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Kvkys 17.8.2015

Timo Vuohensillan valtuustokysely:
”Tampereen lnfran Johtokuntaan tuotiin esitys että lnfraan oltiin hankkimassa tela alusteinen kaivinkone 220 000 euroa, laskentaperusteena 1600
tuntia vuodessa 8 vuoden aikana?
Kyseisestä konetyypistä on Pirkanmaalla yrityksillä runsaasti tarjontaa,
varsinkin tunnelityömaalta jää kohta lisä ä vapaita koneita. lnfralla ei ole
kyseisen koneen siirtoon edes lavettia.
Miten tällainen konehankinta olisi ollut yhteen sovitettavissa kaupunginhallituksen 1.6 2015 tekemään päätökseen, jossa toimintayksiköiden tulee
tarkastella kriittisesti kuluvan vuoden toimintamenoja ja hankintoja?”
Pormestari Anna-Kaisa Ikosen vastaus Timo Vuohensillan kyselyyn:
”Tampereen Infra Liikelaitoksella on kaupunginvaltuuston myöntämänä 1,1
miljoonan määräraha tarvehankintoihin. Kyseinen hankinta kilpailutettiin
keväällä ja hankintapäätös tuotiin johtokunnan käsittelyyn.
Kaivukonehankinnasta luovuttiin 17.6. johtokunnan kokouksessa äänestyspäätöksellä, vs. toimitusjohtaja Tietäväisen esityksestä. Perusteena
hankinnasta luopumiselle oli Tampereen vaikea taloustilanne. Johtokunnan tekemä päätös on siten aivan kaupunginhallituksen 1.6 tekemän linjauksen mukainen. Kokouksessa luettiin kaupunginhallituksen linjaus.
Tela-alustaisen kaivukoneen hankinta olisi ollut luonteeltaan korvausinvestointi. Tampereen Infra liikelaitos on suunnitellut tela-alustaisen kaivukoneen hankintaa, koska tela-alustainen kone soveltuu paremmin tällä hetkellä näköpiirissä oleviin rakennuskohteisiin ja olisi täydentänyt siten omaa
kalustovalikoimaa. Suunnitelman mukaan Tampereen Infra olisi myynyt ainakin yhden pyöräalustaisen kaivukoneen. Tampereen Infra liikelaitos voi
käyttää rakennuskohteissa omaa kalustoa tai teettää töitä alihankintana.
Kun omasta hankinnasta nyt luovuttiin ostetaan tela-alustaista konetta vaativiin työtehtäviin lähitulevaisuudessa palveluita alan yrityksiltä.
Tela-alustaista kaivukonetta joudutaan usein siirtämään lavetilla, koska
telat vaurioittavat päällysteitä ja toisaalta koneen kulkunopeus on pieni.
Rakennuskohteesta riippuen lavettikuljetusten tarve voi varsinkin pitkäkestoisilla uusilla rakennusalueilla olla vähäinen ja lavettikuljetuksiin on tarjolla
siihen erikoistuneita yrityksiä eikä oman lavetin omistaminen siksi ole ainakaan Tampereen Infra liikelaitoksen tapauksessa tarpeellista.”

Ote Infran kokouksen 17.6.15 pöytäkirjasta;
"Päätösehdotus. Vs. toimitusjohtaja Tietäväinen: Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että sopimus tela alustaisen kaivinkoneen hankinnasta ...
Asian käsittelyn kuluessa jäsen Arja Tuppurainen teki ehdotuksen, että pidättäydytään hankinnasta. Jäsen Esko Erkkilä kannatti ehdotusta.
Asian käsittelyn kuluessa jäsen Kari Wallenius teki ehdotuksen, että hankinta suoritetaan pohjaehdotuksen mukaisesti.
Jäsen Arja Tuppuraisen ehdotusta kannattivat Mikko Leppälahti, Katja Nisumaa Saarela ja Esko Erkkilä ja pohjaehdotusta
kannatti jäsen Kari Wal lenius. Jäsen Tuula Pohjola äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 4 1 jäsen Arja Tuppuraisen ehdotus hyväksyttiin.
Päätös Tampereen Infran Liikelaitoksen johtokunta päätti,
että tela alustaisen kaivinkoneen hankinta keskeytetään Tampereen kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. "

