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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   25.2.2016  16 12 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  27 1 

 

 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/ILMANVAIHTOURAKOITSIJAN VALINTA  

 

Tekla § 12 

Tekn.joht. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2015 Kisatien kou-

lun huonetilaohjelman, luonnospiirustukset ja alustavan 

kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen. Suunnitte-

lijat ovat päätöksen pohjalta jatkaneet suunnittelua. 

Pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten valmis-

tuivat 20.11.2015. Rakennuslupa hankkeelle saatiin 

16.12.2015.  

Rakentaminen aloitettiin erillisellä perustusurakalla, 

johon tekninen lautakunta valitsi urakoitsijan 

26.11.2015. 

Jatkorakentamista varten valmistuivat tarjouspyyntö-

asiakirjat ja urakkalaskentasuunnitelmat 14.1.2016. 

Tarjouspyyntöasiakirjaluettelo liite 5.  

Jatkorakentamisesta pyydettiin urakkatarjoukset 

5.1.2016 julkaistulla HILMA ilmoituksella. Liite 6. 

Urakkatarjoukset pyydetään urakkalajeittain erikseen 

rakennusurakka, putkiurakka, ilmanvaihtourakka ja säh-

köurakka. 

Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin sähköisessä 

muodossa urakkalaskentaan ilmoittautuneille 14 urakoit-

sijoille 18.1.2016. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lisä-

kirjeineen ovat nähtävänä kokouksessa. 

Urakkalaskenta-asiakirjoja täydennettiin urakkalasken-

nan aikana kolmella eri lähetyksellä. Ensimmäinen lisä-

kirje lähetettiin 5.2.2016. Toinen lisäkirje lähetet-

tiin 16.2.2016. Kolmas lisäkirje lähetettiin 18.2.2016. 

Putki- ja ilmanvaihtourakan tarjouskilpailuun ilmoit-

tautui yhteensä 14 urakoitsijaa.  Määräaikaan 22.2.2016 

klo 12:00 mennessä saapui kuusi tarjousta. 

Tarjousten avaus suoritettiin vaiheittain siten, että 

ensi otettiin selko tarjoajien jättämistä kelpoisuuspe-

rusteista. Liite 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

 

Tekninen lautakunta   25.2.2016  17 12 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  28 1 

 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/ILMANVAIHTOURAKOITSIJAN VALINTA (jatkuu) 

 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jättää Kisatien 

koulun ilmanvaihtourakoitsijan valinnan lisäselvityksiä 

varten pöydälle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

T.H./H.H. 

 

--- 

Tekla § 17  Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on myöntänyt 

Reisjärven kunnalle avustusta liikuntapaikkojen pe-

rustamiskustannuksiin vuodelle 2016. Avustus on 

myönnetty Kisatien koulun yhteyteen toteutettaviin 

liikuntatiloihin ja on suuruudeltaan 750 000 €. 

 Teknisen toimiston toimesta on käyty urakkaneuvot-

telut kahden edullisimman tarjouksen antaneen ura-

koitsijan kanssa. Urakkaneuvottelussa on varmistet-

tu tarjouksen vastaavuus tarjouspyyntöön. 

 

 Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen voidaan ura-

koitsijavalinta tehdä molempiin vaiheisiin kerral-

la. 

 

  

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Kisa-

tien koulun ensimmäisen vaiheen ilmanvaihtourakoit-

sijaksi kelpoisuusehdot täyttävän ja edullisimman 

tarjouksen antaneen Peltisepänliike Nykänen Ky:n 

Vetelistä urakkahintaan 499 000 € (alv0) ja toisen 

vaiheen ilmanvaihtourakoitsijaksi kelpoisuusehdot 

täyttävän ja edullisimman tarjouksen antaneen Ou-

lapelti Oy:n Oulaisista urakkahintaan 149 170 € 

(alv0). Liite 1. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   25.2.2016  18 13 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  29 2 

 

 
KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA  

 
Tekla § 13 

Tekn.joht. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2015 Kisatien kou-

lun huonetilaohjelman, luonnospiirustukset ja alustavan 

kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen. Suunnitte-

lijat ovat päätöksen pohjalta jatkaneet suunnittelua. 

Pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten valmis-

tuivat 20.11.2015. Rakennuslupa hankkeelle saatiin 

16.12.2015.  

Rakentaminen aloitettiin erillisellä perustusurakalla, 

johon tekninen lautakunta valitsi urakoitsijan 

26.11.2015. 

Jatkorakentamista varten valmistuivat tarjouspyyntö-

asiakirjat ja urakkasuunnitelmat 14.1.2016. Tarjous-

pyyntöasiakirjaluettelo liite 5.  

Jatkorakentamisesta pyydettiin urakkatarjoukset 

5.1.2016 julkaistulla HILMA ilmoituksella. Liite 6. 

Urakkatarjoukset pyydetään urakkalajeittain erikseen 

rakennusurakka, putkiurakka, ilmanvaihtourakka ja säh-

köurakka. 

Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin sähköisessä 

muodossa urakkalaskentaan ilmoittautuneille 12 urakoit-

sijoille 18.1.2016. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lisä-

kirjeineen ovat nähtävänä kokouksessa. 

Urakkalaskenta-asiakirjoja täydennettiin urakkalasken-

nan aikana kolmella eri lähetyksellä. Ensimmäinen lisä-

kirje lähetettiin 5.2.2016. Toinen lisäkirje lähetet-

tiin 16.2.2016. Kolmas lisäkirje lähetettiin 18.2.2016. 

Sähköurakan tarjouskilpailuun ilmoittautui 12 urakoit-

sijaa.  Määräaikaan 22.2.2016 klo 12:00 saapui seitse-

män tarjousta. 

Tarjousten avaus suoritettiin vaiheittain siten, että 

ensi otettiin selko tarjoajien jättämistä kelpoisuuspe-

rusteista. Liite 8.   



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   25.2.2016  19 13 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  30 2 

 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA (jatkuu) 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää jättää Kisatien 

koulun sähköurakoitsijan valinnan pöydälle lisäselvi-

tyksiä varten. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

T.H./H.H. 

 

Tekla § 18  Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on myöntänyt 

Reisjärven kunnalle avustusta liikuntapaikkojen pe-

rustamiskustannuksiin vuodelle 2016. Avustus on 

myönnetty Kisatien koulun yhteyteen toteutettaviin 

liikuntatiloihin ja on suuruudeltaan 750 000 €. 

 Teknisen toimiston toimesta on käyty urakkaneuvot-

telut kahden edullisimman tarjouksen antaneen ura-

koitsijan kanssa. Urakkaneuvottelussa on varmistet-

tu tarjouksen vastaavuus tarjouspyyntöön. 

 

 Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen voidaan ura-

koitsijavalinta tehdä molempiin vaiheisiin kerral-

la. 

 Tarjousten vertailussa ilmeni, että Sähkö-Link Ky:n 

tarjous on toisen vaiheen osalta tarjouspyynnön 

vastaisesti yli 20 % halvempi kuin kaikkien avattu-

jen tarjousten (kultakin alalta) keskihinta (urak-

kaohjelman kohta 15.1 Tarjouksen hylkääminen). 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hylätä Sähkö-

Link Ky:n toisen vaiheen tarjouksen yli 20 % avat-

tujen tarjousten keskihintaa halvempana (urakkaoh-

jelma 15.1). Tekninen lautakunta päättää valita Ki-

satien koulun ensimmäisen vaiheen sähköurakoitsi-

jaksi kelpoisuusehdot täyttävän ja edullisimman 

tarjouksen antaneen ARE Oy:n Kokkolasta urakkahin-

taan 551 800 € (alv0) ja toisen vaiheen sähköura-

koitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävän ja edullisim-

man tarjouksen antaneen Rannikon Sähköpiste Oy:n 

Raahesta urakkahintaan 165 000 € (alv0). Liite 2. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   4.6.2015   44 3 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  31 3 

 

 

 

KISATIEN KOULUN PURKAMINEN  

 

 

Tekla § 26 Kisatien koulun purkamisesta on pyydetty HILMA-

ilmoituksella tarjoukset. Tarjouspyyntöasiakirjat on 

pyytänyt 15 alan yritystä. Purkutyökohteen yleinen 

näyttö tarjousasiakirjoja pyytäneille järjestettiin 

28.5.2015. 

 Purkutyöstä pyydettiin vaihtoehtoisesti tarjoukset joko 

kaksivaiheisesti ja kerralla. 

 Tarjousten jättö päättyy 2.6.2015. 

 Uuden rakennuksen luonnossuunnitelmien mukaan rakennuk-

set voidaan purkaa joko vaiheittain tai kerralla. 

 Purettavassa rakennuksessa sijaitsevat käytössä olevat 

keittiö-ruokala ja liikuntatilat voidaan jättää käyt-

töön kunnes vastaavat uudet tilat on otettavissa käyt-

töön. 

 Erityisesti ruokahuollon järjestämisen kannalta on pe-

rusteltua toteuttaa purkaminen vaiheittain, koska kun-

nalla ei ole riittävästi keittiökapasiteettia järjestää 

ruoan tuotantoa tarvittavalle ruokailijamäärälle (ylä-

aste, lukio, alakoulut, päiväkoti ja esikoulu).    

 Tarjousasiakirjat nähtävänä kokouksessa.  

 Tarjousten avaamispöytäkirja liitteenä 4. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhal-

litukselle Kisatien koulun purkamista kahdessa vaihees-

sa. 

 Tekninen lautakunta päättää valita purkutyön suoritta-

jaksi Koneurakointi Eerikäinen Oy:n Reisjärveltä vaih-

toehto 1:n mukaisella hinnalla. Liite 5. 

 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  T.H./A.N. 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   10.5.2016   32 3 

 

 

 

 

KISATIEN KOULUN PURKAMINEN (jatkuu) JA VÄLIAIKAISEN RUOKAHUOLLON JÄRJESTÄ-

MINEN  

 

Tekla § 19 Kisatien koulun liikuntatilojen saatua rahoituspäätök-

sen voidaan rakentaminen toisen vaiheen osalta käynnis-

tää kesällä 2016, kun koulun kevätlukukausi on päätty-

nyt. Purkamisen aloittamista edeltävät tilojen tyhjen-

tämiset tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä. 

 

Tilojen purkamisen vuoksi ruoan valmistus ja ruokailut 

joudutaan siirtämään väistötiloihin. Kunnalla ei ole 

seuraavaa lukuvuotta varten riittäviä ruoanvalmistusti-

loja missään omissa kiinteistöissä. Ruoanvalmistusta 

voidaan tilapäisesti osin hajauttaa Niemenkartanon ala-

koulun, Kalajan alakoulun ja päiväkodin keittiöihin. 

Näin voidaan vähentää keskitetyssä valmistuksessa ole-

vien aterioiden määrää noin 300 päivittäiseen annok-

seen. 

Ruokahuoltopäällikkö on selvittänyt mahdolliset ulko-

puoliset vaihtoehtoiset ruoanvalmistustilat. Selvityk-

sen perusteella parhaana ja käytännössä ainoana sovel-

tuvana keittiönä voi toimi Reisjärven rauhanyhdistys 

ry:n toimitalon laitoskeittiö, jonka kapasiteetti riit-

tää kunnan tarvitseman ateriamäärän valmistamiseen. 

Keittiö on käytettävissä koulupäivinä. Keittiöstä ruoka 

kuljetettaisiin yläasteelle, lukiolle, Leppälahden ala-

koululle ja Petäjähoviin esikouluun. 

Ruokailut tulee järjestettäväksi yläasteella ja lukios-

sa joko tilapäisruokalassa tai luokkaruokailuna. Leppä-

lahdessa ja Petäjähovissa ruokailu jatkuu aiemman käy-

tännön mukaisesti luokissa. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Kisa-

tien koulun toisen vaiheen purkamisen toteutuvan kesäl-

lä 2016. Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhalli-

tus vuokraa lukuvuodeksi 2016 – 17 valmistuskeittiöti-

lat Reisjärven rauhanyhdistys ry:ltä yläasteen, lukion, 

Leppälahden alakoulun ja esikoulun ruoanvalmistusta 

varten. Liite 3. 

  

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta    25.2.2016  12 10 

Tekninen lautakunta    10.5.2016  33 4 

 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA  

 

Tekla § 10 

Tekn.joht. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2015 Kisatien kou-

lun huonetilaohjelman, luonnospiirustukset ja alustavan 

kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen. Suunnitte-

lijat ovat päätöksen pohjalta jatkaneet suunnittelua. 

Pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten valmis-

tuivat 20.11.2015. Rakennuslupa hankkeelle saatiin 

16.12.2015.  

Rakentaminen aloitettiin erillisellä perustusurakalla, 

johon tekninen lautakunta valitsi urakoitsijan 

26.11.2015. 

Jatkorakentamista varten valmistuivat tarjouspyyntö-

asiakirjat ja urakkasuunnitelmat 14.1.2016. 

Tarjouspyyntöasiakirjaluettelo liite 5. 

Jatkorakentamisesta pyydettiin urakkatarjoukset 

5.1.2016 julkaistulla HILMA ilmoituksella liite 6. 

Urakkatarjoukset pyydetään urakkalajeittain erikseen 

rakennusurakka, putkiurakka, ilmanvaihtourakka ja säh-

köurakka. 

Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin sähköisessä 

muodossa urakkalaskentaan ilmoittautuneille urakoitsi-

joille 18.1.2016. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lisä-

kirjeineen ovat nähtävänä kokouksessa. 

Urakkalaskenta-asiakirjoja täydennettiin urakkalasken-

nan aikana kolmella eri lähetyksellä. Ensimmäinen lisä-

kirje lähetettiin 5.2.2016. Toinen lisäkirje lähetet-

tiin 16.2.2016. Kolmas lisäkirje lähetettiin 18.2.2016. 

Tarjouskilpailuun ilmoittautui 12 urakoitsijaa.  Määrä-

aikaan 22.2.2016 klo 12:00 saapui kaksi tarjousta. 

Tarjousten avaus suoritettiin vaiheittain siten, että 

ensi otettiin selko tarjoajien jättämistä kelpoisuuspe-

rusteista. Liite 8.  

Kelpoisuuden tarkastamisen jälkeen avattiin hintatar-

joukset. Liite 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta    25.2.2016  13 10 

Tekninen lautakunta    10.5.2016  34 4 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA (jatkuu) 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Kisatien 

koulun rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävän 

edullisimman tarjouksen antaneen Pasi Korpela Oy:n Ve-

telistä tarjouksen mukaisella urakkahinnalla 4 287 500 

eur (alv0). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

T.H./H.H. 

 

--- 

 

Tekla § 20  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Reisjärven 

kunnalle avustusta liikuntapaikkojen perustamiskustan-

nuksiin vuodelle 2016. Avustus on myönnetty Kisatien 

koulun yhteyteen toteutettaviin liikuntatiloihin ja on 

suuruudeltaan 750 000 €. 

  

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen voidaan urakoitsi-

javalinta tehdä nyt myös toiseen vaiheeseen. 

 

Pasi Korpela Oy antoi ensimmäisen vaiheen tarjouksessa 

option toisen vaiheen rakentamisesta. Pasi Korpela Oy:n 

antama optiohintatarjous oli edullisin. 

 

Tekn.joht. Ehodotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Pasi 

Korpela Oy:n toteuttamaan toisen vaiheen rakentamisen 

ensimmäisen vaiheen tarjouksessa antamalla toisen vai-

heen optiohinnalla 2 551 000 €. Liite 4. 

 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   25.2.2016  14 11 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  35 5 

 

 

 
KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA 

 

Tekla § 11 

Tekn.joht. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2015 Kisatien kou-

lun huonetilaohjelman, luonnospiirustukset ja alustavan 

kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen. Suunnitte-

lijat ovat päätöksen pohjalta jatkaneet suunnittelua. 

Pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten valmis-

tuivat 20.11.2015. Rakennuslupa hankkeelle saatiin 

16.12.2015.  

Rakentaminen aloitettiin erillisellä perustusurakalla, 

johon tekninen lautakunta valitsi urakoitsijan 

26.11.2015. 

Jatkorakentamista varten valmistuivat tarjouspyyntö-

asiakirjat ja urakkasuunnitelmat 14.1.2016.  

Tarjouspyyntöasiakirjaluettelo liite 5.  

Jatkorakentamisesta pyydettiin urakkatarjoukset 

5.1.2016 julkaistulla HILMA ilmoituksella. Liite 6. 

Urakkatarjoukset pyydetään urakkalajeittain erikseen 

rakennusurakka, putkiurakka, ilmanvaihtourakka ja säh-

köurakka. 

Urakkatarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin sähköisessä 

muodossa urakkalaskentaan ilmoittautuneille 14 LVI-

urakoitsijoille 18.1.2016. Urakkatarjouspyyntöasiakir-

jat lisäkirjeineen ovat nähtävänä kokouksessa. 

Urakkalaskenta-asiakirjoja täydennettiin urakkalasken-

nan aikana kolmella eri lähetyksellä. Ensimmäinen lisä-

kirje lähetettiin 5.2.2016. Toinen lisäkirje lähetet-

tiin 16.2.2016. Kolmas lisäkirje lähetettiin 18.2.2016. 

Putki- ja ilmanvaihtourakan tarjouskilpailuun ilmoit-

tautui yhteensä 14 urakoitsijaa.  Määräaikaan 22.2.2016 

klo 12:00 mennessä saapui seitsemän tarjousta. 

Tarjousten avaus suoritettiin vaiheittain siten, että 

ensi otettiin selko tarjoajien jättämistä kelpoisuuspe-

rusteista. Liite 8.  

Kelpoisuuden tarkastamisen jälkeen avattiin hintatar-

joukset. Liite 9. 
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Tekninen lautakunta   25.2.2016  15 11 

Tekninen lautakunta   10.5.2016  36 6 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTAMINEN/PUTKIURAKOITSIJAN VALINTA (jatkuu) 

 
 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Kisatien 

koulun putkiurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävän 

edullisimman tarjouksen antaneen Reisjärven Vesi ja 

Lämpö Oy Reisjärveltä tarjouksen mukaisella urakkahin-

nalla 320 000 eur (alv0). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

T.H./H.H. 

 

--- 

 
Tekla § 21  Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on myöntänyt Reisjär-

ven kunnalle avustusta liikuntapaikkojen perustamiskus-

tannuksiin vuodelle 2016. Avustus on myönnetty Kisatien 

koulun yhteyteen toteutettaviin liikuntatiloihin ja on 

suuruudeltaan 750 000 €. 

 Teknisen toimiston toimesta on käyty urakkaneuvottelut 

kahden edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan 

kanssa. Urakkaneuvottelussa on varmistettu tarjouksen 

vastaavuus tarjouspyyntöön. 

 

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen voidaan urakoitsi-

javalinta tehdä myös toiseen vaiheeseen. 

 

Reisjärven Vesi ja Lämpö Oy antoi ensimmäisen vaiheen 

tarjouksessa option toisen vaiheen putkiurakasta. Reis-

järven Vesi ja Lämpö Oy:n antama optiohintatarjous oli 

edullisin. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Reisjär-

ven Vesi ja Lämpö Oy:n toteuttamaan toisen vaiheen put-

kiurakan ensimmäisen vaiheen tarjouksessa antamalla 

toisen vaiheen optiohinnalla 89 000 €. Liite 5. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Tekninen lautakunta   10.5.2016   37 6 

 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENTEIDEN KOSTEUTTA JA LÄMPÖTILAA VALVOVAN JÄRJESTELMÄN 

HANKINTA  

 

Tekla § 22 

Proj.ins.  Kisatien koulun rakentaminen sisältää huomattavan mää-

rän betonirakentamista, niin elementteinä kuin paikal-

lavaluina, jonka vuoksi betonivalujen kosteuden hallin-

ta on hyvin ratkaisevassa roolissa hyvän lopputuloksen 

kannalta. RF SensIT Oy on kehittänyt kattavan kosteu-

den- ja lämpötilanmittausjärjestelmän. Järjestelmän 

avulla voidaan mitata ja määrittää rakenteiden lämpöti-

la- ja kosteusprofiileja, eli miten kosteus ja lämpöti-

la muuttuvat rakenteiden eri syvyyksillä ja kuinka kos-

tuminen ja kuivuminen etenevät rakenteissa. Tekninen 

toimisto haluaa varmistua kosteuden hallinnasta ja ot-

taa järjestelmän osaksi rakennuttajan valvontaa. RF 

SensIT Oy on antanut 19.2.2016 tarjouksen CMM-

järjestelmästä liitteen 6 mukaisesti. 

 

Rakentamisvaiheen jälkeen järjestelmä jää edelleen ke-

räämään tietoa rakenteiden sisäisistä kosteus- ja läm-

pötilaolosuhteista, jolloin pystytään ajantasaisesti 

seuraamaan rakennuksen kosteusteknisestä kuntoa ja mah-

dollisia kunnostamistarpeita. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hankkia ja ottaa 

Kisatien koulun rakennuskohteessa käyttöön RF SensIT 

CMM kosteuden- ja lämpötilanseurantajärjestelmän tar-

jouksen mukaisella hinnalla. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUOROTTELUVAPAASOPIMUS/ TEIJA HYLKILÄ  

 

Tekla § 23  Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia. Se edistää 

työntekijän jaksamista. Työtön työnhakija saa mahdolli-

suuden kerryttää työkokemusta määräaikaisesta työstä. 

Työnantaja puolestaan voi saada uutta osaamista työyh-

teisöön. Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti 

työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työnte-

kijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta 

työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.  

Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamal-

laan tavalla. Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 

180 kalenteripäivää. 

 Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa 

vähintään 20 vuotta.  

 Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta.  

Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sen kalen-

terikuukauden aikana, jolloin vuorottelija  täyttää 60 

vuotta.  

Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. 

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-

toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Si-

jaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on  

 ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 

90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukau-

den aikana tai 

 alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulutut-

kinnon suorittanut tai  

 vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias 

tai yli 55-vuotias. 

Siivooja Teija Hylkilä on pyytänyt vuorotteluvapaata 

ajalle 6.6.-13.9.2016. Teknisessä toimistossa on tehty 

TE-palveluille vuorottelusopimus Hylkilän vuorottelu-

vapaan ajasta ja vuorotteluvapaan sijaisuus on ollut 

auki kunnan nettisivuilla ja MOL.fi. 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Hylkilän vuorot-

teluvapaasopimuksen ja sijaiseksi palkataan työvoima-

toimiston kautta laitoshuoltaja. Liite 7. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Tekninen lautakunta   10.5.2016   39 8 

 

 

 

KISATIEN KOULUN RAKENNUSAIKAINEN LVI-VALVONTA 

 

Tekla § 24 Rakennusten LVI-tekniikan monipuolisuus ja määrä ovat 

merkittävästi lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Huo-

mattavassa osassa sisäilmaongelmista ilmanvaihdon mer-

kitys on noussut keskiöön. Kisatien koulu liikuntati-

loineen on ilmanvaihtoteknisesti haastava kohde. Raken-

nusaikainen valvonta edellyttää perusteellista asiaan 

perehtymistä ja laajaa kokemusta. Perinteinen rakennus-

tekninen valvontaosaaminen ei riittävästi kata Kisatien 

koulun LVI-teknistä valvontatarvetta. 

 

 Teknisessä toistossa on selvitetty miten Kisatien kou-

lun LVI-teknistä valvontaa voidaan tehostaa. Reisjärven 

terveyskeskuksen kellarin LVI-suunnittelun ja rakennus-

aikaisen valvonnan hoiti Wideline Oy Ylivieskasta. Yri-

tyksellä on valvonnan mittauksiin tarvittava laitteis-

to. Yrityksellä on laaja osaaminen suunnittelusta, val-

vonnasta ja urakoinnista. Yritys on ilmaissut tieduste-

lun perusteella valmiutensa täydentää Kisatien koulun 

rakennusaikaista LVI-teknistä valvontaa tilaajan tar-

vitsemassa laajuudessa aikaveloitusperusteisesti. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta oikeuttaa rakennustöiden 

valvojan käyttämään Kisatien koulun LVI-teknisessä val-

vonnassa aikaveloitusperusteisesti Wideline Oy:tä. 

 Liite 8. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA 

PÖYTÄKIRJAT  

 

Tekla § 25 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 

  9.3.2016 § 1 

  Vs. kunnan rakennusmestari Sami Puputin työkokemuslisä 

  12.3.2016 § 2 

  Viemäriverkoston pumppaamojen vuosihuolto (Flowplus Oy) 

  6.4.2016 § 3 

Keittäjä Tuulikki Jauhoniemelle korvaus emännän tehtä-

vistä 

27.4.2016 § 4 

Puhdistusaineiden ja siivousvälineiden hankinta jatko 

29.4.2016 § 5 

Vs. kunnanrakennusmestari Sami Puputin työkokemuslisä 

10.5.2016 § 6 

Teknisen toimen henkilöstön vuosilomat ja ylityövapaat 

 
Vs. kunnan rakennusmestarin viranhaltijapäätökset 

10.3.2016 § 1 

Leppälahden koulun jääkiekkokaukalon päätyverkkojen 

hankinta (Icepro Oy) 

22.3.2016 § 2 

Terveyskeskuksen ilmanpuhdistuslaitteen hankinta 

(Genano Oy) 

4.4.2016 § 3 

Harjausurakoitsijan valinta 2016 (Selänteen Kiinteistö-

huolto Oy) 

5.4.2016 § 4 

Sähköurakoitsijan valinta tuntihinnalla tehtäviin kor-

jaustöihin 1.5.2016-30.4.2017 (Sähköpalvelu A. Luomanen 

Reisjärvi) 

6.4.2016 § 5 

LVI-urakoitsijan valinta tuntihinnalla tehtäviin kor-

jaustöihin 1.5.2016-30.4.2017 (LVI Urakointi Raimo Ka-

hilainen Reisjärvi varalle Reisjärven Vesi ja Lämpö) 

LVI-suunnittelupalveluiden tuottajaksi Reisjärven Vesi 

ja Lämpö Oy. 

13.4.2016 § 6 

Kaavateiden ja piha-alueiden suolausurakoitsijaksi 2016 

(Tmi Kimmo Holopainen Haapajärvi) 

 

Saapuneet pöytäkirjat 

PPKY Selänne ensihoitotilojen vastaanottotarkastuspöy-

täkirja 31.3.2016  

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelutarkastus 

16.3.2016/Reisjärven mielenterveysneuvola 

Selänne/Työterveyshuolto 18.2.2016 

Koulun terveydellisten olojen määräaikainen selvitys ja 

samalla työterveyshuollon työpaikkaselvitys 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA 

PÖYTÄKIRJAT  (jatkuu) 

 

 

PPKY Selänne/Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 

17.2.2016/ Niemenkartanon koulun tarkastuspöytäkirja  

27.4.2016/Metsänreunantie 16E asunnon tarkastuspöytä-

kirja 

 

Jokilaaksojen Pelastuslaitos 

Palotarkastuspöytäkirja 22.3.2016/Leppälahden koulu 

Palotarkastuspöytäkirja 23.2.2016/Ryhmäperhepäiväkoti 

palotarkastuspöytäkirja 16.2.2016/Petäjähovi 

 

Teknisen johtajan allekirjoittamat työsopimukset 

Luomanen Kalle 12.2.- 31.5.2016, kiinteistönhoitaja 

sij. 

Saaranen Jarkko 1.3.-31.12.2016, projekti-insinööri 

Joentakanen Seppo 7.3.-31.7.2016, ulkotyöntekijä (palk-

katuki) 

Alkku Jouko 1.4.-7.5.2016, ulkotyöntekijä 52,29% 

Ojala Kalevi 1.12.2015-6.4.2016, liikunta-alueiden hoi-

tajan sijainen 

Suontakanen Miia 3.5.-31.7.2016, vuorotteluvapaan si 

jainen siivooja/keittäjä 

 

 

Toimistonhoitajan allekirjoittamat työsopimukset 

Markkinen Anna-Liisa 29.2.-1.3.2016 keittäjän sijainen 

Aho Ulla 2.-4.3.2016 siivoojan sijainen 

Leppälä Paula 1.-31.3.2016, keittäjän sijainen 

Suorsa Katariina 14.-31.3.2016, siivoojan sijainen 

52,29% 

Suorsa Katariina 1.4.-15.5.2016, siivoojan sijainen 

62,75% 

Vinkka Ville-Veikko 28.4.-1.5.2016 ruuanjakajan sij. 

Markkinen Anna-Liisa 18.-20.4.2016 

 

Puh.joht.  Ehdotus: Hyväksytään ja todetaan, että 

  siirrettäviä asioita lautakunnalle ei ole. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT  

 

Tekla § 26 Tekniselle lautakunnalle saapuneet ilmoitusasiat: 

 

  Kunnanhallituksen otteet: 

23.2.2016 §  18 Koululaisten ja opiskelijoiden työllis-

täminen kesällä 2016  

23.2.2016 § 21 Sivutoimilupahakemus/Sami Puputti 

23.2.2016 § 20 Sivutoimilupahakemus/Jarkko Saaranen 

15.3.2016 § 26 Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lau-

takunnan päätökseen  

25.2.2016 § 2 rakennustoimikunnan nimeäminen rakennus-

kohteisiin 2016 

15.3.2016 § 27 Ensihoidon tilojen suunnittelutoimikun-

nan lakkauttaminen 

15.3.2016 § 28 Yläasteen uudisrakentamisen toimikunta 

suunnittelun tueksi/ Tillin Juhanin tilalle Luikku Aila 

16.3.2016 § 35 Hallintojohtajan virkatehtävien hoito 

16.3.2016 § 34 Kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen 

30.3.2016 § 41 Va. kunnanjohtaja Matti Kiviniemen vuo-

siloma 

 

Valtuuston otteet: 

1.3.2016 § 13 Valtuustoaloitteiden käsittely 

12.4.2016 § 20 Kunnanjohtajan virkatehtävien hoito 

12.4.2016 § 21 Matti Kiviniemen eropyyntö teknisen joh-

tajan tehtävistä 

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

17.2.2016 § 6 Luottamuspalkkioiden maksaminen 

29.3.2016 § 3 Vuokrasopimus/Jokilatvan opisto 

31.3.2016 § 4 Vuosiloman vahvistaminen/Matti Kiviniemi 

 

 

Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2015. 

 

Tekninen johtaja Matti Kiviniemen lausunto poikkeamis-

lupaan/Viljanen Kirsti loma-asunnon muuttaminen pysy-

väksi asunnoksi Kiljanjärvi 

 

PÖYRY:n jätevesitarkkailun yhteenveto 2016. 

 

Vaasan Hallinto-oikeuden vastinepyyntö 8.4.2016 Maase-

län Turvetuotanto Oy:n jättämään valitukseen  
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ILMOITUSASIAT (jatkuu) 

 

Tekla § Tapio Tuikan valitus Oulun käräjäoikeudelle 

13.4.2016 Kortelammin tiekunnan asioista Tiejaoston 

päätöksestä 14.3.2016. 

 

KEVA:n tarkastuskäynti tarkastusvuosista 2008-2014. 

 

PPKY Selänteen ilmoitukset kuntouttavasta työtoiminnas-

ta 3 kpl. 

 

TE-keskuksen palkkatukipäätös 23.2.2016 . 

 

Sopimus työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä  

Luovin kanssa. 

 

 

Reisjärven kunnan lausunto Järviseudun jätelautakunnal-

le 27.4.2016 jätehuoltomääräysten uudistamisluonnokses-

ta. 

 

Teknisen johtajan hakuilmoitus. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat 

tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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VS.KUNNAN RAKENNUSMESTARI SAMI PUPUTIN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN 

MÄÄRITTÄMINEN TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISENA 

 

 

Tekla § 27 

Toim.hoit. Vs. kunnanrakennusmestari Sami Puputin tehtäväkohtaista 

palkkaa määrättäessä ei ole otettu huomioon toimimista 

tilapäisesti esimiehen sijaisena. 

 

 TS:n 9 § 2 mom mukaan jos viranhaltijan tehtävien vaa-

tivuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon 

ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai 

tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi, tehtäväkohtais-

ta palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita 

tehtäviä. 

 

 Teknisen johtaja Matti Kiviniemi jää vuosilomalle 

6.6.2016 ja vanhuuseläkkeelle 1.9.2016. Vs.kunnan ra-

kennusmestari Sami Puputti toimii hänen viransijaisena 

omien tehtävien lisäksi siihen saakka kunnes uusi tek-

ninen johtaja valitaan ja ottaa viran vastaan. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Vs. kunnanrakennusmestari Sami Puputin tehtä-

väkohtaista palkkaa korotetaan 15% hänen toimiessa tek-

nisen johtajan sijaisena. 

  

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkittiin, että Sami Puputti poistui esteellisenä asi-

an käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

   


