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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 05.12.2018 § 103
Lapin ELY-keskus on antanut 9.11.2018 vastauksen koskien Tepsan kyläläisten tekemää kuntalaisaloitetta kevyen liikenteen väylän
rakentamisesta. Vastauksessaan ELY-keskus ilmoittaa, että tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2017-2019 ei ole sisällytetty
kevyen liikenteen väylän rakentamista Tepsan kylän alueelle.
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.10.-28.11.2018.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Viranhaltijapäätökset ajalta 19.10.-28.11.2018
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Arkkitehtisuunnittelun puitesopimus
345/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 104
Arkkitehtisuunnitteluun on pyydetty tarjoukset puitesopimuksella
ajalle 3.12.2018 - 31.12.2020 ja optiovuosille 1.1.2021 31.12.2022.
Hankinnan kuvaus:
Suunnittelukohteet ovat erilaisia muutos- ja perusparannustöitä, sekä laajennuksia tai uudisrakennuksia Kittilän kunnan eri kohteissa.
Suunnitteluntehtävien vaatimusluokat ovat tavanomaisia tai vaativia.
Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso ilmoitetaan työn tilauksen yhteydessä. Tarvittaessa suunnittelutehtävät määritellään hankekohtaisesti.
Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa isoihin talonrakennusinvestointeihin
liittyvät suunnittelut erikseen.
Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista:
Tarjouspyynnössä esitetyt tuntimäärät (100 h) ovat laskennallisia ja
eivät sido tilaajaa.
Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan suunnittelupalveluita hankitaan tarpeen mukaan.
Optiovuosilla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.
Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään 31.10.2020.
Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää optiota.
Tilaajalla on oikeus päättää kesken sopimuskauden hankinnan kohteena oleva sopimus, mikäli sopimuskumppani ei noudata sovittuja
suunnittelun tehtäviä tai aikatauluja kolmannen kirjallisen reklamoinnin jälkeen.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:
Tilaaja valitsee neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, joilta tilataan suunnittelutyö seuraavasti:
- tilaaja valitsee suunnittelun kiireellisessä hankinnassa edullisimman
kokonaistuntiveloitushinnan mukaan, mikäli edullisin tarjouksen tekijän aikatauluun ei sovellu työn toteutus tilaajan aikataulun mukaisesti, valitaan seuraavaksi edullisin tarjous.
- kiireellisen suunnittelun laskentakaava on: Arkkitehtisuunnittelun/
pääsuunnittelijan kokonaishinta (40 h) + nuoremman suunnittelijan
kokonaishinta (40 h) + avustavat suunnittelutehtävät kokonaishinta
(20 h) = yhteishinta 100 h suunnittelutyöstä, joka jaetaan luvulla sata
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ja saadaan tuntiveloitushinta (joka on yhtä kuin annettava tarjouksen
yksikköhinta)+ kohdekäynnit (3 kpl) kokonaishinta jaettuna luvulla
kolme ja saadaan yhden kohdekäynnin kokonaishinta.
- ei kiireelliset suunnittelutyöt valitaan minikilpailutuksen perusteella
edullisimman tuntimäärän mukaisella suunnittelutyön hinnoittelulla.
- minikilpailutuksessa käytetään annettuja tuntihintoja, joista muodostuu tarjouksen kokonaishinta.
- minikilpailutuksen laskentakaava on: tarjouksentekijän ilmoittama
pääsuunnittelijan tuntimäärä X pääsuunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + nuoremman suunnittelijan tuntimäärä X nuoremman suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + avustavan
suunnittelutyön tuntimäärä X avustavan suunnittelutyön
tarjouksen mukainen tuntiveloitus + tilaajan määrittämä kohdekäyntien lukumäärä X tarjouksen mukainen suunnittelukäynti kohteessa
= minikilpailun kokonaishinta.
Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja.
Tarjouksia saatiin yhteensä 5 kpl:
Tarjouksentekijä
Arkkitehtitoimisto arcare Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Luo arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy
Arkkitehdit Sankari Oy

Vertailuluku
10710
10119,5
8080
8210

Tarjousten tarkastamisen jälkeen todettiin, että yhden toimiston tarjous ei täytä tarjouspyynnön ehtoja. Perustelut oheismateriaalissa.
Tekninen johtaja:
Hyväksytään puitesopimus arkkitehtisuunnittelun kiireelliseen hankintaan ja minikilpailutukseen seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy
Arkkitehdit Sankari Oy
Luo arkkitehdit Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksen tarjousten
avauspöytäkirja
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Rakennesuunnittelun puitesopimus
343/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 105
Rakennesuunnitteluun on pyydetty tarjoukset puitesopimuksella ajalle 3.12.2018 - 31.12.2020 ja optiovuosille 1.1.2021 - 31.12.2022.
Hankinnan kuvaus:
Suunnittelukohteet ovat erilaisia muutos- ja perusparannustöitä, sekä laajennuksia tai uudisrakennuksia Kittilän kunnan eri kohteissa.
Suunnitteluntehtävien vaatimusluokat ovat tavanomaisia tai vaativia.
Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso ilmoitetaan työn tilauksen yhteydessä. Tarvittaessa suunnittelutehtävät määritellään hankekohtaisesti.
Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa isoihin talonrakennusinvestointeihin
liittyvät suunnittelut erikseen.
Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista:
Tarjouspyynnössä esitetyt tuntimäärät (70 h) ovat laskennallisia ja
eivät sido tilaajaa.
Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan suunnittelupalveluita hankitaan tarpeen mukaan.
Optiovuosilla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.
Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään 31.10.2020.
Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää optiota.
Tilaajalla on oikeus päättää kesken sopimuskauden hankinnan kohteena oleva sopimus, mikäli sopimuskumppani ei noudata sovittuja
suunnittelun tehtäviä tai aikatauluja kolmannen kirjallisen reklamoinnin jälkeen.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:
Tilaaja valitsee neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, joilta tilataan suunnittelutyö seuraavasti:
- tilaaja valitsee suunnittelun kiireellisessä hankinnassa edullisimman kokonaistuntiveloitushinnan mukaan, mikäli edullisin tarjouksen
tekijän aikatauluun ei sovellu työn toteutus tilaajan aikataulun mukaisesti, valitaan seuraavaksi edullisin tarjous.
- kiireellisen suunnittelun laskentakaava on: Rakennesuunnittelijan
kokonaishinta (28 h) + nuoremman suunnittelijan kokonaishinta (28
h) + avustavat suunnittelutehtävät kokonaishinta (14 h) = yhteishinta
70 h suunnittelutyöstä, joka jaetaan luvulla seitsemänkymmentä ja
saadaan tuntiveloitushinta (joka on yhtä kuin annettava tarjouksen
yksikköhinta)+ kohdekäynnit (3 kpl) kokonaishinta jaettuna luvulla
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kolme ja saadaan yhden kohdekäynnin kokonaishinta.
- ei kiireelliset suunnittelutyöt valitaan minikilpailutuksen perusteella
edullisimman
tuntimäärän mukaisella suunnittelutyön hinnoittelulla.
- minikilpailutuksessa käytetään annettuja tuntihintoja, joista muodostuu tarjouksen kokonaishinta.
- minikilpailutuksen laskentakaava on: tarjouksentekijän ilmoittama
pääsuunnittelijan tuntimäärä X pääsuunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + nuoremman suunnittelijan tuntimäärä X nuoremman suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + avustavan
suunnittelutyön tuntimäärä X avustavan suunnittelutyön
tarjouksen mukainen tuntiveloitus + tilaajan määrittämä kohdekäyntien lukumäärä X tarjouksen mukainen suunnittelukäynti kohteessa
= minikilpailun kokonaishinta.
Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja.
Tarjouksia saatiin yhteensä 3 kpl:
Tarjouksentekijä
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Granlund Rovaniemi Oy
Insinööritoimisto J. Lampela Oy

Vertailuluku
7248
5967
6133

Tekninen johtaja:
Hyväksytään puitesopimus rakennesuunnittelun kiireelliseen hankintaan ja minikilpailutukseen seuraavasti:
1. Granlund Rovaniemi Oy
2. Insinööritoimisto J. Lampela Oy
3. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Rakennesuunnittelun puitesopimuksen tarjousten
avauspöytäkirja
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Sähkösuunnittelun puitesopimus
346/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 106
Sähkösuunnitteluun on pyydetty tarjoukset puitesopimuksella ajalle
3.12.2018 - 31.12.2020 ja optiovuosille 1.1.2021 - 31.12.2022.
Hankinnan kuvaus:
Suunnittelukohteet ovat erilaisia muutos- ja perusparannustöitä, sekä laajennuksia tai uudisrakennuksia Kittilän kunnan eri kohteissa.
Suunnitteluntehtävien vaatimusluokat ovat tavanomaisia tai vaativia.
Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso ilmoitetaan työn tilauksen yhteydessä. Tarvittaessa suunnittelutehtävät määritellään hankekohtaisesti.
Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa isoihin talonrakennusinvestointeihin
liittyvät suunnittelut erikseen.
Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista:
Tarjouspyynnössä esitetyt tuntimäärät (70 h) ovat laskennallisia ja
eivät sido tilaajaa.
Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan suunnittelupalveluita hankitaan tarpeen mukaan.
Optiovuosilla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.
Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään 31.10.2020.
Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää optiota.
Tilaajalla on oikeus päättää kesken sopimuskauden hankinnan kohteena oleva sopimus, mikäli sopimuskumppani ei noudata sovittuja
suunnittelun tehtäviä tai aikatauluja kolmannen kirjallisen reklamoinnin jälkeen.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:
Tilaaja valitsee neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, joilta tilataan suunnittelutyö seuraavasti:
- tilaaja valitsee suunnittelun kiireellisessä hankinnassa edullisimman
kokonaistuntiveloitushinnan mukaan, mikäli edullisin tarjouksen tekijän aikatauluun ei sovellu työn toteutus tilaajan aikataulun mukaisesti, valitaan seuraavaksi edullisin tarjous.
- kiireellisen suunnittelun laskentakaava on: Sähkösuunnittelijan kokonaishinta (28 h) + nuoremman suunnittelijan kokonaishinta (28 h)
+ avustavat suunnittelutehtävät kokonaishinta (14 h) = yhteishinta
70 h suunnittelutyöstä, joka jaetaan luvulla seitsemänkymmentä ja
saadaan tuntiveloitushinta (joka on yhtä kuin annettava tarjouksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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yksikköhinta)+ kohdekäynnit (3 kpl) kokonaishinta jaettuna luvulla
kolme ja saadaan yhden kohdekäynnin kokonaishinta.
- ei kiireelliset suunnittelutyöt valitaan minikilpailutuksen perusteella
edullisimman tuntimäärän mukaisella suunnittelutyön hinnoittelulla.
- minikilpailutuksessa käytetään annettuja tuntihintoja, joista muodostuu tarjouksen kokonaishinta.
- minikilpailutuksen laskentakaava on: tarjouksentekijän ilmoittama
suunnittelijan tuntimäärä X suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + nuoremman suunnittelijan tuntimäärä X nuoremman suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + avustavan suunnittelutyön tuntimäärä X avustavan suunnittelutyön
tarjouksen mukainen tuntiveloitus + tilaajan määrittämä kohdekäyntien lukumäärä X tarjouksen mukainen suunnittelukäynti kohteessa
= minikilpailun kokonaishinta.
Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja.
Tarjouksia saatiin yhteensä 4 kpl:
Tarjouksentekijä
Sähköpalvelu Seppo Tuovinen
Sitowise Oy
Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy
Ramboll Finland Oy

Vertailuluku
5050
7600
5376
8920

Tekninen johtaja:
Hyväksytään puitesopimus sähkösuunnittelun kiireelliseen hankintaan ja minikilpailutukseen seuraavasti:
1. Sähköpalvelu Seppo Tuovinen
2. Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy
3. Sitowise Oy
4. Ramboll Finland Oy
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Sähkösuunnittelun puitesopimuksen tarjousten
avauspöytäkirja
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LVI-suunnittelun puitesopimus
347/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 107
LVI-suunnitteluun on pyydetty tarjoukset puitesopimuksella ajalle
3.12.2018 - 31.12.2020 ja optiovuosille 1.1.2021 - 31.12.2022.
Hankinnan kuvaus:
Suunnittelukohteet ovat erilaisia muutos- ja perusparannustöitä, sekä laajennuksia tai uudisrakennuksia Kittilän kunnan eri kohteissa.
Suunnitteluntehtävien vaatimusluokat ovat tavanomaisia tai vaativia.
Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso ilmoitetaan työn tilauksen yhteydessä. Tarvittaessa suunnittelutehtävät määritellään hankekohtaisesti.
Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa isoihin talonrakennusinvestointeihin
liittyvät suunnittelut erikseen.
Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista:
Tarjouspyynnössä esitetyt tuntimäärät (70 h) ovat laskennallisia ja
eivät sido tilaajaa.
Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan suunnittelupalveluita hankitaan tarpeen mukaan.
Optiovuosilla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.
Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään 31.10.2020.
Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää optiota.
Tilaajalla on oikeus päättää kesken sopimuskauden hankinnan kohteena oleva sopimus, mikäli sopimuskumppani ei noudata sovittuja
suunnittelun tehtäviä tai aikatauluja kolmannen kirjallisen reklamoinnin jälkeen.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:
Tilaaja valitsee neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, joilta tilataan suunnittelutyö seuraavasti:
- tilaaja valitsee suunnittelun kiireellisessä hankinnassa edullisimman
kokonaistuntiveloitushinnan mukaan, mikäli edullisin tarjouksen tekijän aikatauluun ei sovellu työn toteutus tilaajan aikataulun mukaisesti, valitaan seuraavaksi edullisin tarjous.
- kiireellisen suunnittelun laskentakaava on: lvi-suunnittelijan kokonaishinta (28 h) + nuoremman suunnittelijan kokonaishinta (28 h) +
avustavat suunnittelutehtävät kokonaishinta (14 h) = yhteishinta 70 h
suunnittelutyöstä, joka jaetaan luvulla seitsemänkymmentä ja saadaan tuntiveloitushinta (joka on yhtä kuin annettava tarjouksen ykPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

13/2018

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 107

12

05.12.2018

sikköhinta)+ kohdekäynnit (3 kpl) kokonaishinta jaettuna luvulla kolme ja saadaan yhden kohdekäynnin kokonaishinta.
- ei kiireelliset suunnittelutyöt valitaan minikilpailutuksen perusteella
edullisimman tuntimäärän mukaisella suunnittelutyön hinnoittelulla.
- minikilpailutuksessa käytetään annettuja tuntihintoja, joista muodostuu tarjouksen kokonaishinta.
- minikilpailutuksen laskentakaava on: tarjouksentekijän ilmoittama
suunnittelijan tuntimäärä X suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + nuoremman suunnittelijan tuntimäärä X nuoremman suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + avustavan suunnittelutyön tuntimäärä X avustavan suunnittelutyön tarjouksen mukainen
tuntiveloitus + tilaajan määrittämä kohdekäyntien lukumäärä X tarjouksen mukainen suunnittelukäynti kohteessa = minikilpailun kokonaishinta.
Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja.
Tarjouksia saatiin yhteensä 4 kpl:
Tarjouksentekijä
Sweco Talotekniikka Oy
Granlund Rovaniemi Oy
LVI-Suunnittelu Pohjola Oy
LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy

Vertailuluku
5610
6000
8210
6140

Tekninen johtaja:
Hyväksytään puitesopimus LVI-suunnittelun kiireelliseen hankintaan
ja minikilpailutukseen seuraavasti:
1. Sweco Talotekniikka Oy
2. Granlund Rovaniemi Oy
3. LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy
4: LVI-Suunnittelu Pohjola Oy
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

LVI-suunnittelun puitesopimuksen tarjousten
avauspöytäkirja

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 108

13/2018

13

05.12.2018

Hankinta sähköntoimitus
348/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 108
Sähköntoimitukseen on pyydetty tarjoukset ajalle 1.1.2019 31.12.2023.
Hankinnan kuvaus
Sähköntoimitus käyttöoikeussopimuksella Kittilän kunnan ja vuokrataloyhtiöiden omistamille kohteille.
Mukana olevat muut yhteisöt ovat Kittilän Vuokratalot Oy, Kiinteistö
Oy Levin Vuokratalot, Alakylän Vanhustentalot Koy ja Alakylän Vanhustentalot Koy. Aiemmin mukana ollut Levin Vesihuolto Oy jättäytyi hankinnan ulkopuolelle.
Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja ja yhteenveto saaduista tarjouksista. Tarjouksia saatiin kuusi kappaletta.
Alhaisimman hinnan sähkön toimitukselle antoi Energia Myynti Suomi Oy, joka tarjosi kiinnityshinnan marginaalin 2,56 €/MWh ja Spot
hinnan marginaalin 1,77 €/MWh.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää valita sähköntoimittajaksi edullisimman kiinteähintaisen marginaalihinnan antaneen Energia Myynti Suomi Oy:n.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Sähköntoimitushankinnan tarjousten avauspöytäkirja

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 109

13/2018

14

05.12.2018

Hankinta kunnantalon lukitusjärjestelmä
349/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 109
Nykyinen avainjärjestelmä on toteutettu Abloy Exec-avaimella, jonka
kopiointia rajoittanut patentti on päättynyt 25.3.2013.
Kohteessa uusitaan kaikki väliovilukitukset Abloy Protec 2
Cliq-avaimelle. Selainpohjainen työkalu lukoston ja avainten kulkuoikeuksien etähallintaan on jo kunnalla käytössä. Kyseinen uusi lukitus liitetään olemassa olevaan järjestelmään (muiden Cliq-järjestelmän avaimiin soveltuvaksi).
Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja.
Tarjouksia saatiin 4 kpl.
Tekninen johtaja:
Hyväksytään edullisimpana Lukkopalvelu Jaskan Rookki Oy:n
tarjous kunnantalon lukitusjärjestelmän uusimiseen hintaan
21.497,57 €.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 7

Kunnantalon lukitusjärjestelmän tarjousten
avauspöytäkirja

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 110

13/2018

15

05.12.2018

Anomus katuvalojen rakentamisesta Nihtiläntielle
319/08.00.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 110
Kittilän kuntaan on 5.11.2018 saapunut anomus (liitteenä) katuvalaistuksen rakentamisesta. Anomuksessa Nihtiläntien asukkaat vaativat Kittilän kuntaa rakentamaan tielle katuvalot. Perusteina tuodaan esille tien kapeus, liikennemäärät ja lähialueen kuntoilijoiden
tien käyttö siirtymisessä valaistulle ladulle.
Nihtiläntien peruskorjaus on valtuustolle esitetyssä ohjelmassa
vuosille 2019-2020, peruskorjauksen yhteydessä asennetaan myös
katuvalaistus.
Tekninen johtaja:
Lautakunta toteaa, että Nihtiläntien katuvalaistus rakennetaan
peruskorjauksen yhteydessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 8

SKM_C55818112815530

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 111

13/2018
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05.12.2018

Särestövaaran metsätien yksityistiekunnan hakemus liikennemerkkien asentamiseksi
297/08.00.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 111
Kittilän kuntaan on 22.10.2018 saapunut Särestövaaran metsätien
yksityistiekunnan anomus (liitteenä) pysyvien liikennemerkkien asettamiseksi Särestövaaran metsätielle.
Yksityistiekunta anoo lupa asettaa 4 kpl nopeusrajoitusmerkkiä (60)
tien varteen. Merkeillä osoitettaisiin nopeusrajoitus 60 välille Kt 79 Särestön museon parkkipaikka. Lisäksi tiekunnan tulee ilmoittaa liikennemerkillä nopeusrajoituksen 60 päättyminen Maunukairantien
liittymässä suuntana Kelontekemä.
Tieliikennelain 51 §:n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä eli tässä tapauksessa tiekunta, saatuaan siihen
kunnan suostumuksen. Kunnassa suostumusasiaa käsittelee tekninen lautakunta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta myöntää luvan hakemuksen mukaiselle nopeusrajoitusalueelle. Lisäksi tiekunnan tulee merkitä nopeusrajoituksen päättyminen Maunukairantien liittymään suuntana Kelontekemä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9

SKM_C55818112816010

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 112

13/2018
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05.12.2018

Kittilä-Levi välisen tien pientareiden levitys
298/10.03.01/2018
Teknlk 05.12.2018 § 112
Kittilän kuntaan on 22.10.2018 saapunut kuntalaisaloite koskien Kittilä-Levi välisen tien pientareiden levitystä. Aloitteen laatija on yksityinen henkilö.
Kuntalaisaloite on seuraavanlainen:"Ihmiset pyöräilevät, niin paikalliset kuin turistitkin, mielellään Levin ja Kittilän välillä. Tien pientareet
ovat kuluneet kovin ja pyöräily ja juokseminen on melko vaarallista,
koska liikenne on vilkasta. Esitän, että tien pientareita Kittilän ja Levin välillä levennettäisiin, jotta myös pyöräilijät ja lenkkeilijät voisivat
turvallisesti kulkea tuota väliä.
Kyseinen tieosuus on valtion hallinnoima maantie numeroltaan Kt
79. Tielle tehtävät toimenpiteet, kuten aloitteessa esitetty työ, kuuluu
ELY-keskuksen toimivaltaan.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää lähettää kuntalaisaloitteen Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueelle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 113

13/2018
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05.12.2018

Kotivuopajantien ja -tiehen liittyvän kevyen liikenteen väylän J1 katusuunnitelman
hyväksyminen
260/10.03.01/2018
Teknlk 05.12.2018 § 113
Kittilän kunta on asettanut nähtäville MRL 85§ mukaisesti Kotivuopajantien ja -tiehen liittyvän kevyen liikenteen väylän J1 katusuunnitelmat. Nähtävilläolo oli 1.-15.10.2018 teknisellä osastolla.
Suunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta. Muistutusten aiheuttamat
muutokset suunnitelmaan olivat vähäiset ja niiden perusteella on
laadittu päivitetty katusuunnitelmakartta. Muihin nähtävillä olleisiin
katusuunnitelma-asiakirjoihin muutokset eivät aiheuta toimenpiteitä.
Liitteenä päivitetty katusuunnitelmakartta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä Kotivuopajantien ja -tiehen liittyvän kevyen liikenteen väylän J1 päivitetyn katusuunnitelmakartan noudatettavaksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 10 Kartta Kotivuopajantien kevyen liikenteen väylästä,
huomioitu muistutukset

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 114

13/2018

19

05.12.2018

Akanrovan asemakaava-alueen laajennusalueen (Akanrova II-vaihe) katusuunnitelman
hyväksyminen
258/10.03.01/2018
Teknlk 05.12.2018 § 114
Kittilän kunta on asettanut nähtäville MRL 85§ mukaisesti
Akanrovan asemakaava-alueen laajennusalueen (ns. akanrova
II-vaihe) katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat. Nähtävilläolo oli
1.-15.10.2018 teknisellä osastolla.
Suunnitelmasta jätettiin yksi vapaamuotoinen muutosehdotus. Asia
on käyty läpi suunnittelijan kanssa eikä se aiheuta muutoksia
tehtyyn suunnitelmaan.Tehty muutosehdotus koski aluetta joka oli jo
varattu muuhun käyttötarkoitukseen (leikkipuisto).
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä Akanrovan asemakaava-alueen
laajennusalueen katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat
noudatettavaksi ilman muutoksia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 115

13/2018

20

05.12.2018

Kittilän Kirkonkylän tulvasuojelun yleissuunnitelma
354/11.03.09/2012
Teknlk 05.12.2018 § 115
Kittilän kunnanhallitus on 19.3.2018 § 95 päättänyt, että Ramboll
Finland Oy:n laatimista yleissuunnitelmavaihtoehdoista valitaan VE3
muutettuna siten että, terveyskeskuksen ja kirjaston välinen kevyenliikenteenväylä linjataan kulkemaan VE2 mukaisesti tulvavallin päällä ja lisäyhteys uudelta kevyenliikenteenväylältä valtatielle pyritään
löytämään kirjaston läheisyydestä. Moottorikelkkareitti kevyenliikenteen ja Rantatien välistä siirretään kevyenliikenteen itäpuolelle ja samalla tarpeen niin vaatiessa, kevyenliikenteenväylää voidaan siirtää
länteen päin. Yleissuunnitelma täydennetään edellä esitetyllä tavalla, jatkossa yleissuunnitelma toimii laadittavan rakennussuunnittelun
pohjana ja on tulevassa asemakaavamuutoksessa lähtöaineistoa.
Ramboll Finland Oy on päivittänyt tulvasuojelun yleissuunnitelman
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti sekä lisäksi on muutettu
hieman toteutuksen vaiheistusta.
- Vaihe 1 käsittää pengerosuuden väli Terveyskeskus – Rantatie 6,
yhteispituus noin 0,65km
- Vaihe 2 käsittää pengerosuuden väli Rantatie 6 – S-Market, yhteispituus noin 1,3km
- Vaihe 3 käsittää pengerosuuden väli S-Market – Pääskylänniemi,
yhteispituus noin 1,8km
- Vaihe 4 käsittää Ala-Kittilän, Pakatin ja Kaukosen penkereet, yhteispituus noin 1,4km
Vaihe 1 on kunnan omistamien maiden alueella. Ensimmäisestä
vaiheesta on aloitettu rakennussuunnitelmien laatiminen jotta
rakentaminen kesällä 2019 olisi mahdollista.
Tekninen lautakunta
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tulvasuojelun yleissuunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 11 Tulvasuojelun kiinteistöluettelo 23.5.2018
Liite 12 Tulvasuojelun yleissuunnitelman 23.5.2018 sopimuspohja
Liite 13 Tulvasuojelun yleissuunnitelmaraportti 23.5.2018

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 116

13/2018
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05.12.2018

Tulvavalli
354/11.03.09/2012
Teknlk 05.12.2018 § 116
Arinan Kiinteistöt Oy ja Raja-Kiinteistöt Oy Kittilän keskustan kiinteistön omistajina ovat vaatimuskirjeessään kunnanhallitukselle esittäneet huolensa vuosittaisesta tulvaongelmasta. He kertovat vuosien
varrella joutuneensa rakentamaan väliaikaisia tulvasuojarakenteita
ja tulvan mentyä ohi purkamaan vallin. Tästä on aiheutunut kohtuutonta taloudellista haittaa. Heidän mukaan jatkuva tulvavallien rakentaminen on kiinteistön omistajille taloudellisesti kohtuutonta. Yhtiöt vaativat, että kunta ryhtyy pikaisesti toimiin, joilla Kittilän keskustan alueelle saadaan pysyvä ja toimiva tulvavalli jo keväälle 2019.
Kittilän Kunnalla on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen vaiheen tulvavallirakentaminen välillä Terveyskeskus- Rantatie 6, yhteensä noin
650 m. Ensimmäisen vaiheen toteutus on kokonaan kunnan mailla.
Sen sijaan jatkovaiheet edellyttävät todennäköisesti ensin kaavallista tarkastelua jotta ne voidaan toteuttaa. Yksimielisyyttä rakentamiseen yksityisten maille ei ole kattavasti saatu.
Arinakiinteistöt Oy on omille mailleen saanut vuonna 2017 maisematyöluvan toteuttaa pysyvän tulvavallin. Tulvavalli on luvitettu sijainniltaan ja materiaaleiltaan ELY:n laatimien suunnitelmien mukaisena.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää vastauksena kirjeeseen esittää edellä esitetyn ja toteaa lisäksi, että kiinteistöt voivat hakea pysyvää maisematyölupaa tulvavallin rakentamiseksi omille mailleen. Vallin tulee tällöin täyttää tulvavallille asetetut
vaatimukset ainakin sijainnin, materiaalien ja tiiveyden suhteen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 117

13/2018

22

05.12.2018

Ylä-Levin katu- ja ympäristösuunnitelma Vaihe 2
44/10.03.01/2014
Teknlk 05.12.2018 § 117
Kittilän kunta asettaa MRL 85 § mukaisesti nähtäville Ylä-Levin katuja ympäristösuunnitelman, vaihe 2.
Tekninen johtaja:
Suunnitelma pidetään nähtävillä 2.1.-16.1.2019 Kittilän kunnan teknisellä osastolla.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Maija Linnala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana
kello 15.01.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 14 Kartta Ylä-Levin katu-ja ympäristösuunnitelma vaihe 2

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 40
§ 118

13/2018
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30.05.2018
05.12.2018

Kiinteistönhoitajan valinta
70/01.01.00/2018
Teknlk 30.05.2018 § 40
Kittilän kunnan teknisellä lautakunnalla on ollut haettavana
kiinteistöhoitajan toimi 19.1. -12.2.2018 välisen ajan.
Tehtävään on edellytetty kiinteistö-, sähkö-, tai LVIA-alan
ammatillista tutkintoa.
Lisäksi on edellytetty kokemusta kiinteistön huollon alalta, voimassa
olevaa henkilöauton ajokorttia sekä oman auton käyttöä.
Määräaikaan mennessä saapui kymmenen hakemusta. Yhdellä
hakijoista ei ollut vaadittua koulutusta.
Haastatteluun 11.5.2018 kutsuttiin Teijo Porola, Jari Kyrö ja Markus
Uutela.
Vs. tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita kiinteistönhoitajan toimeen Teijo
Porolan. Edelleen tekninen lautakunta päättää valita kiinteistön
hoitajan toimeen varalle Markus Uutelan mahdollisen
kiinteistönhoitajan toimeen valitun henkilön kieltäytyessä toimen
vastaanottamisesta.
Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 4 kuukautta.
Päätös:
Hyväksyttin.
__________
Teknlk 05.12.2018 § 118
Kiinteistönhoitajaksi valittu ei ottanut toimea vastaan eikä varalle valittukaan ottanut toimea vastaan.
Kiinteistönhoitajan toimi on ollut uudelleen haettavana
26.10.-19.11.2018 välisen ajan. Hakemuksia saapui kolme kappaletta. Uusia hakijoita oli kaksi joista toinen täytti tehtävän edellyttämän
koulutusvaatimuksen.
Edelliset hakemukset (ajalta 19.1.-12.2.2018) otetaan huomioon.
Hakemuksia oli yhteensä kymmenen kappaletta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää jatkaa hakua, aikaisemmat hakemukset huomioidaan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 40
§ 118
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

30.05.2018
05.12.2018

13/2018
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KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 119

13/2018

25

05.12.2018

Levin katujen talvikunnossapidon laskutus
68/02.08.00/2018
Teknlk 05.12.2018 § 119
Yhdyskuntainsinööri on ollut puhelimitse yhteydessä markkinaoikeuteen 3.12.2018. Saadun tiedon mukaan asian käsittely koskien Lumibois Oy:n tekemää valitusta on vielä kesken. Lumibois Oy on antanut vastaselityksen Kittilän kunnan tekemään valitukseen
29.11.2018. Vastaselitys ei ole saapunut tiedoksi kuntaan.
VM peat ay on laatinut ensimmäisen laskun ajalta 1.10.-31.10.2018.
Lasku perustuu urakkasopimus luonnokseen ja sen kohtaan 9.2
urakkahinnan maksaminen. Laskun suuruus on 47.157,50 € (alv 0)
ja sen eräpäivä on 6.12.2018. Laskun määräytyminen on käsitelty
työmaakokouksessa 16.11.2018.
Urakoitsija ei ole voinut asettaa kunnalle työn suoritusaikaista vakuutta, koska vakuuden antaja vaatii allekirjoitetun sopimuksen.
Tekninen johtaja:
Urakkahinnan maksaminen suoritetaan toistaiseksi tasaerissä ja yksikköhintojen perusteella urakkasopimusluonnoksen ja työmaakokouksissa käsitellyn mukaisesti pohjautuen tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 15.06 - 15.20.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 120

13/2018
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05.12.2018

Sähkön hankinta
Teknlk 05.12.2018 § 120
Kunta on kilpailuttanut sähkön tuottajat. Kilpailutus saanee lainvoiman viikolla 51.
Sähkö voidaan ostaa markkinoilta pörssin kautta vuosituotteena
ENOYR tai kvarttaalina ENOQ, hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pörssistä ostetun sähkön lisäksi tulee hankittavaksi
myös alue-erotuote SYHELYR joka myös noteerataan sähköpörssissä.
Toisena vaihtoehtona hankkia sähkö jälkipörssistä kuukautisella toteutuneella keskihinnalla ns. SPOT hinnalla.
Tällä hetkellä hinnat pörssissä ovat nousseet marraskuusta ja ovat
tasolla (4.12) ENOYR-19 tasolla 43 €/MWh
ja SYHELYR -19 tasolla 5,5 €/MWh.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hankkia vuoden 2019 sähkön jälkimarkkinoilta
toteutuneella spot hinnalla. Mikäli vuosihinta laskee nykyisestä tasosta 39 €/MWh tasoon niin hankitaan 50% suojaus ENOYR tuotteella edellyttäen, että alue-erotuote on 5-6 €/MWh tasolla.
Päätös:
Tekninen johtaja muutti esitystään siten, että lautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hankkia vuoden 2019
sähkön jälkimarkkinoilta toteutuneella spot hinnalla. Mikäli vuosihinta
laskee nykyisestä tasosta 39 €/MWh tasoon niin hankitaan 50%
suojaus ENOYR tuotteella edellyttäen, että alue-erotuote on 5-6
€/MWh tasolla.
Teknisen johtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 121

13/2018
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05.12.2018

Anomus maksuttomasta aurauksesta
311/02.05.01/2018
Teknlk 05.12.2018 § 121
Kittilän kuntaan on saapunut 15.10.2018 anomus koskien maksutonta, kunnan järjestämää lumen aurausta kotipihalle. Hakijana on
yksityinen henkilö kirkonkylän asemakaava-alueelta.
Anomuksen perusteena on sairauteen ja toimintakyvyn heikkoon
kuntoon liittyvät sosiaaliset seikat.
Kunnan käytäntöihin ei sisälly tällä hetkellä maksuttoman lumenaurauspalvelun järjestämistä yksityishenkilöiden kiinteistöille. Voimassa olevan avustuskäytännön mukaan Avustusryhmän 2.4 (avustusperuste: sairaus,vanhuus tai muu heikkous) osalta aurausavustuslaskennat suoritetaan täysimääräisinä ilman omavastuita tai prosentuaalisia vähennyksiä. Minimi aurausavustus on tälle ryhmälle 100 €.
Tämä avustus on käytössä myös kaava-alueen piha-alueissa.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää ilmoittaa hakijalle, että Kittilän kunta myöntää
määrärahojen puitteissa hakemuksesta piha-alueiden aurausavustusta, hakemuksen peruste on vanhuus, sairaus tai muu heikkous.
Kunnalla ei ole lumenaurauspalvelua yksityishenkilöiden kiinteistöille.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 122

13/2018
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05.12.2018

Määrärahan siirto lukion korjaustöihin
Teknlk 05.12.2018 § 122
Lukion remontin ulkovuoreen ja kuivatukseen on varattuna määrärahaa vuodelle 2018 yhteensä 200 000 €. Hanke kuitenkin päätettiin
muuttaa ikkunoiden saneeraustyöksi ikkunan tilkevälissä todettujen
epäpuhtauksien johdosta. Varsinaisessa tarjouskilpailussa ei saatu
yhtään tarjousta, neuvottelumenettelyn kautta saatiin pelkästään ikkunoista yksi 345 268 €:n tarjous, lautakunta päätti 11.6.2018 § 48
toteuttaa korjauksen laskutustyönä tuntiveloitushinnoin.
Kunnanhallitus on 18.09.2018 § 307 siirtänyt kohteelta 97505 Lukkarin koulu määrärahaa 130 000 € lukion kohteeseen. Yhteensä
kohteella on 330 000 €:n määräraha käytettävissä.
Määrärahaa on käytetty kirjanpidon ajosta 3.12.2018 yhteensä
358 262 €, josta noin 30 000 € on kunnossapitoon kuuluvia töitä.
Kohteen korjaustöitä on tehty mm.:
 ikkunoiden tiivistyskorjaukset on tehty luokkien, toimistotilojen, eteläisen porraskäytävän ja liikuntasalin osalla
 kellariin varastoitujen materiaalien poisto suoritettu
 kellarin korjauksen kohteena olevien lattioiden pinta on jyrsitty, desinfioitu ja lämpökäsitelty
 tilojen tehosiivous suoritettu useampaan kertaan.
 eteläpuolen rappukäytävän ikkunat uusittu
 sisäilmatutkimuksia on tehty lisää
 asennettu ROL-kanavat luokkiin
 tehty suunnitelma kellarin ilmanvaihdon muutokseen
 uusittu kaksi äänenvaimenninta
 ilmanvaihtokanavat puhdistettu
 ensimmäisen kerroksen käytävän alakattorakenteet purettiin,
poistettiin kaikki kuitulähteet pinnoilta ja putkista, suoritettiin
siivous, suoritettiin pölysidontamaalaus, asennettiin uudet
putkistoeristeet, suoritettiin ilmanvaihtokanavien vuotokohtien
tiivistykset, tiivistettiin luokkiin ym. tiloihin menevät läpiviennit
palonkestomassalla, tehtiin muutokset ROL-kanavien asennuksia varten (koteloinnit, läpiviennit ym.)
 asennettiin uudet akustiikka levyt käytävän kattoon, tehtiin
loppusiivous, otettiin kuitu näytteet, joka jälkeen vielä tehtiin
loppusiivousta
Toteutuksen piirissä on myös rakennuksen liikuntasalin ikkunat.
Lisämäärärahantarve tälle vuodelle on kiinteistötoimen arvion mukaan 130 000€:
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käsittelemättä olevat laskut
loppujen ikkunoiden tiivistyskorjaukset liikuntasalin päädyssä
tasoitus- ja maalaustyöt
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sisäilma-asiantuntijan kustannuksia
siivoustyöt

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää siirtää investointikohteesta 097534 (Könkään koulu as. remontti, ulkotyöt) 130 000 €:n määrärahan investointikohteelle 097518 (Lukio).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Erään asunnon vuokranmääritys
Teknlk 05.12.2018 § 123
* * * * * * * * * * * * * on ollut sosiaalitoimiston vuokrakohteena. Sosiaalitoimisto on tehnyt asukkaan kanssa vuokrasopimuksen vuonna
2014. Vuokran suuruus tehdessä ollut 350,91 €/kk. Vuokrasopimuksessa on indeksiehto, mitä ei ole toteutettu. Sosiaalitoimisto on
päättänyt siirtää vuokrasopimuksen tekniselle/asuntotoimelle.
Asunto on piharakennuksessa ja tasoltaan vaatimaton, pinta-alaltaan 22 m2.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää vahvistaa * * * * * * * * * * * * vuokraksi aiemin
olleen 350,91 €/kk. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin
25.2.2010 Tpljk § 8 määritellyllä tavalla.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 103, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
§:t 110, 111, 113, 114, 121, 123
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa 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 oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
§:t 104, 105, 106, 107, 108, 109
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
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Oikaisuvaatimus
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
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puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa 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.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

13/2018

35

tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
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