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Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni*
Salo Pentti
Taijala Beata

*saapui 16.29 § 8 aikana
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Kankaanpää Tero
Hänninen Petri
Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella
Iivari Antti

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
rakennuttajakonsultti
hyvinvointijohtaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §

6-10

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jaakko Pukkinen

Petri Hänninen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

4.2.2020

Allekirjoitus

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Beata Taijala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 13.2.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
31.1.2020

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 31.1.2020 § 6

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 31.1.2020 § 7
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Beata Taijala.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 31.1.2020 § 8
1. Tekninen johtaja on päättänyt 10.1.2020 hyväksyä lisä- ja muutostyötarjouksen
nro. 20. Muutostyötarjous on hyvitystarjous, joka sisältää ulkomainoksen valaisimet. Muutoksen hyvityshinta - 641,00 € (alv 0%)
2. Tekninen johtaja on päättänyt 23.1.2020 hyväksyä lisä- ja muutostyötarjouksen
nro. 21. Muutostyötarjous on hyvitystarjous, joka sisältää korvauksen urakoitsijan
rakennusaikaisen veden ja sähkön käytöstä. Hyvityshinta yhteensä - 5 411,00 €
(alv 0%)
3. Tekninen johtaja tilannut videokuvan esittämiseen tarvittavat langattoman lähettimen hintaan 1 049,00 EUR alv 0%. Lisäksi on tilattu ns. tarkkaamo, minkä avulla kuva saadaan siirrettyä HdBaseT muodossa projektorille CAT-kaapelia pitkin,
hintaan 849,00 EUR alv 0%. Laitteet eivät ole sisältyneet video-projektori tarjoukseen, mutta ovat toiminnan kannalta välttämättömät
4. Tekninen johtaja on tilannut kumimaton omavartalovoima-alueelle suojamatoksi.
Hankinnan kokonaishinta 589,72 € (alv 0%)

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTA
Toimikunta 31.1.2020 § 9
Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaalueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Tämän hetkinen urakkakustannusten seuranta esitellään kokouksessa.
Talousarviossa vuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja
tuloja 600.000 euroa sekä kuluvalle vuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja
150.000 euroa.
Tämän hetkinen (liite) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

2018

menot
-114.662,70

tulot
-

netto
-114.662,70

2019

-2.690.420,19

600.000

-2.090.420,19

2020

-

YHT:

-2.815.417,89

10.335,00

-10.355,00
600.000

-2.215.417.89

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi,
puh. 06- 470 1111.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 31.1.2020 § 10

1. Tekninen johtaja on tilannut Isokyrö Areena valomainoksen asennuksen ja
asennustyöt ovat käynnissä.

-

-

2. Tekninen johtaja ja hyvinvointijohtaja ovat selvittäneet rakennuksen ulkopuolisten opasteiden tarvetta ja todenneet seuraavat tarpeet;
Kyrööntien ja Vainiontien risteyksen läheisyyteen sekä Vainiontien ja Isokyrö
Areenalle johtavaan risteykseen tulisi hankkia Isokyrö Areena opasteet. Kadun
nimeäminen vaatii kaavamuutoksen
em. opasteiden yhteyteen lisäksi pysäköinnistä kertova opaste
uuden pääsisäänkäynnin läheisyyteen sisäänkäynnistä kertova opaste
uuden pääsisäänkäynnin läheisyyteen Isokyrö Areenan nimikyltti
kokoontumispaikasta osoittava merkki viereiselle kentälle
3. Hyvinvointijohtaja on kartoittanut toiminnan kannalta tarvittavat täydennyshankinnat.
4. Video-projektorin heijastaman kuvan koko on mahdollista suurentaa hankkimalla projektoriin lisälinssi. Linssin hinta on noin 2 200,00€ (alv 0%)
5. Liikuntahalli rakennustyöt ja varustelu siinä valmiudessa, että halli voidaan luovuttaa käyttäjille 1.2.2020.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää,
1. merkitä valomainoksen asennuksen tiedoksi
2. antaa tekniselle johtajalle valtuudet tilata tarvittavat opasteet
3. antaa hyvinvointijohtajalle valtuudet tilata liitteen mukaiset täydennyshankinnat
ja pyytää hyvinvointijohtajaa tarkentamaan esitettyjen lisätarpeiden kustannukset seuraavaan toimikunnan kokoukseen.
4. antaa tekniselle johtajalle valtuudet tilata video-projektorin lisälinssi
5. luovuttaa hallin käyttäjille 1.2.2020 alkaen
6. merkitä tiedoksi, hyvinvointijohtajan ilmoituksen 7.3.2020 pidettävistä IsokyröAreenan avajaisten ajankohdasta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
31.1.2020

Sivu
12

7. todetaan, että ennen kokousta tilaajan ja KVR-urakoitsijan edustajat ovat katselmoineet liikuntahallin käyttöönottovalmiuden. Katselmuksen yhteydessä todettiin seuraavaa;
- urakoitsija korjaa joustolattian ja juoksusuoran lattiasauman korkeuseron
6/2020, urakoitsija hyvittää haitasta tilaajalle aiheutuneita kuluja yht. 1 000,00€
(alv 0%) ajalta 2/2020-6/2020 (4 kk).
- videotykin heijastuspinnassa olevat saumat ja ruuvinkannat häiritsevät kuvaa,
korjaus mahdollisimman pian
- väliverho volttimontun vauhdinottosuoralla tarttuu kaiderakenteeseen ja seinäpinnassa olevaan anturiin ja kameraan
- energiamittaukset toteutetaan urakka-asiakirjojen mukaan
- urakoitsija on ilmoittanut, että ilmanvaihdon toimintakokeet jatkuvat 5.2.2020
- KVR-urakoitsija laskuttaa laskuttamattomat maksuerät kun kaikki virheet ja
puutteet on korjattu
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 10
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 6,7,8,9
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 10

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

