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puheenjohtaja
jäsen
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jäsen

Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Salo Pentti
Taijala Beata

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

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
rakennuttajakonsultti
hyvinvointijohtaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §

17- 20

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

15.5.2020

Allekirjoitus

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Salo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 19.5.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 11.5.2020 § 17

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokoukseen
osallistujat ja että etänä osallistuvat liikuntahallin rakennustoimikunnan jäsenistä
Pentti Salo ja Beata Taijala.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 11.5.2020 § 18
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Pentti Salo
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN PARKKIPAIKAN VALAISEMINEN JA ULKOPISTORASIAT
Toimikunta 11.5.2020 § 19
Isokyrö areenan sähkökeskukseen on rakennustöiden yhteydessä tehty varaus
myös ulkoalueella tarvittavaan lisävalaistukseen sekä ulkoilmatapahtumien sähkön
tarvetta varten. Ulkoalueen ja parkkipaikan lisävalaisemisella parannetaan merkittävästi alueella liikkuvien turvallisuutta, etenkin pimeänä aikana.
Tekninen palvelu on selvittänyt parkkialueella tarvittavan lisävalaistuksen laajuuden
sekä kentälle tarvittavan tapahtumien sähkön syötön toteutustavan. Tapahtumien
sähkönsyöttö on tarkoituksenmukaista toteuttaa säänkestävällä lukittavalla voimavirta keskuksella (32A), josta on mahdollista saada virtaa myös normaali pistorasiasta
(16A). Tarvittavat kaapelit, -varusteet, -keskus, asennus- ja maankaivuutöiden kokonaishinnaksi on arvioitua 6.000,00€ (alv0%)
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi,
puh. . 050 413 9439.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää antaa tekniselle johtajalle valtuudet tilata esittelytekstin mukaiset
valaistus- ja sähkönsyöttöjärjestelmät kokonaishinta-arvion puitteissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN LOPPUSELVITYS
Toimikunta 11.5.2020 § 20
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle.
Liikuntahallin rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2018 mm. tontilla sijaitsevien kunnallisteknisten putkistojen siirroilla. Varsinainen rakennustyö on toteutettu KVRurakkana ajalla 4/2019–1/2020, minkä jälkeen rakennuttaja on varustellut hallia luovuttaen sen käyttäjille 1.2.2020 alkaen. Tarkemmin liikuntahallin rakentamisen vaiheista ja hankeen osapuolista on kerrottu hankeselvityksessä.
Rakennushankkeelle on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön eritysavustus
750.000 €. Avustuksen maksatus on jakautunut hankkeen etenemisen mukaan.
Hankeselvitys ja rakennustarkastajan lopputarkastuspöytäkirja on toimitettu opetusja kulttuuriministeriöön 17.04.2020, minkä jälkeen viimeinen erä on tullut maksuun.
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. Kolmelle vuodelle ajoittuneelle hankkeelle varattu kokonaisinvestointimenomääräraha 3.700.000 euroa. Tulomääräraha koostuu 750.000 euron erityisavustuksesta. Nettomeno on näin ollen yhteensä 2.950.000 euroa.
Rakennushankkeen laskuttamattomat menot 11.5.2020 ovat;
- Rakennuttajakonsultin palkkiot (erät 12.13 ja 14) yht.
- 6.320,00
- KVR-urakan viimeinen erä (erä 72.)
- 55.934,00
Tämänhetkinen 11.5.2020 (liite) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:
menot
2018
-114.662,70
2019
-2.690.420,19
2020
- 590.155,49
11.5.2020 toteutuneet-3.395.238,38
laskuttamattomat
- 62.254,00
YHT:
- 3.332.984,38

tulot
600.000,00
150.000,00
750.000,00

netto
-114.662,70
-2.090.420,19
-440.155,49
-2.645.238,38

750.000,00

-2.582.984,38

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää,
-

PÄÄTÖS:

varata mahdollisuuden vähäisiin menon lisäyksiin tai hyvityksiin talousarviovuoden aikana
hyväksyä liikuntahallin loppuselvityksen ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

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: 19, 20
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: 17, 18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 19,20

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

