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PÖYTÄKIRJA
6.3.2019

Hausjärven kunta
Ryttylän koulu
SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN KOKOUS NRO 6
Aika:

6.3.2019, klo 10.00

Paikka:

Hausjärven kunnantalo, Keskustie 2-4, Oitti

Läsnä:

Pekka Määttänen, kunnanjohtaja
Paavo Vuori, tekninen johtaja
Heini Ristavaara, kunnanhallituksen pj., suunnittelutoimikunnan pj.
Erkki Pokkinen, kunnanvaltuutettu
Kari Masalin, kunnanvaltuutettu
Olli-Petri Halme, talonrakennusmestari
Joonas Riihimäki, sivistysjohtaja
Pekka Laitinen, teknisen lautakunnan pj.
Marko Ruottu, sivistyslautakunnan pj.
Harri Häyrynen, toteutusvaiheen rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Eija Heinola, rakennuttajakonsultti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, suunnittelutoimikunnan siht.

1.

KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN
Puheenjohtajana kokouksessa toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Heini Ristavaara
ja sihteerinä rakennuttajakonsultti Eija Heinola/Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.
Todettiin läsnäolijat.
Todettiin, että kokous on päätösvaltainen tekemään hankkeeseen liittyviä päätöksiä siltä
osin, kun asiat ovat tämän suunnittelutoimikunnan päätettävissä.

2.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.

EDELLISEN KOKOUKSEN AVOIMET ASIAT
Ei avoimia asioita.

5.

HANKKEEN TILANNE, TAVOITTEET JA AIKATAULU
•
•

Hankkeen tilanne
hankintaa viedään eteenpäin suorahankintana, koska kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

suorahankinta tulee toteuttaa KVR-urakan kilpailutuksen ehdoilla. Tarkennuksena
vielä, että urakoitsijan tulee täyttää asetetut soveltuvuusvaatimuksen.
kokousvälillä on käyty alustavat neuvottelut kahden urakoitsijan kanssa. Neuvotteluissa on selvitetty selvitetty urakoitsijoiden tarjoushalukkuutta.
28.2.2019 pidetyssä neuvottelussa urakoitsijalta saatiin alustavat suunnitelmat,
joita on kommentoitu tarjouspyyntö-aineiston pohjalta sekä myös käyttäjät ovat
kommentoineen alustavia suunnitelmia
käytiin läpi saaduista alustavista suunnitelmista koostetut kommentit
alustavien suunnitelmien kommentit toimitetaan 6.3.2019 urakoitsijalle
alustavat suunnitelmat antanut urakoitsija antaa KVR-urakan kilpailutusaineistoon
perustuvan tarjouksensa 15.3. 2019
Hankkeen tavoitteet
todettiin, että tavoitteena on nyt saada KVR-urakan aineistoon perustuva tarjous

Hankkeen aikataulu
seuraavassa suunnittelutoimikunnan kokouksessa 18.3.2019 tehdään päätös miten edetään.
• lopullinen hankkeen aikataulu tarkentuu, kun mahdollinen urakoitsijavalinta on
tehty

•

6.

7.

PÄÄTETTÄVÄT ASIAT JA JATKOTOIMENPITEET
•

Päätettävät asiat
 todettiin, että odotetaan urakoitsijan tarjousta 15.3.2019

•

Jatkotoimenpiteet
 tarkentuvat 18.3.2019 pidettävästä suunnittelutoimikunnan kokouksessa

MUUT OSAPUOLTEN ASIAT
Ei muita kokousasioita.

8.

SEURAAVAT KOKOUKSET
Seuraava kokous pidettään 18.3.2019, klo 14.00

9.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heini Ristavaara

Eija Heinola

puheenjohtaja

sihteeri
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