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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 30
09.07.2019

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  80  mukaan  kokouskutsun
antaa  puheenjohtaja  tai  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja  paikka sekä käsiteltävät  asiat.  Kokouskutsussa on mainittava,
mitä  toimielimen  päätöksentekotapaa  noudatetaan  kunkin  asian
kohdalla.

Esityslista,  joka  sisältää  selostuksen  käsiteltävistä  asioista  ja
ehdotukset  toimielimen  päätöksiksi,  lähetetään  kokouskutsun
yhteydessä,  jolleivat  erityiset  syyt  ole  esteenä.  Jos  esityslistalla,
liitteissä  tai  oheismateriaalissa  on  salassa  pidettäviä  tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. 

Kivijärven  teknisen  lautakunnan  kokous  on  laillinen
japäätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
teknisen  lautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä
(4)päivää ennen kokousta.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  81 mukaan  ”kokouskutsu,
esityslista,liitteet  ja  oheismateriaali  voidaan  lähettää  sähköisesti.
Tällöin  toimielimen  nimeämä  viranhaltija  vastaa  siitä,  että  tähän
tarvittavat  tekniset  laitteet,  järjestelmät  ja  tietoliikenneyhteydet
ovatkäytettävissä.” 

Hallintosäännön  §  82  mukaan:  Esityslista  julkaistaan  kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät  tiedot  sekä  henkilötiedot,  joihin  ei  liity
tiedottamisintressiä.  Verkossa  julkaistavalta  esityslistalta  voidaan
poistaa  yksittäisiä  kokousasioita,  joihin  ei  liity  erityistä
tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei
julkisteta  ennen  päätöksentekoa.  Esityslistan  liitteitä  julkaistaan
verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden
tiedonsaanti-intressit.

Kivijärven  kunnan  hallintosäännön  §  84  mukaan Toimielimen
jäsenen  on  kutsuttava  varajäsen  sijaansa,  mikäli  hän  ei  pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai
esteen  vuoksi  ei  voi  osallistua  jonkin  asian  käsittelyyn,  hän  voi
kutsua  varajäsenen  yksittäisen  asian  käsittelyyn.  Myös
puheenjohtaja,  esittelijä  tai  toimielimen  sihteeri  voivat  toimittaa
kutsun  varajäsenelle.  Muu  toimielin  kuin  valtuusto  on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen johtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 31
09.07.2019

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98  Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä  ovat  erimielisiä  kokouksen  kulusta,  pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan  allekirjoittaa  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä  tavalla.
Puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan  kansilehti  että  tehtävä  jokaiseen  pöytäkirjan  sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta  valitsee  Seppo  Sagulinin  ja  Antti  Urpilaisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SÄHKÖN MYYNNIN HANKINTAPÄÄTÖS

Teknltk § 32
09.07.2019
Liite 9

Keski-Suomen kuntien hankintarengas on VENI Energian toimesta
pyytänyt  tarjousta  sähkön  oston  hankintasopimuksesta.
Hankintasopimuksella  tarkoitetaan  sähkönmyyntisopimusta,  jossa
sovitaan  hintamekanismista  ja  marginaalista.  Lopullinen
sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien
hinnankiinnitysten mukaan.

Keski-Suomen kuntien hankintarenkaaseen kuuluvat:

1. Kannonkosken kunta

2. Karstulan kunta

3. Kinnulan kunta

4. Kivijärven kunta

5. Kyyjärven kunta

6. Laukaan kunta

7. Multian kunta

8. Muuramen kunta

9. Petäjäveden kunta

10. Pihtiputaan kunta

11. Saarijärven kaupunki

12. Uuraisten kunta

13. Viitasaaren kaupunki

14. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

Oulun Sähkönmyynti Oy

Loiste Sähkönmyynti Oy

Keravan Energia Oy

Porvoon Energia Oy

Energia Myynti Suomi Oy

KSS Energia Oy

Turku Energia Sähkönmyynti

Lumme Energia Oy

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Helen Oy

Oy Herrfors Ab

Vaasan Sähkö Oy

Axpo Finland Oy

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.

Tarjouspyynnön vastaisena jouduttiin poissulkemaan Axpo Finland
Oy:n  vapaalla  tuotantotavalla  sekä  uusiutuvilla  energialähteillä
tuotetun sähkön tarjoukset.

Valintaperusteet 

Tarjousten  valintaperuste  oli  kokonaistaloudellinen  edullisuus  ja
vertailuperusteena oli halvin hinta. Vaihtoehtoiset tarjoukset vapaa
tuotantotapa  /  uusiutuvilla  energialähteillä  tuotettu  sähkö  olivat
sallittuja  ja  tarjouspyynnössä pidätettiin  oikeus valita  toimittajaksi
kumman  tahansa  kategorian  edullisimman  tarjouksen  tehnyt
toimittaja.

Hinnan  vertailu  tehtiin  tarjouspyynnön  kohdassa  ”Hankinnan
kohteen  kriteerit”  esitetyn  mukaisesti,  eli  vertailussa  käytettävä
marginaali  muodostettiin  tarjoushinnoista  seuraavasti:  (ENOYR *
0,8)  +  (SPOT  kk-ka  *  0,2).  Kvartaali-  ja  kuukausituotteen
marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

Kokonaishintapisteet  laskettiin  vertailumarginaalista
tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu

arvo) * maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Suositus valittavasta toimittajasta

VENI  Energian  suositus  sähköntoimittajaksi  on  sekä  vapaalla
tuotantotavalla  että  uusiutuvilla  energialähteillä  tuotetulla
sähköenergialla  Oy  Herrfors  Ab,  sen  tarjousten  ollessa
edullisimmat  tarjouspyynnössä  esitetyt  valintaperusteet
huomioiden.

Tekninen johtaja:

Hyväksytään  VENI  Energian  suosittelema  sähköntoimittaja  Oy
Herrfors  Ab.  Sopimus  tehdään  uusiutuvilla  energialähteillä
tuotetusta sähköstä.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi     VENI Energian toimesta tarjonneille yhtiöille

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS VUODEN 
2020 TALOUSARVIOSTA

Teknltk § 33
09.07.2019
Liite 10

Keski-Suomen  pelastuslaitoksen  johtokunta  on  hyväksynyt
kokouksen  28.5.2019  Keski-Suomen  pelastuslaitoksen
talousarvioehdotuksen vuodelle 2020. Keski-Suomen pelastuslaitos
pyytää Kunnilta  lausunnot talousarvioesityksestä. Lausunnot tulee
antaa  22.8.2019  mennessä  ja  ne  pyydetään  lähettämään
( ) Keski-Suomen Pelastuslaitokselle.  Liitteenä nro 10 on Keski-
Suomen  Pelastuslaitos  -Liikelaitoksen  vuoden  2020
talousarvioesitys.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 32,36 M€
vuonna  2020.  Liikevaihdosta  pelastustoiminnan  osuus  on  noin
25,04  M€  ja  ensihoidon  osuus  noin  7,32  M€.  Keski-Suomen
pelastuslaitoksen  liikevaihto  kasvaa  vuoden  2020
talousarvioesityksessä 9,4 % prosenttia vuoden 2019 talousarvioon
verrattuna.  Pelastustoimessa  kuntien  maksuosuudetnousevat
keskimäärin  9,9  prosentilla.  Pelastustoiminnan  osalta  tilikauden
ylijäämä on 15 699 €. Vuoden 2020 talousarvioesityksessä kuntien
maksuosuuksien  kasvu  johtuu  suurimmalta  osaltaan  siitä,  että
pelastuslaitoksen taseen kumulatiivinen  ylijäämä poistuu  pääosin
vuoden 2019 aikana.

Vuoden  2017  tilinpäätöksessä  oleva  kumulatiivinen  ylijäämä  on
huomioitu  vuoden 2019 talousarvioesityksessä siten,  että  taseen
kumulatiivinen ylijäämä poistuu vuoden 2019 aikana. 

Kivijärven kunnan maksuosuuteen on tulossa nousua vuoden 2019
talousarvioon nähden 7.1 % eli 6 404 €. Pelastustoimessa kuntien
maksuosuudet  määräytyvät  asukaslukuperusteisesti  jolloin
Kivijärven kunnan osalta vuoden 2020 maksuosuus on 96 843 €. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedokseen  Keski-Suomen pelastuslaitoksen
talousarvioesityksen vuodelle 2020.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi     Keski-Suomen Pelastuslaitos

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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METSÄN HAKKUU TILALLA PELTOKANGAS

Teknltk § 34
09.07.2019
Liite 11

Metsänhoito-yhdistykseltä  (  )  on  tullut  hakkuuehdotus  Kivijärven
omistamien  metsien  hakkuista.  Liitteen  nro  11 mukaisessa
leimausselostuksessa  on  ensiharvennushakkuita  0,1,
harvennushakkuita  23,6  ha  ja  avohakkuita  .  Tarjousvertailun
mukainen arvio yhteensä on 1 352 m³.

Ensiharvennukset,  harvennukset  ja  avohakkuut  ovat
metsänhoidollisesti  ajankohtaisia.  Suotuisan  sijainnin  vuoksi
hakkuut  pystyttäisiin  tekemään  kesäkorjuuna,  joten  niistä  saatu
tuotto olisi myös parempi. 

Kivijärven kunnan talousarviossa vuodelle 2019 metsänmyynnistä
saatava  tulo  on  60  000  €.  Hakkuuehdotuksen  mukaisilla
avohakkuilla,  harvennushakkuilla  ja  avohakkuilla  saatava
myyntitulo on arvioiden mukaan        43 000  €. 

Tarjoukset pyydettiin:

- Upm Kymmene
- Metsä Group
- Stora Enso
- Keitele Forest
- Mhy korjuupalvelu
- Hasa

Tarjousten jättöaika on 01.07.2019 klo 15.00 mennessä.

Leimausseloste ja esitetyt hakkuualueet ovat liitteessä 11.

Määräaikaan jätetyt tarjoukset ja niistä tehtävä hintavertailu liitetään
kokouksessa tämän pöytäkirjan liitteeseen 11.

Tekninen johtaja:

Esitän, että hakkuut liitteen 11 mukaisesti käynnistetään. 

Lisäksi esitän, että lautakunta antaa viranhaltijalle valtuudet tehdä
myyntisopimuksen  parhaimman  tarjouksen  jättäneen  Keitele
Forest  Oy:n  kanssa leimikoiden hakkuusta.  Myyntitulo  arvioiden
mukaan on 46 275 €. Hiihtokauden aikana ei hakkuita saa suorittaa
ja kuntoradalle syntyvät vauriot on yhtiön korvattava. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Päätös: 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi     Tekninen johtaja

Tiedoksi      Tarjouksen jättäneet metsäyhtiöt

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

09.07.2019 53

URHEILUKENTÄN SUORITUSPAIKKOJEN NOVOTAN JA 
HIEKKATEKONURMIPINNOITTEIDEN HANKINTA

Teknltk § 35
09.07.2019

Kivijärven  kunnan  tekninen  lautakunta  on  pyytänyt  tarjouksia
urheilukentällä  olevien  pituushyppypaikan  ja  keihäänheittopaikan
Novotan Ws- pinnoitteesta ja hiekkatekonurmen asennuksesta. 

Hankintamenettelynä  on  ollut  avoin  hankinta,  jossa  edullisin
tarjoushinta on valintaperusteena.

Tarjouspyyntöä  ei  ole  julkaistu  julkisten  hankintojen
ilmoituskanavalla  HILMA,  koska  hankinta  ei  ylitä  kansallisen
hankintakynnyksen raja-arvoa.

Tarjouspyyntö on toimitettu tarjoajille 29.05.2019.

Tarjouksen pyytäjä on Kivijärven kunnan tekninen lautakunta.

Tarjousten  jättämisen  määräaika  on  ollut  07.06.2019  klo  15.00
mennessä.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle toimijalle.

Määräaikaan mennessä sattiin yksi tarjous. Hankintaan ei tullut 
myöhästyneitä tarjouksia.

Tarjouksen jättänyt toimija:

Jäämestarit Oy, jonka tarjouksen mukainen kokonaishinta on   17
900,00 € alv  0%.  Hinta sisältää  joustopinnoitteen ja  tekonurmen
asennettuna valmiille pohjille. Takuuaika on  kaksi vuotta. 

Asiaan liittyvää oheismateriaalia käsitellään kokouksessa.

Tekninen johtaja:

Valitaan hankinnan suorittajaksi tarjouspyynnön mukaisesti 
Jäämestarit Oy. Joustopinnoitte ja tekonurmi valmiille pohjille 
asennettuna kokonaishintaan 17 900,00 € alv 0%.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi      Tarjouksen jättänyt urakoitsija

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS- JA 
PÄIVITYSHANKKEEN RAKENNUSINVENTOINNIN TARJOUSKILPALU

Teknltk § 36
09.07.2019
Liite 12

Kivijärven kunta on järjestänyt tarjouskilpailun rakennusinventoinnin
laadinnasta  Kivijärven vesistöjen  rantaosayleiskaavan  muutos-  ja
päivityshankkeeseen  liittyen.  Määräaikaan  mennessä  saatiin  3
tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot. 

Tarjouksen  jättivät:  Ramboll  Finland  Oy,  FCG  Suunnittelu  ja
tekniikka Oy ja Sitowise Oy

Tarjouskilpailussa pyydettiin kokonaishintoja kahdella eri tavoin eli
työosuuksista  A+  B  ja  työosuuksista  A+B+C.  Työosuudet
tarkoittavat seuraavia tehtäviä:

Keski-Suomen  museon  laatiman  Kivijärven  rakennusinventoinnin
tietojen päivitys ( ( ) vuosina 1993 ja 1994 kokoama kirkonkylä ja
haja-asutusalueet) tarkastelualueelle sijoittuvien kohteiden osalta.

Vuoden 1945 jälkeen rakennettujen vakituisten asuntopihapiirien ja
maatilakeskusten inventointi

Vuoden  1945  jälkeen  rakennettujen  vapaa-ajanrakennusten
(pihapiirien) inventointi

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin  etukäteen,  että  on  mahdollista  ettei
työtehtävää  C  voida  käynnistää,  mikäli  työtehtävän  aikataulu
venyttää  koko  kaavahanketta  liian  paljon  tai  mikäli  selvitystyön
kokonaishinta  nousee  liian  korkeaksi.  Saatujen  tarjousten
perusteella työtehtävää C ei voida tilata vuoden 2019 kaavoituksen
talousarvion puitteissa. Siten selvitys työstä tilataan työosuudet A ja
B. Työvaiheiden sisällöstä on ennakkoon neuvoteltu Keski-Suomen
museon  kanssa  ja  myös  tarjouspyyntö  Keski-Suomen  museolla
tiedossa. 

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus,
jossa:

 tarjoushinnan  painoarvo  on  80  %  (maks.  80
pistettä) ja

 tarjouksen sisällön painoarvo 20 % (maks. 20
pistettä)

Tarjousten  vertailussa  parhaat  pisteet  hinnasta  (max.=80  p)  sai
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy kun vertailussa oli kokonaishinnat
työtehtävistä  A+B  sekä  A+B+C.  Työohjelmat  olivat  tasavertaisia
eikä  niistä  muodostunut  piste-eroja.  Kokonaispisteissä  parhaat
pisteet ovat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä (98 pistettä). 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 12. 

Tekninen johtaja:

Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos-  ja  päivitystyön
rakennusinventointityön  laatijaksi  valitaan  tarjouskilpailun
perusteella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Selvitystyöstä tilataan
työvaiheet A + B kokonaishintaan 23 600 € (alv 0 %). 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi      Tarjouksen jättäneet 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Teknltk § 37
09.07.2019

Saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat  22.05.  -  09.07.2019
väiseltä ajalta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Teknltk § 38
09.07.2019

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
11  §  mukaan  lautakunnan  alaisen  viranomaisen  on  ilmoitettava
lautakunnalle  tekemistään  ottokelpoisista  päätöksistä  lukuun
ottamatta  asioita  tai  asiaryhmiä,  joista  lautakunta  on  ilmoittanut,
ettei se käytä otto-oikeuttaan. Henkilöstöhallinto-ohjeen mukaisesti
henkilöstöpäätöksistä  annetaan  toimielimille  tiedoksi  vain
työhönottamis-,  palkkaus-  ja  irtisanomispäätökset  sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.

Teknisen  johtajan  tekemät  viranhaltijapäätökset  ovat  nähtävänä
kokouksessa. 

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


