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PÖYTÄKIRJA
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

Torstai 04.06.2015 klo 19.00 – 20.15
Kunnantoimisto

Jäsenet:

Paikalla:

Saukko Hannu pj.
Klasila Kauko vpj.
Nivala Liisa
Rautio Eila
Saukko Saara
Ylikauppila Jarkko
Ylitalo Jussi

x
x
x
x
x

Pudas Jaana
Lahti Kari
Keskikorpi Sointu
Eilola Saku
Saukko Tanska Eija
Perälä Juha
Takaeilola Raimo

Perälä Tuomo tekninen johtaja
Lahti Kari khall. edustaja
Nivala Kirsti khall. puh.joht

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

ASIAT

Varajäsenet:

x
x
x

13 – 20 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Ylitalo ja Eila Rautio

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Klasila

Tuomo Perälä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
varmennettu nimikirjaimilla

Merijärvi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Merijärvi

Pöytäkirja tarkastettu

_____/_____ 20___

Jussi Ylitalo

Eila Rautio

Toimistosihteeri

Lautakunta

Satu Kahlos
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MERIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2015

Aika

Maanantai 04.06.2015 klo 19.00 -

Paikka

Kunnantoimisto

Asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta

13 §

Mäntyrinne 9 muuttaminen maalämpöön

14 §

Huopakatteen uusinta

15 §

Maa-aineslupapäätös rakennuskiven ottamiseksi OK Graniitti Oy

16 §

Viranhaltijapäätökset

17 §

Muut esille tulevat asiat:
- lumilinko
- Salmenrannan kuntoarvio
- asfaltointi tarjoukset

18 §

Lumilingon hankinta

19 §

Koulun takapihan asfaltointi

20 §

Salmenrannan kuntoarvio

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä kunnantoimistolla pe
05.05.2015 klo 9-15
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MÄNTYRINNE 9 MUUTTAMINEN MAALÄMPÖÖN
TEKLA 13 §

Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu maalämpöjärjestelmän
rakentamiseen kohteeseen Mäntyrinne 9.
Maalämmön rakentamisesta julkaistiin tarjouspyyntö HILMAssa
27.4.2015. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 13.5.2015 klo 15
mennessä.
13.5.2015 klo 15 mennessä tarjouksia tuli yhteensä kuusi kappaletta.
Tec Heat Ab Oy.ltä, Uusiolämpö Oy.ltä, Lämpö- ja poratekniikka
Oy.ltä, Ylivieskan LVI Oy.ltä, Senera Oy.ltä ja Oulaisten LVI Oy.ltä.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä
mainittiin, että tilaaja varaa oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun.
Esityslistan liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja.
Esitys: Valitaan maalämpöjärjestelmän rakentajaksi halvimman
tarjouksen antanut Tec Heat Oy.
Päätös: Hyväksytään

HUOPAKATTEEN UUSINTA
TEKLA 14 §

Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu huopakatteen uusimiseen
kohteeseen Mäntyrinne 9.
Huopakatteen uusinnasta julkaistiin tarjouspyyntö HILMAssa 28.4.2015.
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 18.5.2015 klo 15 mennessä.
18.5.2015 klo 15 mennessä tarjouksia tuli yhteensä neljä kappaletta.
ProRakenne OY.ltä, Meticon Oy.ltä, Rakennustoimisto Risto Rautio
Oy.ltä ja Desto Oy:ltä.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä
mainittiin, että tarjouksista hyväksytään tilaajan vaatimukset täyttävä,
hinnaltaan halvin tarjous. Esityslistan liitteenä on tarjousten
avauspöytäkirja.
Esitys: Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi ProRakenne Oy.n.
Päätös: Hyväksytään
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MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS RAKENNUSKIVEN OTTAMISEKSI OK GRANIITTI OY
Tekninen lautakunta 04.06.2015 15 §
valmistelija ympäristösihteeri
HAKIJA JA OSOITE
OK Graniitti Oy
Eero Pietarila
Likalantie 565
86300 Oulainen
puh. 08-472 066
KIINTEISTÖ

Ylipää / Kivilouhimo II Rn:o 5:27
Ylipää / Kivenjalostamo Rn:o 5:37

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakemus on jätetty Merijärven tekniselle lautakunnalle 5.2.2015
ASIAN KÄSITTELY
OK Graniitti Oy on 5.2.2015 päivätyllä kirjeellä jättänyt Merijärven
kunnan tekniselle lautakunnalle hakemuksen maa-ainesten
ottamiseksi Merijärven kunnan Ylipään kylässä tiloilta Kivilouhimo
Rn:o 5:27 ja Kivenjalostamo Rn:o 5:37. Kiinteistöt omistaa OK
Graniitti Oy.
Hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa toiminta alueella ennen
luvan
lainvoimaisuutta
mahdollisesta
muutoksenhausta
huolimatta. Hakija esittää asettavansa Merijärven kunnalle 2 000
euron suuruisen vakuuden siihen saakka, kunnes lupapäätös on
saanut lainvoiman.
Lupahakemuksen mukaan tilalta on tarkoitus ottaa rakennuskiveä
yhteensä 70 000 k-m3. Lupaa on haettu 10 vuoden ajalle, joten
vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu 7 000 k-m3. Ottamisluvan
kohteena olevien tilojen yhteispinta-ala on 10,73 hehtaaria, josta
varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on 0,67 ha. Sivukivien
läjitysalueeksi esitetyn tilan Kivilouhimo R:no 93:1 pinta-ala on
8,19 hehtaaria.
Ottamisalue sijaitsee Merijärven keskustan koillispuolella
Likalanperällä. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Lähin
naapurin vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 1 100 metrin
etäisyydellä suunnitellusta ottamisalueesta itään. Ottamisalueen
sijainti peruskoordinaatiston mukaan on: P: 7137479 ja
I: 388515
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Luvan hakijalla on ollut samalle alueelle Merijärven
kunnanhallituksen 3.12.2004 § 186 myöntämä maa-aineslupa.
Lupa on kuitenkin päättynyt 30.10.2014. Luvan myötä vuosina
2004 – 2014 alueelta on otettu rakennuskiveä hakijan jättämien
vuosi-ilmoitusten perusteella yhteensä 38 000 m3.
Alueen maanpinta on noin tasolla 76.00. Aiemman luvan myötä
ottaminen on edennyt noin tasolle + 68.00. Alimmaksi
ottamissyvyydeksi hakemuksessa on esitetty +62.50 jolloin
ottamissyvyydeksi muodostuu noin 13,5 metriä. Ottamisen
päätyttyä louhos tulee täyttymään vedellä lähelle nykyistä
maanpinnan tasoa.
Sivukivien läjitysalue tehdään nykyisten sivukivialueiden väliselle
alueelle tilalle Kivilouhimo Rn:o 93:1. Olemassa olevien
läjitysalueiden yläreuna vaihtelee tällä hetkellä tasosta +78.00
tasolle +85.00. Lupahakemuksen mukaisen ottamisen päätyttyä
sivukivialue nousee tasolle +88.00, eli noin kolme metriä nykyisiä
sivukivialueita korkeammalle.
Hakija on 24.4.2009 esittänyt lupaviranomaiselle ottamisaluetta
koskevan
kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelman.
Suunnitelman mukaan toiminnassa syntyy hyödyntämiseen
soveltumattomia pintamaita n. 3 700 k-m3, jotka käytetään alueen
maisemointiin. Sivukiviä arvioidaan syntyvän n. 65 000 k-m3,jotka
varastoidaan alueelle myöhempää hyötykäyttöä varten.
Ottamisen päätyttyä louhosalue maisemoidaan ja louhosten
reunat
luiskataan
mahdollisimman
luonnonmukaisiksi
kaltevuuteen
1:3.
Ottamistoiminnan
jälkeen
louhoksen
ulkopuoliset alueet palautetaan takaisin metsätalouskäyttöön.
Jälkihoitotyöt suoritetaan ottamisen edetessä viimeistään ennen
lupa-ajan päättymistä
Rakennuskiveä louhittaessa vain osa irrotetusta kiviaineksesta
voidaan jalostaa valmiiksi blokeiksi. Loput lohkareista läjitetään
toistaiseksi sivukivikasoihin. Louhinnan tavoitteena on saada
kiviaines irrotettua kallioperästä ehyenä, jonka vuoksi
räjäytyksissä käytetään hellävaraista, hitaasti palavaa räjähdettä,
K-putkea. Räjäytyksiä suoritetaan yhdestä viiteen työviikon aikana
ja niistä varoitetaan aina etukäteen ennen räjäytyksen
suorittamista
Ottamisalueella ei varastoida polttoaineita. Louhimolla säilytetään
vain kulloinkin käytössä olevaa poraus- ja lastauskalustoa.
Päivittäiset huollot koneille tehdään louhimoalueella, isompia
korjauksia varten koneet siirretään kivenjalostamon yhteydessä
olevalle korjaamolle.
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Toiminnassa syntyvät jätteet, kuten jäteöljyt, suodattimet,
hydrauliikkaletkut tms. kuljetetaan viikoittain pois alueelta ja
hävitetään asianmukaisesti.
OTTAMISMÄÄRÄ

70 000 m³

OTTAMISAIKA

10 vuotta

VUOTUINEN OTTO

7 000 m3

KUULEMINEN
Hakemus on kuulutettu Merijärven kunnan ilmoitustaululla 17.2. 19.3.2015 välisenä aikana. Lisäksi hakija on kuullut seuraavia
naapurikiinteistöjen omistajia:
NIMI
KATUOSOITE
Petäjäniemi Veli
Kultalantie 15
Petäjäniemi Arja ja Arvo Juusolantie 94

POSTIOSOITE
92220 Piehinki
86300 Oulainen

Hannula Asta
Tuomaala Vesa

84100 Ylivieska
86300 Oulainen

Sepontie 14
Ojakankaantie 23

KIINTEISTÖ
Uusisuo 2:49
Vanhakuru 28:6
Koskussaari 5:30
Lehto 5:4
Mökkimäki 38:4

MUISTUTUKSET
Hakemuksesta jätettiin kuulemisaikana yksi (1) muistutus.
Muistutuksessa tilan Mökkimäki Rn:o 38:4 omistaja esitti
seuraavaa:
· Liitteestä käy ilmi jo olemassa olevat sivukivikasat
suhteessa tilani rajaan. Luvan antajaa pyydän
varmistamaan,
jotta
työalueen
ulkopuolelle
jää
suojavyöhyke, mikä varmistaa rajan kulkukelpoisena.
· Toivon myös ottamisen aiheuttamiin lisäläjityksiin
huolellisuutta, jotta ottamisaluetta kiertävään Järviojaan ei
muodostuisi kasoista tippuvista kivistä patoja.
· Ojan varressa oleva tieoikeus (nro 6085) on myös
turvattava.
LAUSUNNOT
Hakijalle on 20.3.2015 varattu mahdollisuus antaa vastine
jätettyyn lausuntoon ja muistutukseen. Hakija jätti vastineensa
31.3.2015. Vastineessa todetaan, että ottosuunnitelman
mukaisesti sivukivien läjitys tullaan tekemään olemassa olevien
sivukivikasojen väliselle alueelle tilalle Kivilouhimo R:no 93:1.
Näin menetellen siitä ei aiheudu haittaa naapuritilalle Mökkimäki
R:no 38:4. Tieoikeus säilyy myös ennallaan.
VALMISTELIJAN ESITYS:
Tekninen lautakunta päättää myöntää OK Graniitti Oy:lle maaainesluvan kalliokiviainesten ottamiseksi Merijärven kunnan
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Ylipään kylässä tiloille Kivilouhimo Rn:o 5:27 ja Kivenjalostamo
Rn:o 5:37 ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin ehdoin:
Ottamisessa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:
Luvan voimassaolo ja toiminta-aika
1.Lupa on voimassa, kunnes luvan mukaiset kiviainesvarat on
loppuun käytetty, kuitenkin enintään 30.4.2025 saakka.
2.Sallitun oton kokonaismäärä on 70 000 k-m³. Vuotuinen
ottamismäärä voi olla 7 000 k-m3. Mikäli vuotuinen ottamismäärä
ylittyy
suunnitellusta,
tulee
siitä ilmoittaa välittömästi
valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.
3.Runsaampaa melua aiheuttavat poraus- ja louhintatyöt tulee
toteuttaa arkisin ma- pe klo 06.00 – 22.00 välisenä aikana.
Sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä runsaampaa melua tuottavat
toiminnot alueella on kielletty.
Toiminnan aloittaminen
4.Ottamistoiminta alueella voidaan aloittaa ennen luvan
lainvoimaisuutta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Ennen toiminnan aloittamista jäljempänä vaadittu vakuus tulee
kuitenkin olla asetettuna Merijärven kunnalle.
5.Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan haltijan tulee asettaa
Merijärven kunnalle tähän lupapäätökseen sidottu 10 000 euron
suuruinen vakuus jälkihoitotöiden suorittamisen varmentamiseksi.
Vakuus tulee olla voimassa vähintään 6-kuukautta luvan
päättymisen jälkeen. Vakuuden määrää on mahdollista eri
päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana. Vakuuden
asettamisen jälkeen vanhan luvan mukainen 5 000 euron
suuruinen vakuus voidaan palauttaa.
Maa-ainesten ottaminen ja pohjaveden suojelu
6.Alin sallittu ottamistaso on suunnitelmassa esitetty + 62.50,
jolloin ottamissyvyydeksi muodostuu luonnollisesta maanpinnasta
n. 13,5 metriä.
7.Louhosalue on aidattava ottotoiminnan edistyessä vähintään 1,5
metriä korkealla metalliverkkoaidalla tai vaihtoehtoisesti riittävän
korkealla maa / kivivallilla niin, että alueella mahdollisesti liikkuville
ihmisille tai eläimille ei aiheudu tarpeettomia vaaratilanteita.
Louhosalueen
ympärille
on
asennettava
varoitustaulut
varoittamaan sivullisia alueella liikkumisen vaarallisuudesta.
8.Louhoksen pohja-alueella ei saa varastoida polttoaineita.
Ottamistoiminnassa käytettävät työkoneet tulee tankata
kivenjalostamon yhteydessä olevassa tankkauspaikassa siten,
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että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten
aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei ole.
9.Kallion poraus ja louhintatyössä käytettävien koneiden
pienimuotoisiakaan huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa
kaivannon pohja-alueilla. Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee
tehdä ottamisalueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.
10.Öljyn tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden pääsy
maaperään sekä pohjavesiin on estettävä kaikissa ottamisen
vaiheissa tarkoituksenmukaisin suojaustoimenpitein. Mikäli
maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee
öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä
välittömien suojaustoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Oulaisten pelastusviranomai-selle
ja Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
11.Louhintatyön aikana louhokseen kertyvät sade- ja
sulamisvedet tulee johtaa pois alueelta riittävän tilavan
prosessivesialtaan kautta ennen niiden johtamista alueen
ojastoihin.
12.Vesien poisjohtamisesta ei saa aiheutua haittaa
naapurikiinteistöjen omistajille tai muulle alueen ympäristölle.
Hakija on tarvittaessa velvollinen kaivamaan ja osaltaan
kunnostamaan tarvittavat ojastot. Veden johtamisesta ja
mahdollisen ojan kaivamisesta toisen maalle tulee sopia
etukäteen maanomistajan kanssa. Mikäli veden johtamisesta ei
päästä sopimukseen, tulee asia siirtää Merijärven kunnan
teknisen lautakunnan ratkaistavaksi.
13.Luvanhaltijan tulee seurata poisjohdettavan veden laatua.
Mahdollisista poikkeavuuksista tulee ottaa riittävän kattavat
vesinäytteet, joiden analyysitulokset on raportoitava välittömästi
valvontaviranomaiselle. Myös muista ympäristövaikutuksista tulee
pitää kirjaa. Valvontapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä
valvontaviranomaiselle.
Sivukivien varastointi
14.Louhintatyössä syntyvät sivukivet voidaan tilapäisesti läjittää
louhosalueen luoteispuolelle sijoittuvalle sivukivien läjitysalueelle.
Varastokasojen luiskakaltevuudet tulee rakentaa niin loivaksi,
ettei niistä aiheudu sortumisvaaraa. Varastokasojen korkeus voi
olla enintään +88,00.
15.Sivukivet tulee ensisijaisesti hyödyntää kalliomurskeena. Mikäli
hyödyntäminen ei ole mahdollista, tulee varastokasojen
luiskakaltevuudet toteuttaa vähintään kaltevuuteen 1:3 ja alueet
tulee maisemoida mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivaksi.
16.Sivukivien varastointi tulee toteuttaa siten, että läjitysalueen
alareunan etäisyys naapurikiinteistön rajaan on vähintään 20
metriä. Varastointi tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa
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tai haittaa naapurikiinteistölle, eikä varastointi estä millään tavalla
naapurikiinteistöjen käyttöä.
Jälkihoitotyöt
17.Louhoksen
luiskat
on
muotoiltava
kaksi
metriä
täyttymisvesipinnan alapuolelle vähintään kaltevuuteen 1:3.
Syvemmiltä osin louhoksen reunat voidaan jättää pystyjyrkiksi.
18.Ottoalueeseen sisältyvät pintamaat tulee varastoida ottamisen
aikana kasoissa ottamisalueen reunoilla, josta ne käytetään
ottamistoiminnan päätyttyä alueen maisemointiin. Humuspitoisia
pintamaita ei saa käyttää vedenpinnan alapuolisten osien
luiskauksiin tai täyttöihin.
19. Jälkihoito- ja kunnostustoimenpiteet tulee suorittaa ottamisen
edetessä siten, että vaaditut jälkihoitotoimenpiteet tulee olla
suoritettuna viimeistään lupa-ajan päättyessä.
Melun- ja pölyn torjunta
20.Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää
kiviainesten porauksesta, louhinnasta, räjäyttämisestä sekä
kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen pölyn ja
melun leviäminen alueen ympäristöön. Kiviainesten varastokasat
tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, että niistä
muodostuu melu- ja pölysuoja louhoksen ja lähimpien
häiriintyvien kohteiden välille.
21.Rakennuskiven irrotuksessa käytettävien räjäytyspanosten
määrä tulee pitää mahdollisimman pienenä siten, ettei
räjäytyksillä aiheuteta vahinkoa tai häiriötä alueen asukkaille tai
muulle alueen ympäristölle. Räjähdysaineiden varastointi alueella
tulee toteuttaa niitä koskevien määräysten mukaisesti.
22.Luvan haltijan tulee huolehtia alueen tiestön kunnossapidosta
siten, että tiet pysyvät koko ottamistoiminnan ajan
liikennöitävässä kunnossa. Mahdolliset tierasitteet tulee
huomioida työmaan järjestelyissä siten, että teiden käyttöä ei
estetä missään ottamisen vaiheessa.
Tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset
23.Hakijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä
ilmoittaa Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus on tehtävä
ympäristöministeriön
tätä
tarkoitusta
varten
laatimilla
määrämuotoisilla lomakkeilla.
Loppukatselmus
24.Lupa-ajan
päättyessä
hakijan
on
pyydettävä
valvontaviranomaiselta alueen
loppukatselmus. PohjoisPöytäkirja tarkastettu
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Pohjanmaan Ely-Keskukselle varataan mahdollisuus osallistua
katselmukseen.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esitys.
PÄÄTÖS:

Hyväksytään

PERUSTELUT:
Lupa voidaan myöntää, koska asianmukainen ottamissuunnitelma
on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maaaineslain 3 §:n rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon
tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten vaikutus
Lupamääräyksillä pyritään vähentämään ottamistoiminnan
haitallisia vaikutuksia alueen asukkaille, luontoon ja maisemakuvaan
Lupa
ottamistoiminnan
aloittamiseen
ennen
päätöksen
lainvoimaisuutta on voitu suostua, koska kyseessä on vanhan
ottamisalueen laajentaminen hakijan omistamalla alueella, eikä
ottaminen siten tee mahdollista muutoksenhakua tarpeettomaksi.
Lupahakemuksesta
jätetty
muistutus
lupamääräyksissä nro 16, 21 ja 22.

on

huomioitu

Lupamaksu
2 § Ottamissuunnitelman tarkastus 439,40 euroa
3 § 1- vuoden valvontamaksu
186,40 euroa
5 § kuuleminen
80,00 euroa
6.1§ Lupa toimenpiteen suorittamiseksi
ennen lainvoimaisuutta
45,00 euroa
yht. 750,80 euroa
Maksu perustuu Merijärven kunnanvaltuuston 24.6.2013 § 30
hyväksymään maa-ainestaksaan.
Sovelletut oikeusohjeet
o Maa-aineslaki 5, 6, 7, 13, 19 ja 20 §
o Maa-ainesasetus 2, 3 ja 8 §
o Suomen ympäristö 25/2010; Paras käyttökelpoinen
tekniikka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta
kiviainestuotannossa
o Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta (800/2010)
o Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta
valvonnasta suoritettavat maksut Merijärven kunnassa
Pöytäkirja tarkastettu

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

MERIJÄRVEN KUNTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA

04.06.2015

3/2015

Päätöksen anto

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Hakijalle

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulu

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
TEKLA 16 §

Teknisen johtajan päätöspöytäkirja 1.1-4.6.2015.
Esitys: Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi
ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 §:n
perusteella lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksytään

TEKLA 17 §
-

Muut esille tulevat asiat:
Lumilinko
Salmenrannan kuntoarvio
asfaltointi tarjoukset
teknisen toimen toteuma 1-4 kk

LUMILINGON HANKINTA
TEKLA 18 §

Vanha lumilinko on mennyt erittäin huonoon kuntoon. Tekninen
johtaja esitteli uusia lumilinko vaihtoehtoja.
Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että hankitaan uusi Huki
merkkinen lumilinko vanhan tilalle.

KOULUN TAKAPIHAN ASFALTOINTI
TEKLA 19 §

Tekninen johtaja on pyytänyt tarjoukset koulun takapihan
asfaltoinnista Sundström Ab Oy.ltä ja Lemminkäinen infra Oy.ltä.
Päätös: Valitaan halvemman tarjouksen antanut Lemminkäinen infra
Oy koulun takapihan asfaltoijaksi.

Pöytäkirja tarkastettu
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SALMENRANNAN KUNTOARVIO
TEKLA 20 §

Tekninen johtaja esitteli kuntoarvio tarjoukset.
Päätös: Valitaan kuntoarvion tekijäksi Instaro Oy, koska sillä on
laajin kokemus vastaavista kuntoarviokohteista.
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