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Asia 

Päätös ja sen 

perustelut 

(Mikäli asian 
ratkaisu tapah
tuu esittelystä, 
tähän merki
tään myös esit
telijän nimi ja 

päätösehdotus) 

Allekirjoitus 

NY-TEK Oy:n teollisuushallin liittäminen kaukolämpöverkkoon 

NY-TEK Oy:n teollisuushallin liittämiseksi kaukolämpöverkkoon on verkostotyöt toteutettu jo 

aiemmin. Kaukolämmön vastaanottaminen teollisuushalliin edellyttää rakennuksen sisällä 

kaukolämpöjakelukeskuksen asentamista siihen kuuluvine toimenpiteineen. 

Kaukolämpöjakelukeskuksen asentamisesta yritys on pyytänyt tarjoukset. Tarjouksen jättivät 

Haapajärven LVI-Rakentajat Oy ja K-Rauta T& T Reinikainen Oy. LVI Raimo Kahilainen ei jättänyt 

tarjousta. Edullisimman tarjouksen antoi K-Rauta T& T Reinikainen Oy. 

Päätös: Päätän, että NY-TEK Oy:n teollisuushallin kaukolämpöjakelukeskuksen asentamistyöt 

toteuttaa K-Rauta T& T Reinikainen Oy ja tilaa tarvittavat sähkötyöt. Lasku osoitetaan Reisjärven 

kunnalle NY-TEK OY:n ja kunnan väliseen keskinäiseen lunastussopimukseen perustuen. 

Allekirjoitus Virka-asema 

vs. kunnanjohtaja 

OIKAISUVAATIMUS 
Oikausuvaatimuksen peruste 

Oikaisuvaatimus

viranomainen 

Oikaisuvaatimus

aika ja sen 

alkaminen 

Päätöksen 

nähtäväksi 

asettamispäivä 

Päätöksen 

tiedoksi

antaminen 

D Muutoksenhaku kielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eiki 
kunnallisvalitusta 

0 Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonk, 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilm 
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä 

D HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen e 
saa hakea muutosta valittamalla 

Dkatso erillinen liite 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoitE 

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärv 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedor 
kun pöytäkirja on saatettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneer 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseer 
tiedoksisaantitodistukseen menrkittynä aikana. 

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm 

21.10.2019 

Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoks 

NY-TEK Oy, K-Rauta T&T Reinikainen, LVI-Rakentajat Oy, Reisjärven kunta/Tekninen toimi 

Dsisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja 

D Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj. 

�Muulla tavoin, miten sähköposti 16.10.2019 


