinnalla, jolla hankintaa ei voida toteuttaa hanPtk:n tark.
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kinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti tai jonka johdosta hankinnan
toteuttamisessa syntyy taloudellisia riskejä. Hankintayksiköllä on ollut oikeus pyytää selvitystä hankintalain 96 §:n mukaisesti. Saadun
selvityksen perusteella Insinööritoimisto VeVira Oy:n tarjous ei ole
ollut tarjouspyynnön mukainen, jonka vuoksi se on hylätty.
2.Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ja sen täydennyksessä (vastaukset lisätietokysymyksiin) määrittänyt, että suunnittelutyön tulee
olla rakennussuunnitelmatasoinen. Johtuen kosteikon ja ympäröivien alueiden maaperäolosuhteista sekä rakentamisen luonteesta, ei
rakentamiselle olisi edellytyksiä ilman asianmukaisia pohja- ja muita
rakennussuunnitelmia. Tarjoajien on tullut tutustua myös tarjouspyynnön täydennyksiin.
Suunnittelun tehtävänä on toteuttaa rakennesuunnitelmat, joilla voidaan toteuttaa ja ylläpitää rakenteita. Rakennesuunnittelijan tehtävät
ja vastuut määrittelee sopimuksen mukainen suunnittelutoimeksianto.
Lisäksi hankintayksikkö toteaa, että tarjouspyyntö koskee vain suunnittelua eikä sen yhteydessä ole arvioitu itse rakentamisvaiheessa
työtä valvovien tai suorittavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia.
Tarjousta ei ole hylätty suunnittelijoiden referenssien, pätevyyksien
tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Ympäristöministeriön asetus
465/2014 pohjarakenteista ei ole olennainen arvioitaessa Insinööritoimisto VeVira Oy:n tarjouksen hylkäämisen perusteita.
Pykälän liitteenä
Insinööritoimisto VeVira Oy:n oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen täydennys 5.11.2020
VeVira Oy:n selvitys 28.10.2020, sis. liitteet: Laatujärjestelmä_Vevira Oy, CV_Fedorova kaikki ja Liite 3. Hulevesiselvitys ja suunnitelman tarkastuslista
Pöytäkirja tarjouksen hylkäämisestä
Tarjouspyyntö ja vastaukset lisäkysymyksiin
Valmistelija: ympäristösuunnittelija
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää edellä olevin perusteluin
hylätä Insinööritoimisto VeVira Oy:n oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta teknisen johtajan alkuperäisen hankintapäätöksen 5.11.2020 136 § muuttamiselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä, puh. (03) 485 1353,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Ptk:n tark.
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Työohjelman muutos /Kunnallistekniikan investointihankeryhmä
64/02.02.00/2019
TEKPALV 15.12.2020 § 127
Kunnallistekniikan tämän vuoden työohjelmassa on Puttosenkulmaan varattu 50.000 euron investointimääräraha. Puttosenkulma ei
toteudu kuluvana vuotena.
Kunnallistekniikan työohjelmassa on varattu päällystyksiin 60.000
euron määräraha. Kuluvana vuotena on päällystetty teitä/kevyen liikenteenväyliä enemmän kuin talousarviossa on huomioitu. Päällystyksiä on tehty mm. Sairaalanpolulla, Sairaalantien kevyen liikenteen
väylällä ja kadulla. Lisäksi on tehty päällystepaikkauksia Virtaintiellä.
Näin ollen esitetään, että Puttosenkulmasta siirretään 50.000 euron
määräraha käytettäväksi päällystyksiin. Kaikista tehdyistä päällystyksistä ei vielä ole kirjattu kustannuksia kirjanpitoon, eivätkä näin ollen
siksi näy vielä taloushallinnon toteutumassa. Toteutuma päällystekorjausten investointikustannuspaikalla 909002 on 31.10 otetun raportin mukaan 54.621 euroa.
Valmistelija: vt. tekninen johtaja
Ehdotus:

Teknisten palveluiden lautakunta päättää siirtää kunnallistekniikan
investointihankeryhmässä Puttosenkulman investointikustannuspaikalta (909510) 50.000 euron määrärahan Päällystekorjauksiin
(909002). Määrärahat siirron jälkeen:
909510 Puttosenkulma
Mr
50.000
Siirto
-50.000
Mr yht.
0.00

Päätös:

909002 Päällystekorjaukset
Mr.
60.000
(toteutuma -54.621)
Siirto
50.000
Mr yht.
110.000

Pitkän keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
_________

Lisätietoja: Maarakennusmestari Reijo Kallio, puh. (03) 485 1322,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu:

Ptk:n tark.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 117,118,119,120,121,122,123,124,125,127
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimusviranomai
-nen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Pykälät
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Ptk:n tark.

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.
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Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

x

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät, 126
Valitusaika 30 päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituskirja

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin nettisivuille 22.12.2020
Liitetään pöytäkirjaan
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