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x Hakkarainen Olavi, pj.

Hämäläinen Ossi, vj.

x Urpilainen Antti, I vpj.

Kauppinen Markku, vj.

x Minkkinen Timo, 2. vpj.

Tobiasson Heikki, vj.

x Karstinen Orvokki

Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Sirkka

Riitta Saren, vj.

x Liimatainen Marjatta

Kinnunen Sirpa, vj.

- Sagulin Seppo

Thorström Tarmo, vj.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

(ja läsnäolon peruste)

x Erja Moisio, kunnanhallituksen edustaja
- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja
--------Hertteli Jukka, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Syrjä Petri, rakennustarkastaja
Leena Sepponen, teknisen johtajan varahenkilö, esittelijä,
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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 39

ASIAT

§ 41 - 45

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§ 40

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
varustettu nimikirjaimillamme.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjapitäjä

Olavi Hakkarainen

Leena Sepponen

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 22.08.2019
Allekirjoitukset

Orvokki Karstinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Sirkka Kauppinen

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 26.08.2019
Virka-asema

Teknisen johtajan varahenkilö

Allekirjoitus
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Teknltk § 39
21.08.2019

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 ovat
käytettävissä.”
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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Teknisen johtajan varahenkilö:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Teknltk § 40
21.08.2019

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
pöytäkirjanpitäjä.

puheenjohtaja

ja

varmentaa

Pöytäkirja
tarkastetaan
toimielimen
päättämällä
tavalla.
Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.
Teknisen johtajan varahenkilö:
Lautakunta valitsee Orvokki
Karstisen ja Sirkka Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta

TARJOUSPYYNTÖ KAAVA-ALUEELLA OLEVIEN TEIDEN PÄÄLLYSTYKSESTÄ,
MUIDEN KAAVATEIDEN PAIKKAUKSISTA SEKÄ KIRSIKKAPUISTON
ASFALTOINNISTA
Teknltk § 41
21.08.2019
Liite nro 13

Kivijärven kunnan talousarviossa on varattu 30 000 € määräraha
kaavateiden asfaltointeihin vuodelle 2019.
Kivijärven kunta / Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia
Kotilantien ja Yrittäjätien asfaltoinneista sekä muiden kaavateiden
paikkauksista.
Tarjouspyynnön mukaan tarjous oli jätettävä tilaajalle 31.07.2019
klo 15.30 mennessä kirjeitse osoitteella Kivijärven kunta, Tekninen
lautakunta, Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse
jukka.hertteli@kivijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään
merkintä ”ASFALTOINTI 2019”.
Työn suoritukselle vaaditaan 1 vuoden takuu.
Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty suoraan neljälle urakoitsijalle.
Asfalttitarjousten vertailu on tämän pöytäkirjan liitteenä 13.
Samassa yhteydessä Kivijärven kunta / tekninen lautakunta on
pyytänyt tarjouksia Kirsikkapuiston asfaltoinneista. Kirsikkapuiston
hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa on huomioitu
kevyenliikenteenväylien ja PumpTrack-radan asfaltoinnit.
Tarjouspyynnön mukaan tarjous oli jätettävä tilaajalle 31.07.2019
klo 15.30 mennessä kirjeitse osoitteella Kivijärven kunta, Tekninen
lautakunta, Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse
jukka.hertteli@kivijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään
merkintä ”KIRSIKKAPUISTON ASFALTOINNIT”.
Työn suoritukselle vaaditaan 1 vuoden takuu.
Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty suoraan neljälle urakoitsijalle.
Asfalttitarjousten vertailu on tämän pöytäkirjan liitteenä 13.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti molemmista kohteista
kolme urakoitsijaa. Myöhässä tulleita tarjouksia ei tullut.

Teknisen johtajan varahenkilö:
Valitaan Kotilantien ja Yrittäjätien päällystämiseen sekä muiden
kaavateiden
paikkausten
sekä
Kirsikkapuiston
asfaltointiurakoitsijaksi avauspöytäkirjan (Liite 13) mukaisesti
kokonaisedullisimman tarjouksen jättänyt YIT Suomi Oy.
Kaavateiden päällystyksiin käytetään AB 16/120 ja Kirsikkapuiston

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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päällystyksiin
käytetään
AB
11/100
Kokonaishinta
tarjouspyynnössä esitettyjen neliömäärien mukaan on 40 822,62 €
(alv 0 %).
Lopullinen laskutus tapahtuu todellisten neliömäärien mukaisesti.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Tekninen johtaja
Tiedoksi Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta
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TARJOUSPYYNTÖ KIRSIKKAPUISTON LIIKUNTAVÄLINEET JA KALUSTEET
Teknltk § 42
21.08.2019
Liite nro 14

Kirsikkapuiston hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa on
huomioitu Senior Sport liikuntavälineet ja kalusteet.
Kivijärven kunta / Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia
Kirsikkapuiston
liikuntavälineistä
ja
kalusteista.
Samassa
tarjouspyynnössä oli optiona 10 kpl penkkejä kävelyreiteille.
Tarjouspyynnön mukaan tarjous oli jätettävä tilaajalle 01.08.2019
klo 15.30 mennessä kirjeitse osoitteella Kivijärven kunta, Tekninen
lautakunta, Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse
jukka.hertteli@kivijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään
merkintä ”liikuntavälineet ja kalusteet”.
Tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty suoraan neljälle toimittajalle.
Määräaikaan mennessä yksi toimittaja ilmoitti, että ei osallistu
kilpailuun. Tarjouksen jätti kaksi toimittajaa. Jätetyt tarjoukset
käytiin läpi Kirsikkapuiston ohjausryhmässä ja tultiin siihen
tulokseen, että toinen tarjous ei vastannut Senior Sport
liikuntavälinevaatimusta vaan suuntautui enemmän lasten ja
nuorten liikuntavälineisiin. Kirsikkapuistoon ei ole suunniteltu lasten
ja nuorten liikuntavälineitä, koska puiston välittömässä
läheisyydessä sijaitsee lähiliikuntapuisto.
Jätetyt tarjoukset ovat tämän pöytäkirjan liitteenä 14.

Teknisen johtajan varahenkilö:
Valitaan Kirsikkapuiston Senior Sport liikuntavälineiden ja
kalusteiden toimittajaksi asennettuna Lappset Group Oy
kokonaishintaan 26 878,88 €. Hinta sisältää optiona olleet 10 kpl
puistonpenkkejä kävelyreiteille ilman kasausta ja asennusta.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi Tekninen johtaja
Tiedoksi Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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MAANMYYNTITARJOUS KIVIJÄRVEN KUNNALLE
Teknltk § 43
21.08.2019
Liite nro 15

Asiaan lliittyen materiaalia jaetaan kokouksessa.
Pekka Laasonen Pylkönmäeltä on jättänyt maanmyyntitarjouksen
Kivijärven kunnalle 7.7.2019.
1 tila: Einola 265-403-3-91 pinta-ala 617 m2
2 tila: Keitala 265-403-3-90 pinta-ala 450 m 2
Yhteensä näitten pinta-ala on 1067 m2
Hintapyyntö näille tonteille yhteensä 4500 euroa.
Lisäksi on tullut viesti tekniselle johtajalle, että on vielä se kolmas
tontin pala 265-403-3-262 pankkila pinta-ala 0,0390 ha. Tästä
pitäisi saada 1500 euroa.
Teknisen johtajan varahenkilö:
Kivijärven kunnalla ei ole lisämaantarvetta kyseiseltä alueelta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Tarjouksen jättänyt

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Teknltk § 44
21.08.2019

Saapuneet kirjeet
väiseltä ajalta.

ja

tiedoksiantoasiat

10.7.

-

21.8.2019

Teknisen johtajan varahenkilö:
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Tekninen lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Teknltk § 45
21.08.2019

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-,
palkkausja
irtisanomispäätökset
sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.
Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä
kokouksessa.
Teknisen johtajan varahenkilö:
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

