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Kehräämöalueella sijaitsevan Kuhalankosken padon vuonna 2013
tehdyssä määräaikaistarkastuksessa huomattiin korjattavia kohteita
padon betonirakenteissa, sulkurakenteissa ja alajuoksun joen uoman
muureissa. Padon korjaus on ollut kaupungin talousarvion investointiohjelmassa useana vuonna, mutta monet syyt ovat estäneet sen
tekemisen tätä aiemmin.
Kuhalankosken padon korjaus on kaupungin vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa. Yhdyskuntalautakunta oikeutti kokouksessa 30.1.2019 (5 §) tekemässään päätöksessä teknisen johtajan
kuluvana vuonna hyväksymään ja allekirjoittamaan tarvittavat infrapalveluiden investointimäärärahan käyttöä koskevat sopimukset.
Tekninen johtaja teki 1.8.2019 seuraavan hankintapäätöksen:
”Kuhalankosken padon korjausurakassa pato kunnostetaan. Kunnostuksessa uusitaan ohijuoksutus luukut ja turbiiniluukku. Samalla
korjataan padon kuluneet ja vaurioituneet betonirakenteet. Padon
korjausurakka vastaa vaativuudeltaan vesistösiltojen korjausta. Padon korjaustyö on suunniteltu tehtävän kuivatyönä rakentamalla padon yläjuoksun puolelle vesitiivisponttiseinä.
Kuhalankosken padon korjausurakka kilpailutettiin 28.6 - 26.7.2019
julkisesti Hilma-hankintapalvelussa ja Cloudian tarjouspalvelussa sekä kaupungin kotisivuilla.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Toinen tarjous hylättiin, koska se sisälsi ehdon eikä siksi ollut tarjouspyynnön mukainen.
Edullisimman hyväksyttävän tarjouksen jätti MPV-Infrarakenne Oy.”
Urakkahinta oli niin suuri, ettei teknisen johtajan toimivaltuus riittänyt
asian ratkaisemiseen yhdyskuntalautakunnan tekemän toimivallan
siirtoa koskeneen päätöksen jälkeenkään. Kaupunginhallituksen pitäisi ottaa asia käsiteltäväkseen, kumota viranhaltijapäätös ja tehdä
siinä oma hankintapäätös. Tarjouksen hyväksyminen on kaupungin
edun mukaista.
Teknisen johtajan hankintapäätös on muilta osin oikea. Tarjouskilpailussa vain MPV-Infrarakenne Oy teki tarjouspyynnön mukaisen
tarjouksen, joka voidaan hyväksyä. Se on nähtävänä kokouksessa.
Tarjous tulee julkiseksi, kun kirjallinen hankintasopimus on tehty.

(AH, TT, MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. ottaa teknisen johtajan viranhaltijapäätöksen 1.8.2019 tarkoittaman asian käsiteltäväkseen ja kumoaa viranhaltijapäätöksen toimivallan ylityksen vuoksi
2. merkitsee saapuneet tarjoukset tiedoksi
3. hylkää Oteran Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena
4. hyväksyy MPV-Infrarakenne Oy:n tarjouksen
5. toteaa hankintapäätöksen sitovan kaupunkia, kun se on tullut lainvoimaiseksi ja kun kirjallinen hankintasopimus on tehty
6. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.
Käsittely: Jäsenet Johanna Häggman ja Janne Nieminen poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa ja olivat poissa päätöksenteon aikana.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Häggman ja Nieminen palasivat kokoukseen kaupunginhallituksen
aloittaessa seuraavan asian käsittelyn.

