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ESITYSLISTA 
KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.6.2020 klo 18.30- 
KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen huone / etäkokous 
 

Jäsenet:               Paikalla:              Varajäsenet: Paikalla:                                     
 

Ylikauppila Jarkko pj.                Kestilä Markus           
Laitala Kai-Pekka vpj.        Jutila Mikko 
Nivala Juho   Ylitalo Jussi  
Pudas Jaana   Nivala Kirsti                       
Saukko Anna-Maija  Saukko Päivi                       
Saukko Saara  Lähekangas Annika                  
Tanska Samuli  Tanska Jari 
 

   
 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET      Paikalla: 
  Nivala Esko         Khall. pj. 
  Saukko Matti         Khall. edustaja   
  Jokela Kari          Kunnanjohtaja  

 Linnala Esa            Tekninen johtaja 
  Saukko Oskari          Nuorisovaltuutettu 
  Tanska Ville          Nuorisovaltuutettu 
  
 
   
ASIAT        Pykälät: 14-17 § 
     
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA     
PÄÄTÖSVALTAISUUS         
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin x.x ja x.x 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
JA VARMENNUS 
 
            x.x                                 Esa Linnala     
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merijärvi     _____/_____ 20___ 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi.    
Pöytäkirjan käsittelylehdet on  
varmennettu nimikirjaimilla  x.x  x.x   
    
 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY  Merijärvi 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ  Toimistosihteeri Satu Kahlos 
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MERIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2020 

 
Aika  Keskiviikko 24.6.2020 klo 18.30- 
 
Paikka  Kunnanhallituksen huone / etäkokous 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
 
 
 
14 §  Koivukehdon päiväkodin leikkivälineistön hankinta 
 
15 §  Katuvalojen valaisimien uusiminen keskustan alueelle 
  
16 §     Lahenmäentien sillan rakentaminen 
 
17 §     Muut esille tulevat asiat 
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KOIVUKEHDON PÄIVÄKODIN LEIKKIVÄLINEISTÖN HANKINTA 
 
TEKLA 14 §  Valmistelija päiväkodin johtaja Elina Virtanen 
 
  Koivukehdon päiväkodin leikkivälineistöstä toimitettiin tarjouspyynnöt 
  suoraan mahdollisille toimittajille. Tarjouspyyntö oli sisällöltään hyvin 
  laaja ja se lähetettiin kahdelle mahdolliselle toimittajalle Tevella Oy:lle ja 
  Lekolar-Printel Oy:lle. Tarjouspyynnössä ilmoitettu leikkivälineiden kat-
  tohinta on 14 000€ (ALV 0%). Hankinnan perustana kokonaistaloudelli-
  nen edullisuus, jossa laadun osuus on 100%. Määräajaksi tarjousten toi-
  mittamiselle asetettiin 29.5.2020 kello 16.00, jota ennen kummaltakin 
  pyydetyltä tarjous toimitettiin. 
 
  Hankinnan kuvaus tarjouspyynnössä seuraavalla tavalla: Tarjouksen tulee 
  sisältää ulkolelut, sisälelut, pelit, liikuntavälineet, kehityksen- ja oppimi-
  sen tukeen perustan, yleistarvikkeita sekä piensoittimet. Tarjotuissa mate-
  riaaleissa ja tuotteissa tulee huomioida varhaiskasvatussuunnitelman pe-
  rusteiden oppimisen alueiden toteutuminen monipuolisesti, erityisesti lii- 
  kunta, koska päiväkodissa painotamme lasten luontaista tarvetta liikkua.  
  Oppimisen alueet ovat: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, 
  minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, 
  liikun ja kehityn. Päiväkodissa on kaksi kolmen kasvattajan lapsiryhmää 
  1-3-vuotiaat ja 3-5-vuotiaat sekä kaksi esiopetusryhmä (esiopetusryhmiin 
  tarve vain erityistoiveille). Lisäksi tarjouspyynnössä on eriteltynä ryhmä-
  kohtaisia erityistoiveita. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään 
  oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, mikäli katsoo siihen olevan asian-
  mukaiset perusteet. 
 
  Tarjousten vertailun teki kolme asiantuntijaa, joiden pisteytyksen mukai-
  sesti päädytty valintaehdotukseen. Vertailu on tehty laadun ja määrän 
  osalta seuraavin perustein: 
 
  Tarjouksen vertailun kategoriat 
 

  1. Tarjouksen sisällön vastaavuus hankinnan kuvaukseen 
  2. Erityistoiveiden huomioiminen 
  3. Ikäryhmien ja niiden erojen huomioiminen 
  4. Materiaalit ja tuotteiden visuaalinen kestävyys 

 
  Määräaikaan saapuneiden tarjousten määrä vaikuttaa tarjousten vertailun 
  pistemäärään. Tarjoukset pisteytetään kategorioittain. Jokaisessa kategori-
  assa maksimipistemäärä on saapuneiden tarjousten määrä ja pienin 1. Si-
  sällöltään parhaiten kategoriaan vastaavalle tarjoukselle annetaan maksi-
  mipisteet ja pienimmän pistemäärän saa huonoiten kategoriaan vastaava 
  tarjous. Kaikkien kategorioiden yhteenlaskettu summa on kunkin tarjouk-
  sen vertailussa saama pistemäärä.  Tarjouksista jos kaksi parasta päätyvät 
  samaan pistemäärään valitaan se kumpi vastaa paremmin erityistoiveisiin. 
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  Tarjouksia vertailussa kaksi, joten kategoriaan paremmin vastaavalle 
   2 pistettä ja huonommin vastaavalle 1 piste. 

 
Pisteytystaulukko Tevella Lekolar 
1. 6 3 
2. 5 4 
3. 5 4 
4. 5 4 
Yhteensä 21 15 

 
 
  Yllä olevaan pistetaulukkoon on koottu kaikkien kolmen pisteyttäjän pis-
  teet yhteenlaskettuna. Kolme pisteyttäjää niin maksimipistemäärä kusta-
  kin vertailun kategoriasta on 6 pistettä. Pisteytyksen tuloksena Lekolari-
  Printel Oy:n tarjous sai yhteensä 15 pistettä ja Tevella Oy:n tarjous sai yh-
  teensä 21 pistettä. Tevella Oy:n tarjous vastasi paremmin tarjouspyyn-
  töömme, mikä näkyy selkeästi myös pisteytyksen tuloksessa. 
 
  Hankintaesitys: 
  Tarjousten pisteytyksen jälkeen Tevella Oy sai 21 pistettä ja Lekolar-
  Printel Oy 15 pistettä ja näin ollen ero on selkeä. Esitän tarjouksista valit-
  tavaksi Tevella Oy:n tarjouksen. Tevella Oy:n tarjous vastasi kokonaisuu-
  tenaan paremmin tarjouspyyntömme ja tuotteet vaikuttivat kokonaisuu-
  dessaan laadukkaammilta ja kestävämmiltä. Ennen lopullista tilausta  
  käymme vielä tarjouksen leikkivälineistön läpi tarjoajan kanssa ja teem-
  me pieniä muutoksia, jotta saamme tarjouksen vastaamaan vielä parem-
  min tarpeisiimme. 
 
  Oheismateriaalina tarjouspyyntö sekä tarjoukset. 
   

Teknisen johtajan esitys: 
Tekninen lautakunta päättää valita Koivukehdon päiväkodin leikkiväli-
neiden toimittajaksi päiväkodin johtajan Elina Virtasen hankintaesityksen 
mukaisesti Tevella Oy:n. 

 
 
Päätös: 
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KATUVALOJEN VALAISIMIEN UUSIMINEN KESKUSTAN ALUEELLE 
 
TEKLA 15 §    Tekninen toimi on pyytänyt kolmelta sähköalan urakoitsijalta tarjouksen  
   Merijärven kirkonkylän alueella, kunnan omistamien katuvalojen valai-
   simien uusimisesta. 
   Uusimisessa korvataan puupylväisiin kiinnitetyt vanhat valaisimet nyky-
   aikaisilla led-valaisimilla. Tarjouksen tuli sisältää valaisimen lisäksi valai-
   sintyyppiin sopiva kiinnitysvarsi, kiinnitys olemassa oleviin puupylväi-
   siin. Valaisimen tuli olla laadultaan ja ominaisuuksiltaan käyttötarkoituk-
   seen sopiva. Vaihdettavien valaisimien määrä yhteensä: 36 kpl. 
   Valaisimien vaihtotyön tulee olla valmis viimeistään 16.10.2020. 
 
   Tarjous tuli jättää tarjouslomakkeella 16.6.2020 klo 16.00 mennessä säh-
   köpostiosoitteeseen:  toimisto@merijarvi.fi 
 
   Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. 
 
   Oheismateriaalina tarjouspyyntö sekä tarjous.  
 
 

Esitys: 
Tekninen lautakunta päättää valita katuvalojen valaisimien uusijaksi tar-
jouksen jättäneen Sähköpalvelu Anttila Oy:n. 
Tarjous sisälsi kaksi valaisin vaihtoehtoa: 
- Corelin Malaga LED BRP102 LED 75/740 8 400 € (alv 0%) 
- Strihl Mini Mistral LED 45W (ely hyväksymä) 8 800 € (alv 0%) 

  
 Valaisintyypiksi valitaan edullisempi vaihtoehto: 8 400 € (alv 0%) 
 
 

Päätös: 
 
 
 
LAHENMÄENTIEN SILLAN RAKENTAMINEN 
 
TEKLA 16 §    Tieisännöitsijä on lähettänyt kyselyn Mattila-Saarilampi yksityistien 
   osakkaille, joilla on tienkäyttöä Lahenmäentiellä sekä Uitontiellä. 
 
   Seuraavassa tiekunnan kokouksessa päätetään Lahenmäentien putkisillan 
   rakentamisesta tai vaihtoehtoisesti tien katkaisemisesta pysyvästi, kyselyn 
   tarkoitus on saada tienkäyttäjien mielipide asian valmisteluun. Tiekunnan 
   kokouksen ajankohta ei ole vielä varmistunut. 
 
   Uuden putkisillan rakentamiskustannukset ovat arviolta 50 000-60 000 €, 
   tästä putken osuus 25 000 €. Sillan rakentamiseen saadaan avustusta Ely-
   keskukselta 75%, jolloin osakkaille maksettavaksi jää 15 000 €. 
   Maksut jakautuu joko yksiköiden suhteessa tai erityisillä siltayksiköillä, 
   maksuosuuksien jakautumisesta päättää tiekunnan kokous. 
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   Merijärven kunnan osuus kahdella eri laskentamenetelmällä. 
   - jaettu yksiköiden suhteessa kaikille osakkaille: 1 399,70 € 
   - jaettu Lahenmäentien ja Uitontien osakkaille: 6 002,36 €  
 
 

Esitys: 
Tekninen lautakunta esittää Merijärven kunnan kantana seuraavaa, sillan 
rakentamiseen tulee saada Ely-keskukselta anottava avustus (75%), lop-
puosa kustannuksista jaetaan yksiköiden suhteessa kaikille osakkaille. 
Mikäli tiekunnan kokouksessa päätetään tien katkaisemisesta pysyvästi, 
tulisi siinä tapauksessa kuitenkin rakentaa kevytrakenteinen silta jalan-
kulkijoita varten. 

 
 

Päätös: 
 
 
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
TEKLA 17 §    
 
 


