
KOULUJEN SISÄI LMAREMONTTI TYÖRYHMA

Kokousmuistio 3

Aika:

Paikka:

Läsnä
Sauli Tuomela, kunnanvaltuuston pj
Tapio Nyysti, kunnanhallituksen pj
Vilho Tekoniemi, valtuutettu
Asko Salminen, valtuutettu
Marita Viljanmaa, varavaltuutettu
Jouko Ranta, varavaltuutettu
Markus Hyytinen, sivistys- ja vapaa-aikajohtaja
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

L Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujat
Edellisessä toimikunnan kokouksessa sovittiin, että kiireellisissä päätöstä vaativissa
asioissa voidaan pitää kokous sähköpostin ja puhelimien välityksellä.

2. Käsiteltävät asiat
Keskuskoulun pihalle hankittavat väistötilat. Tekninen johtaja on pyytänyt tarjouksia
viipaleparakki ratkaisuista neljältä eri toimittajalta. Tarjoukset pyydettiin noin 20O m2
viipalekoulu rakennuksesta. Tilojen tulee sisältää kaksi opetustilaa, opettajanhuoneen,
koneellisen ilmanvaihdon, suora sähkölämmitys sekä wc-tilat. Tarjoukset saatiin kahdelta
toimittajalta:

1. M-Partners Oy
2. Rakennus Vahala Oy

M-Partners Ov:n tarious sisältää:
Myynti:

. Rakennusmääräysten mukaan 1550-1650 eurlm2 alvO%.

. "Parakki taso" parannetulla eristyksellä 1 I 00-1200 eurlm2 alv0%.

Vuokraus min 36kk:
. Rakennusmääräysten mukaan 19-21 eurlm2 alv9o/o.

. "Parakkitaso" parannetulla eristyksellä 13-15 eurlm2 alvO%.

Kalusteiden hinta 5000-6000 eur alvO% riippuen taulujen/naulakoiden malleista.

Moduulien valmistus tammikuu 2017.

Hinnat ilman pohja/pihatöitä, rahtia ja pystytystä.

Rakennus Vahala Ov:n tarious sisältää:
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Kahden opetustilan viipaleparakki noin 208 m2. Parakki on ollut viimeksi Kangasalan
kunnan käytössä ja kiinteistöpäällikkö on käynyt tarkastamassa sen kunnon. Kunto on
hyvä. Parakki on toimintavalmis käyttöön keskuskoulun pihassa parin viikon sisällä
tilauksesta.

Osto tarjous sisältää:
. Siirtokelpoinen koulutila n. 208 m2 (kaksi luokkaa + opettajain huone + sosiaalitilat

ja wc:t)
. Paaluperustukset (250x250) asennettuna osoittamassanne paikassa, tilaajan

tekemille pohjille
. Tilojen purku, pakkaus, siirrot (Kangasala - Laihia), nostot ja asennukset tehtynä.
. Sisäänkäyntien portaat ja uudet katokset.
. Deetax Talteri divk-900/d r lV -koneet 2 kpl
. Sisäseinien maalaus (luokat ja opettajainhuone)
. Uudet "desibeliovet" 4 kpl

Toimitusaikavko 42 tarvittaessa voidaan toimittaa myös myöhemmin.
Urakkarajana ulkoseinä.

Tilaajan vastuulla
. Liittymät
. Ulkopuolinen sähkökeskus
. Uusien ovien lukot
. Tietoliikennekaapeliverkon rakentaminen

Kokonaishintaan 127.200,- euroa + ALV 24%.
Maksueristä ja maksuerätaulukosta voidaan neuvotella (osan voi maksaa ensivuoden
puolella, jos budjetissa ei ole varca vuodelle 2016).

Vuokraus 36 kk:
Paaluperustukset (250x250) asennettuna osoittamassanne paikassa, tilaajan tekemille
pohjille

. Tilojen purku, pakkaus, siirrot (Kangasala - Laihia), nostot ja asennuksettehtynä
(urakkaraja ulkoseinä).

Tilaaja vastaa liittymistä.
. Sisäänkäyntien portaat ja uudet katokset
o Tarvittaessasisäseinienmaalaus

Toimitusaika vko 42 (syysloma molemmilla kouluilla) tarvittaessa voidaan toimittaa myös
aiemmin.

. Purku, siirto ja asennus 30.000,- €.

. Vuokra 2.500,- € / kk

. Purku ja pois vienti 20.000,- €

Hinnat alv Oo/o.

Hankintalain kynnysarvo rakennusurakassa on 150 000 €. Kynnysarvo ei ylity tässä
hankinnassa.

3. Päätös
Rakennus Vahala Oy:n tarjous on edullisempi saaduista tarjouksista
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Osto tapauksessa päätös pitää viedä kunnanhallitukseen ja hyväksyntä määrärahalle tulee
kh: n käsittelyn jälkeen valtuustolta.
Vuokraus voidaan tehdä toimikunnan päätöksellä.

Rakennus Vahala Oy ilmoitti, että heille käy molemmat hankinta mallit. Kunta voi hankkia
parakit ja sopia toimittajan kanssa joko ostosta tai vuokrauksesta valtuuston päätöksen
mukaisesti.

Viipaleparakkitilojen hankintaa ostamalla ilmoitti kannattavansa (sähköpostilla) Tapio
Nyysti, Vilho Tekoniemija Marita Viljanmaa. Puhelimitse ilmoitti hankintaa kannattavansa
SauliTuomela, Jouko Ranta ja Asko Salminen.

Työryhmä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että viipaleparakki tilat
ostetaan Rakennus Vahala Oy:ltä hintaan 127 20O € (alv 0%).

4. Pöytäkirjan tarkistus ja allekirjoitus
Pöytäkirja tarkastetaan s-postitse ja tämän jälkeen allekirj oitetaan

5. Pöytäkirjan jakelu
Työryhmä, osallistujat, kunnanjohtaja, kunnan nettisivut.
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SauliTuomela
puheenjohtaja

Liite: Rakennus Vahala Oy:n tarjous
Viipaleparakin pohjakuva
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