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PÖYTÄKIRJA 6 / 2016 
 
Kokousaika  07.09.2016 klo 17:00 – 17:30 
 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä olleet jäsenet Ahti Lindgren puheenjohtaja 
  Pekka Honkanen   
  Eeva-Liisa Lindgren 
  Ari Kämppi 
 
Muut läsnä olleet Esko Kekkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Pentti Pylkkänen kunnanhallituksen edustaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Virpi Reinikainen 
   
 
Tekn.ltk  
47 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
Tekn.ltk 
48 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Pekka Honka-

nen 
 
  
  Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
  _______________  ________________ 
  Ahti Lindgren  Asko Viljanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
  
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika ___ / ___ 2016 
 
 
  ________________  ________________ 
  Eeva-Liisa Lindgren  Pekka Honkanen  
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 15.9.2016  
  
 
  ________________ 
  Satu Myyryläinen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
49 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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JÄTTEENKULJETUKSEN URAKKATARJOUKSET 
 
Tekn.ltk  
50 §  Hirvensalmen kunnan alueen jätteenkuljetuksesta on pyydetty urakka-

tarjoukset. 
Urakkaan kuuluu jätteen keräily ja kuljetus Hirvensalmen kunnan taa-
jama-alueella ja haja-asutusalueella liitteenä olevan toiminnan-
kuvauksen mukaisesti. Sopimuksen kesto on kolme vuotta, kahden 
vuoden optiolla. 
 

  Urakka suoritetaan ”kunnan järjestämä jätteenhuolto” – mallilla keräily- 
ja kuljetuspalveluna, jossa urakoitsija hoitaa kiinteistökohtaisen keräilyn 
piirissä olevien asiakkaiden laskutuksen ja asiakasrekisterin ylläpidon.  
 
Urakoitsijalla tulee olla voimassaolevan lainsäädännön mukainen oike-
us jätteenkuljetukseen. Urakkasopimusta eikä urakkaa voi ilman tilaa-
jan suostumusta siirtää toiselle. 
 
Jätteen keräily ja kuljetus tulee suorittaa Hirvensalmen kunnan-
valtuuston hyväksymien, voimassaolevien jätehuoltomääräysten ja jä-
tetaksojen mukaisesti. 
 
Kuljetuskaluston tulee sopia ammattimaiseen jätteen keräykseen ja kul-
jetukseen. 
 
Tarjouspyyntö koskee yhdyskuntajätteen, biojätteen ja aluekeräyspis-
teissä olevien hyötyjakeiden keräilyä ja kuljetusta.  
Jätteet tulee toimittaa tilaajan hyväksymään jätteenkäsittely-paikkaan, 
joka tällä hetkellä on Metsä-Sairilan jätekeskus Mikkelissä. Urakoitsija 
voi esittää tarjouksessaan myös mahdollista muuta loppukäsittelypaik-
kaa v.2017 alkaen tilaajan hyväksyttäväksi. 

 
Tarjouksen sisältö: 
Tarjouksen tulee sisältää yrityksen toiminnankuvaus, josta ilmenee 
henkilökunnan koulutus ja urakkaan käytettävän kaluston tiedot, yrityk-
sen laatujärjestelmä sekä referenssit.  
 
Lisäksi tarjoukseen tulee liittää jätetiedosto-ote ja selvitys jätteenkulje-
tukseen oikeuttavista luvista, sekä verojäämä- ja eläkevakuutusmaksu-
todistukset.  
 
Tarjoushinnat tulee tehdä oheiselle tarjouslomakkeelle, arvonlisäverot-
tomilla yksikköhinnoilla, siten kuin lomakkeella on eritelty. Hinnat ovat 
sitovia vuoden 2017 loppuun. Tämän jälkeen niitä voidaan tarkistaa 
urakkasopimuksessa sovittavin ehdoin. 
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  Laskutuksen ja asiakasrekisterin ylläpidon sekä tietojen ilmoittamisen  
  menettelyistä sovitaan erikseen. 

 
Urakoitsijan tulee ennen sopimuksen allekirjoitusta esittää sitova reitti-
suunnitelma ajopäivineen tilaajan hyväksyttäväksi. 
 
Urakoitsijan valintaperusteet: 
Tarjousvertailussa tarjouspyynnön mukainen edullisin hinta ratkaisee. 
Tarjoukset käsitellään suljetussa tilaisuudessa. 
Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen. 
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 
 

 RL- huolinta on antanut taajama-alueella tyhjennyksistä poikkeavan 
hinnan, kun taas muut urakoitsijat ovat käyttäneet samaa tyhjennyshin-
taa tarjouksessaan sekä taajamassa, että haja-alueella. Vertailussa 
olemme käyttäneet nykyisen urakoitsijan ilmoittamia kaikkia tyhjennys-
kertoja joista 40 % on taajama-alueella, tätä vertailuperusteissa ei ole 
mainittu tarjousasiakirjoissa. Vertailut esitellään kokouksessa. 

 

 Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailut a,b, ja c, liite nro 1. 
 

Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää antaa Hirvensalmen kunnan taajama-
alueen ja haja-alueen jätteiden keräilyn ja kuljetuksen sekä laskutuksen 
Lassila & Tikanoja Oyj:lle tarjouspyynnön ja tarjouksessa annettujen 
yksikköhintojen mukaan. 

 
Perustelut: 

 
Vertailussa on käytetty painotusta jossa tyhjennyksistä 40 % tapahtuu 
taajama alueella, vertailussa on huomioitu kuukausien 4-6 /2016 kes-
kiarvo tyhjennyskerrat astiakoon mukaan. Tulla Ky:n tarjous on koko-
naisuudeltaan kallein. Siihen on vaikuttanut pikakonttien tyhjennyshinta 
ja vaikka 240 ja 600 l astioiden koko määrä olisi taajamassa, ei koko-
naishinta olisi edullisin. RL- huolinta Oy:n tarjouksessa on haja-alueen 
tyhjennykset kalliimpia, vaikka huomioitaisi että kaikki 240 l tyhjennyk-
set olisi taajamassa, ei tarjous olisi edullisin. Jos arvioidaan, että taa-
jaman tyhjennyksien osuus kaikista tyhjennyksistä olisi 60 %, edelleen 
Lassila & Tikanoja Oyj:n tarjous olisi vertailun perusteella edullisin. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
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PUUKAUPAN HYVÄKSYMINEN  
 
Tekn.ltk 
51 §  Tekninen toimi on Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n mukaisen pal-

velusopimuksen mukaan valmistellut tekniselle lautakunnalle puukaup-
paa, koskien harvennushakkuuta Niro-tilaa 5:112 noin 11,1 ha, Lem-
päälä tilaa 1:93 noin 13,2 ha (Lempäälä tilan kuvio 266 on päätehak-
kuu) sekä lisäksi harvennushakkuuta Syväskallio tilaa 1:69 ja Mäkelä ti-
laan 8:94 noin 4,7 ha.  
 
Liitteenä nro 2 puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto, leimausse-
loste ja kartta. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää antaa tarjousten ja vertailun perusteella 

puukaupan Koskitukki Oy:lle 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
52 §  Luetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset: 
   

1. Teknisen johtajan päätös 41/2016 Toimistosihteerin valinta 
 

2. Teknisen johtajan päätös 45/2016 Takaussitoumuksen palauttami-
nen 
 

3. Uimaveden tutkimustulokset heinä-elokuulta 2016 Urmaslahden 
uimaranta ja Roosin uimaranta sekä Mikkelin seudun Ympäristöpal-
veluiden tarkastuspöytäkirjat  

 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
53 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-
ta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen: 
 
§  
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§ 47–49, 52- 53 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta: 
§ 50, 51 

 
 

Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa 
kuntalain 89 §:n mukaan valittaa. 
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedok-
sisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi-
kaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jäl-
keen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katso-
taan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 
tekijän allekirjoitettava. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
HIRVENSALMEN KUNTA/TEKNINEN LAUTAKUNTA 
Keskustie 2 
52550 HIRVENSALMI 
 


