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Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Lisätyö: Envitecpolis Oy 

 

Biokaasusta elinvoimaa -hankkeessa on yrittäjien toiveesta noussut tarve 

poiketa Envitecpolis Oy:n  15.5.2019 jättämästä ja kunnanhallituksen 

26.8.2019 hyväksymästä tarjouksesta muuttamalla joidenkin toimenpi-

teiden toteutusjärjestystä.  

 

Hyväksytyn tarjouksen sisältämät työkokonaisuudet "tarkat osakasneu-

vottelut" sekä "selvitys biokaasulaitoksen lupavaateista" eivät yrittäjien 

näkökulmasta ole vielä ajankohtaisia, mutta ne voidaan hankkia tarjouk-

sen lisätyöosion mukaisesti tarpeen mukaan hankkeen edetessä.  

Näiden toimenpiteiden sijaan toteutettaisiin hankeen tässä vaiheessa 

kaksi samanarvoista työkokonaisuutta tarjouksen lisätoimenpideosiosta. 

Muutos ei aiheuttaa hankkeelle lisäkustannuksia. 

 

Hankkeessa esiin nousseiden seikkojen valossa mukana olevilla yrittäjil-

lä on noussut esiin tarve vielä täsmentää Porlammin biokaasulaitoksen 

lietteen-, mädätejäännöksen- ja kaasunsiirtolinjojen sekä itse laitoksen 

sijaintia. Lisäksi on noussut tarve ottaa laitoshankkeen kannalta olennai-

set naapurit mukaan keskusteluun, jotta vältytään tulevaisuudessa mah-

dollisilta valituksilta. Tämä vaatii Envitecpolis Oy:ltä luonnollisesti lisä-

työtä. Envitecpolis Oy on tehnyt ratkaisuesityksen ja tarjouksen lisätyös-

tä. 

 

Tarjouksen mukaan lisätyön vaatima resurssi on 3,3 työpäivää (750 €/pv 

alv 0%), eli 2 475 € (alv 0%), mikäli laitoksen sijainti ei muutu. 

Laitoksen sijainnin muuttuessa tarvitaan lisäksi 1 päivän (750 €, alv 0%) 

työpanos logistiikkamallinnuksen, takaisinmaksuaikalaskennan ja rapor-

toinnin päivittämiseen. 

 

 

 

Päätös Päätän hyväksyä tarjous kokonaisuudessaan. Logistiikkamallinnuksen 

takaisinmaksuaikalaskennan ja raportoinnin päivittämiseen tarvittava työ 

voidaan toteuttaa, mikäli laitoksen sijainti muuttuu ensimmäisen suun-

nittelupäivän keskustelujen myötä. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö 29 § 

Kustannukset 2 475 € (alv 0%), mikäli laitoksen sijainti ei muutu. 

Laitoksen sijainnin muuttuessa tarvitaan lisäksi 1 päivän (750 €, alv 0%) 

työpanos logistiikkamallinnuksen, takaisinmaksuaikalaskennan ja rapor-

toinnin päivittämiseen. 
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Tanja Pöyhonen 

 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __3.4.2020________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:___3.4.2020__________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 

 


