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Tekninen lautakunta
Aika

14.01.2021 klo 16:00 - 17:15

Paikka

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Päätöksentekijät

Lahdensuo Olli-Matti
Latvala Rauno
Kattelus Juha
Lahtinen Helena
Myllykangas Virpi
Välkkilä Arvi
Yli-Karhu Esko
Jore-Jänikselä Miia

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
jäsen
Jäsen
varajäsen

Poissa

Klemettilä Anna-Maija
Leikkola Päivi
Magyar Diana

Jäsen
Jäsen
Nuorisovaltuuston
edustaja

Muut osallistujat

Kangas Matti
Muurimäki Anu
Vesala Kirsi

Kh:n edustaja
Tekninen johtaja, esittelijä
Hallintosihteeri, sihteeri

Allekirjoitukset

Olli Lahdensuo
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Kirsi Vesala
sihteeri

§:t 1 - 8

Pöytäkirjan tarkastus

Lapualla, 15.1.2021
Juha Kattelus
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Todistaa

Esko Yli-Karhu

Kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, alkaen
18.1.2021
Hallintosihteeri Kirsi Vesala
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14.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tekla 14.01.2021 § 1

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 119 § mukaan toimielin
pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen
sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Hallintosäännön 16. luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.
Lautakunta: totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Tekla 14.01.2021 § 2

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 140 §:n 3 momentin
mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Tekninen lautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä asioissa tarvittaessa myös erikseen.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Kattelus ja Esko Yli-Karhu
(varalla Miia Jore-Jänikselä).
Lautakunta: valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Katteluksen ja Esko
Yli-Karhun.
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Ritavuoren päiväkodin rakentaminen / Suunnittelutyöryhmän perustaminen ja jäsenten
nimeäminen
489/10.03.02.00/2020
Tekla 14.01.2021 § 3
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Teknisen lautakunnan kokouksessa 15.12. 2020 § 187 Muut asiat keskusteltiin päiväkotihankkeesta. Keskustelua käytiin myös päiväkodin
suunnittelutoimikunnan perustamisesta. Hallintosäännön 14 §:n
mukaisesti lautakunnat voivat tarvittaessa asettaa toimikuntia.
Ritavuoren päiväkodin suunnittelutoimikunnan keskeisenä tehtävänä
on tukea suunnittelua painopisteiden hinta, laatu ja aikataulu suhteen.
Hankkeeseen liittyvä päätöksenteko toteutuu hallintosäännön mukaisesti.
Suunnittelutoimikuntaan tekninen lautakunta sekä sivistyslautakunta
valitsevat keskuudestaan saman määrän jäseniä. Viranhaltijoista suunnittelutoimikuntaan pyydetään sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö,
kiinteistöpäällikkö, suunnittelija ja tekninen johtaja.
Tekninen johtaja: Lautakunta
1. perustaa päiväkodin suunnittelutoimikunnan,
2. nimeää jäsenet teknisestä lautakunnasta,
3. pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään jäsenet suunnittelutoimikuntaan ja
4. pyytää em. viranhaltijat mukaan päiväkodin suunnittelutoimikuntaan.
Lautakunta: Keskustelun jälkeen lautakunta:
1.
2.
3.
4.

päätti perustaa päiväkodin suunnittelutoimikunnan,
päätti nimetä toimikunnan jäseniksi teknisestä lautakunnasta
Miia Jore-Jänikselän, Helena Lahtisen ja Esko Yli-Karhun.
päätti pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään jäsenet suunnittelutoimikuntaan sekä
päätti pyytää seuraavat viranhaltijat asiantuntijoiksi päiväkodin
suunnittelutoimikuntaan: sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, suunnittelija ja tekninen johtaja.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Uuden päiväkodin rakentaminen / Tarveselvitys / Ritavuoren päiväkodin rakennusurakan
hankintatapa
489/10.03.02.00/2020
Sivla 19.11.2020 § 7
Valmistelijat: sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400
varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäki,
puh 044 438 4126

Lapuan kaupungin strategiassa 2018- on asetettu tavoitteiksi mm. hyvinvointi ja väestönkasvu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisuudeksi tarjota parasta lapualaisille perheille yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu Terveet ja monipuoliset kasvu- ja oppimisympäristöt.
Vuoden 2020 talousarviokirjassa on vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmassa varattu uuden päiväkodin suunnitteluun vuodelle 2021
100.000 euroa sekä rakentamiseen vuodelle 2022 1.000.000 euroa.
24.8.2020 pidettiin valtuuston iltakoulu, koskien varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen asioita. Varhaiskasvatuksen osalta käsiteltiin nykyistä
palveluverkkoa ja käytiin läpi nykyisten tilojen kuntoa ja niiden valmiutta
vastata varhaiskasvatukselle asetettuihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin.
Iltakoulussa käydyn keskustelun pohjalta viranhaltijat saivat ohjeistuksen valmistella eri vaihtoehtoja koskien päiväkotirakentamista ja tehdä
laskelmavertailut erikokoisista päiväkodeista (4- 7 -ryhmäiset vaihtoehdot), jotka käsiteltäisiin syksyn talousarvion yhteydessä.
5.-6.11.2020 pidettiin kaupunginvaltuuston talousseminaari, jossa esiteltiin 4-7 -ryhmäisten päiväkotien rakentamisen vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen. Valtuutetut linjasivat, että jatkosuunnitelmana edetään 5-ryhmäisen päiväkodin pohjalta ja valmistellaan tarveselvitys
uudesta päiväkodista. Samalla linjattiin myös, että päiväkotirakentamista aikaistetaan vuosille 2021-2022.
Kustannusarviot ja laskelmat eri vaihtoehdoista sekä tarveselvitys on
laadittu yhteistyönä teknisen keskuksen ja sivistyskeskuksen kanssa.
Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta
1.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus:
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esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että päiväkodin
suunnitteluun ja rakentamiseen varataan vuodelle 2021
800.000 euroa sekä rakentamiseen vuodelle 2022 1.420.000
euroa. Summat alv 0 %.

Asian käsittely kokouksessa: Keskustelun jälkeen sivistysjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavasti:
Sivistysjohtajan täydennetty ehdotus: Sivistyslautakunta
1.

hyväksyy uuden 5-ryhmäisen päiväkodin tarveselvityksen liitteen mukaisena

2.

esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että 5-ryhmäisen
päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen varataan vuodelle
2021 800.000 euroa sekä rakentamiseen vuodelle 2022
1.420.000 euroa. Summat alv 0 %.
Suunnittelussa tulee huomioida mahdollisuus myöhemmässä
vaiheessa laajentaa päiväkoti 7-ryhmäiseksi.

Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen.
Lisätietoja:

sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kh 07.12.2020 § 8
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Päiväkotirakentamisen tarveselvitys liitteenä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 5-ryhmäisen
päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen varataan 800.000 euroa
vuodelle 2021 ja 1.420.000 euroa vuodelle 2022. Summat alv 0 %.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kv 14.12.2020 § 5
Päiväkotirakentamisen tarveselvitys liitteenä.
Valtuusto:
Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Tekla 14.01.2021 § 4
Valmistelijat: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, 044 438 4650 ja suunnittelija
Riina Rintamäki, 044 438 4624

Ritavuoren päiväkodin rakennusurakan hankintatapa
Sivistyslautakunta (19.11.2020) ja kaupunginhallitus (7.12.2020) ovat
käsitelleet ja hyväksyneet uuden päiväkodin tarveselvityksen kokouksissaan. Tarveselvitys laadittiin yhteistyössä teknisen keskuksen ja
sivistyskeskuksen kesken ja tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen
yhteistyötä on jatkettu hankesuunnitelman valmistelulla.
Tekninen keskus on vertaillut päiväkodin rakentamisen urakkamuotoja,
joissa tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Lähteinä on
käytetty RT 10-11223 Talonrakennushankkeen kulku/Toteutusmuodot,
Peltonen T. & Kiiras J. (1998); Rakennuttajan riskit eri
toteutusmuodoissa ja Jari Heikkilä Diplomityö; Asiakkaan päätöksentekoprosessin vaikutus rakennushankkeen toteutusmuodon valintaan.
Urakkamuotojen tarkemmat vertailut ovat liitteenä.
Urakkamuotojen vertailu
Liite 4a / Tekla 14.1.2021
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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RT-kortti urakkamuodot
Liite 4b / Tekla 14.1.2021
Päiväkodin rakennushankkeen toteutustavassa on vertailu seuraavia urakkamuotoja:
KVR-urakka tilaajan laadituttamin pääpiirustuksin
KVR-urakka tilaajan laadituttamin pääpiirustuksin – urakkamuodossa
tilaaja laadituttaa arkkitehdilla hankkeen pääpiirustukset ja muu suunnittelu sisällytetään KVR-urakkaan. Tekniset laatuvaatimukset asetetaan kilpailutusasiakirjoihin sanallisesti.
KVR-urakka urakoitsijan suunnitelmin
KVR-urakka urakoitsijan suunnitelmin – urakkamuodossa urakkakilpailuun osallistuvat urakoitsijat laativat hankkeen kaikki suunnitelmat.
Toiminnallinen ja tekninen laatu asetetaan kilpailutusasiakirjoihin
sanallisesti.
Kokonaisurakka tilaajan laadituttamin suunnitelmin
Kokonaisurakka tilaajan laadituttamin suunnitelmin – urakkamuodossa
tilaaja laadituttaa kaikki hankkeen suunnitelmat. Toiminnallinen ja
tekninen laatu asetetaan suunnitelmilla ja sanallisesti.
Liitteenä olevassa Urakkamuodon valintatalo – taulukossa on vertailtu
eri urakkamuotojen vahvuuksia ja heikkouksia numeroin. Kokonaisurakka tilaajan laadituttamin suunnitelmin – on urakkamuotona hitain,
koska suunnittelua ja rakentamista ei voida limittää, vaan kaikki
suunnitelmat laaditaan valmiiksi ennen urakkakilpailutusta ja toteutusta. KVR-urakka urakoitsijan suunnitelmin – urakkamuoto on aikataulultaan nopeampi urakkamuoto. Sen riskinä ja haasteena on kuitenkin
toiminnallisen laatutason asettaminen riittävälle tasolle sanallisesti.
KVR-urakkamuoto tilaajan laadituttamin pääpiirustuksin on yhdistelmä
kahdesta edellä mainitusta. Lapuan kaupunki on rakennuttanut
Ritavuoren ja Liuhtarin koulut tällä urakkamuodolla hyvin kokemuksin.
Tämä urakkamuoto mahdollistaa käyttäjien osallistamisen
toiminnallisten laatutavoitteiden määrittelyyn arkkitehtisuunnittelussa
sekä mahdollistaa nopean aikataulun ja urakoitsijoiden innovoimat
kustannustehokkaat tekniset ratkaisut toteutuksessa.
Päiväkodin rakennushankkeen nopeaa käynnistämistä puoltaa se, että
varhaiskasvatusta järjestetään tällä hetkellä tiloissa, joita ei ole suunniteltu varhaiskasvatuksen käyttöön ja korona-ajasta toipumisen jälkeen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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tulevan mahdollisen rakentamisen kustannustason nousun
välttäminen.
Sivistystoimi pitää uuden päiväkodin rakentamisessa tärkeänä ja merkittävänä tilojen toiminnallisuutta ja laatua. Päiväkodin käyttäjiä on
tärkeää kuulla ja ottaa mukaan hankkeeseen jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, jotta päiväkodista saadaan mahdollisimman toimiva
kokonaisuus toiminnan järjestämisen käytännöllisyyden ja tehokkuuden näkökulmasta. Aikaisessa hankkeen vaiheessa käynnistetty
käyttäjien laaja osallistaminen luo vakaan pohjan luottamukselle
hyvästä lopputuloksesta. Lisäksi sivistystoimi puoltaa rakentamisen
nopeaa aikataulua, koska varhaiskasvatusta järjestetään tällä hetkellä
tiloissa, joita ei ole suunniteltu varhaiskasvatuksen käyttöön ja joista
tulisi päästä asianmukaisempiin tiloihin mahdollisimman pian.
Edellä mainittuihin asioihin pohjautuen katsotaan, että uuden päiväkodin rakennuttaminen toteutettaisiin urakkamuodolla KVR-urakka tilaajan laadituttamilla pääpiirustuksilla, jolloin tilaajalla on hankkeen arkkitehtisuunnittelu rakennuslupavaiheeseen saakka ja urakoitsija vastaa
muista suunnitelmista tilaajan laatimien teknisten laatutavoitteiden
mukaisesti. Arkkitehtisuunnitteluun osallistettavat käyttäjäryhmät
raportoivat Teknisen lautakunnan asettamalle suunnittelutoimikunnalle
toiminnallisista ja laadullisista suunnitelmistaan. Näin päiväkotirakennuksen suunnittelua voidaan ohjata käyttäjien ja päättäjien haluamalla
tavalla ja päiväkoti saadaan valmistumaan nopeasti, kustannustehokkaasti ja halutulla laatutasolla.
Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että päiväkodin rakennuttaminen
toteutetaan urakkamuodolla KVR-urakka tilaajan laadituttamilla pääpiirustuksilla.
Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600
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Kiviaineshankinnat 1.1.2021-31.12.2023 (optio 2024) - toimittajavalinnat / Valitus
Markkinaoikeuteen ja oikaisuvaatimus / Hankinnan keskeyttäminen ja uudelleen
kilpailuttaminen
532/10.03.02.01/2020
Tekla 15.12.2020 § 189
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Lapuan kaupungin kunnallistekninen osasto on pyytänyt tarjousta rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta ajalle 1.1.2021-31.12.2023. Lisäksi varataan optio-oikeus vuodelle 2024. Samalla tarjouskilpailulla pyydettiin tarjoukset yksityisteillä
käytettävistä kiviaineksista.
Tarjouspyyntö
Liite 189a / Tekla 15.12.2020
Hankinta on hankinta-arvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu
Hilma hankintailmoitusjärjestelmässä sekä kaupungin verkkosivuilla
26.11.-4.12.2020.
Tarjouksen on määräaikaan 4.12.2020 klo 12.00 mennessä jättänyt
Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy, Lapuan Kuljetus Oy, Lännen Kivijaloste Oy, Perusmaa Ky ja Alatalot Oy.
Tarjousten avauspöytäkirja
Liite 189b / Tekla 15.12.2020
Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi sekä vertailu toteutetaan
kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
3. Tarjousten vertailu
.
Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden arviointi
Liite 189c / Tekla 15.12.2020
Tarjousten käsittelyssä on arvioitu tarjoajien kelpoisuus ja tarjouspyynnönmukaisuus. Tarjousten avaustilaisuudessa todettiin, että Lännen
Kivijaloste Oy:n tulee täydentää tarjoustaan tarjouspyyntöasiakirjan
kohdassa 6 mainittuja vaatimuksia. Lännen kivijaloste Oy:tä ja
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Perusmaa Ky:tä pyydettiin täydentämään tarjoustaan tarjottujen
tuotteiden laadun tarkennuksen osalta. Täydennykset pyydettiin
tekemään 10.12.2020 klo 12.00 mennessä tai tarjoukset hylätään.
Perusmaa Ky toimitti täydentävät asiakirjat määräaikaan mennessä.
Lännen Kivijaloste Oy toimitti vaaditut asiakirjat määräaikaan mennessä siten, että tarjoajan tarjous on mukana suodatinhiekan osalta. Muiden lajikkeiden osalta Lännen Kivijaloste Oy:n tarjous hylätään.
Tarjouksessa mukana ollut hiekoitushiekan ohjekäyrän ohjealueen
täytti vain yksi tarjoaja, Alatalot Oy.
Tarjousten vertailu
Liite 189d / Tekla 15.12.2020
Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin yksikköhinta siten, että vertailu suoritetaan erikseen viiden lajikkeen osalta: suodatinhiekka, salaojahiekka, hiekoitushiekka, leikkiturvahiekka ja kalliomurskeet (kaikki
samalta toimittajalta). Kalliomurskeiden yksikköhintavertailu tehdään
siten, että eri lajikkeiden keskiarvohinta kerrotaan koko kolmivuotisen
kauden arvioidulla hankintamäärällä.
Tilaajalla on oikeus tilata kiviainekset hintajärjestyksessä seuraavaksi
halvimmalta toimittajalta, mikäli ensisijainen toimittaja ei kykene toimittamaan kiviaineksia toivotussa aikataulussa. Sekä mikäli halvimman
tarjoajan kapasiteetti ei yksin riitä, käytetään lisäksi muita tarjoajia
edullisuusjärjestyksessä.
Tekninen johtaja: Lautakunta päättää kiviainestoimitusten hankkimisen
hintavertailun ja em. ehtojen mukaan seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suodatinhiekka Lännen Kivijaloste Oy
Salaojasora Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Hiekoitushiekka Alatalot Oy
Leikkiturvahiekkka Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Kalliomurskeet Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Yksityistiet kiviainekset Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy
Lautakunta antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää optiovuoden käyttämisestä.

Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.
Pöytäkirjamerkintä: tämä päätös ei merkitse sopimusten syntymistä,
vaan ne laaditaan myöhemmin erikseen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja

§ 189
§5
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15.12.2020
14.01.2021

Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Tekla 14.01.2021 § 5
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Tekninen lautakunta on 15.12.2020 tehnyt päätöksen rakentamis- ja
kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta ajalle
1.1.2021-31.12.2023. Samalla on varattu optio-oikeus vuodelle 2024.
Hankinta tehtiin kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi tarjoajaa. Päätöksen
jälkeen asiasta on valitettu markkinaoikeuteen ja on jätetty oikaisuvaatimus.
Jälkeenpäin on ilmennyt, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe hankintalain soveltamisessa. Hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa
EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena, tästä johtuen hankinnassa
on käytetty väärää säännöstöä.
Lapuan kaupunki valmistelee teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista ja uutta kilpailutusta hankintalain 132 §:n mukaisena itseoikaisuna. Asianosaisille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.
Päätöksen kumoaminen, asianosaisten lausunnot, valitus markkinaoikeuteen sekä oikaisuvaatimus käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 26.1.2021.
Tekninen johtaja: Lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.
Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta

Pöytäkirja

§6

1/2021
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14.01.2021

Viranhaltijapäätökset 11.12.2020-8.1.2021 / tekninen keskus
10/00.02.06/2021
Tekla 14.01.2021 § 6
Valmistelija: Hallintosihteeri Kirsi Vesala, puh. 06 438 4603, 044 438 4603

Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 § 2 momentin mukaan
lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta
sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.
Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oikeuden käyttöä varten seuraavat otto-oikeuden alaiset teknisen
keskuksen viranhaltijoitten tekemät viranhaltijapäätökset:
Liite 6a / Tekla 14.1.2021
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja: Tekninen lautakunta päättää
mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä edellä mainittujen viranhaltijapäätösten osalta.
Lautakunta: päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja merkitsi tehdyt
päätöksen tiedokseen.
Lisätietoja: Hallintosihteeri Kirsi Vesala, puh. 044 438 4603

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta

Pöytäkirja

§7

1/2021
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14.01.2021

Ilmoitusasiat
489/10.03.02.00/2020, 494/10.02.01.00/2015, 525/02.05.01/2020, 276/02.02.00/2020
Tekla 14.01.2021 § 7

Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan:
1.

2.

Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 päätökset:
- § 4: Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
2022-2023
- § 8: Asemakaavan muutos ja laajennus / 17. Alanurmon kaupunginosa, korttelit 002, 017 ja 018 sekä virkistys- ja katualueet / Alanurmon vanha koulualue
- § 5: Uuden päiväkodin rakentaminen / Tarveselvitys
Kaupunginhallituksen 21.12.2020 päätös:
-§ 8: Lapuan kaupungin Suviduuni 2021, Eka kesäduuni ysiluokkalaisille 2021, Paras kesäduuni ikinä 2021 ja kaupungin
oma kesätyöhaku

Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Lautakunta: hyväksyi esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta

Pöytäkirja

§8

14.01.2021

Muut asiat
Tekla 14.01.2021 § 8
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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Tekninen lautakunta
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
Pykälä
14.1.2021
1-8

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

1-8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

-aika

Lapuan kaupunki
Tekninen lautakunta
Poutuntie 8
62100 LAPUA
sähköposti: kirjaamo@lapua.fi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö

Ks. jäljempänä

ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

