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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Pukkinen Jaakko
(ja merkintä siitä, kuka
Hahtola Sami
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
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Kankaanpää Tero
Kuusikko Erkki
Kytöharju Pauli, poissa
Mäki-Rammo Mirva
Panttila Pekka
Taijala Beata

Sami Rintamäki § 9 klo 16.32-17.35

(ja läsnäolon peruste)

puheenjohtaja
jäsen
jäsen, esittelijä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, pöytäkirjanpitäjä
jäsen

arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Aitoaho &
Viljanen

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

7 - 10

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jaakko Pukkinen

Pekka Panttila

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

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

Kunnanvirasto 29.6.2018
Allekirjoitus

Mirva Mäki-Rammo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Sami Hahtola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantaina 30.7.2018 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Soini

Todistaa
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 7 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 8 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Sami Hahtola.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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JATKOTOIMISTA PÄÄTTÄMINEN
Toimikunta 28.5.2018, 5 §
Liikuntahallin suunnittelutoimikunta on käsitellyt uuden liikuntahallin alustavia luonnoksia kokouksissaan keväällä 2017.
Luonnosten (L1-taso) valmistelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman ja siihen sisältyvät liitteet
28.9.2017 § 47.
Rakennustoimikunnan tulee seuraavaksi linjata liikuntahallin suunnittelun jatkoa
pääpiirustusten tasoon saakka. Samalla on hyvä käydä keskustelua urakkamuodosta.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta linjaa liikuntahallin suunnittelun jatkotoimia.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljasen tarjous 25.5.2018 liikuntahallin hankesuunnittelun jatkosta (liite).
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä olemassa olevien pääpiirustusten tarkentaminen
rakennusluvan hakemiseen tarvittavalle tasolle Aitoaho & Viljasen tarjouksen mukaisesti (ilman VSS-tilan lisäsuunnittelua). Viranhaltijat tiedustelevat seuraavaan kokoukseen mennessä WC-tilojen lisäämisen mahdollisuutta sekä Kyrööntien puolelle
mahdollisesti sijoitettavan 2. kerroksen kulkuhyllyn tai vastaavan rakentamista.
Lisäksi päätettiin hyväksyä Aitoaho & Viljasen tarjous KVR-tarjouspyyntöasiakirjojen
laatimisesta.
Kokouksen lopuksi rakennustoimikunta toimitti katselmuksen liikuntahallin rakennuspaikalla.
__________
Toimikunta 27.6.2018, 9 §
Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen on tarkentanut kohteen pääpiirustuksia edellisessä kokouksessa toimikunnan linjaamalla tavalla.
Sami Rintamäki ja Kaarlo Viljanen / Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen on kutsuttu
rakennustoimikunnan kokoukseen esittelemään liikuntahallin piirustuksia.
Rakennustoimikunnan tehtävänä on kunnanhallituksen 11.6.2018 § 107 tehtävänannon mukaan esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset
suunnitelmat.
Päivitetyt piirustukset jaetaan toimikunnan jäsenille oheismateriaalina.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liikuntahallin piirustukset (liite1, liite2, liite3, liite4).
PÄÄTÖS:

Merkittiin, että Sami Rintamäki / Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen esitteli päivitettyjä piirustuksia asiantuntijana kokouksen alussa klo 16.32-17.35.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Toimikunta 27.6.2018, 10 §
Lisäksi rakennustoimikunta päätti yksimielisesti että:
1. Tutkitaan vielä siivoustilojen riittävyys (siivouskoneiden koot ym.) kesäkuun loppuun mennessä.
2. Päätettiin, että siivoustilat yhdistetään.
3. Käynnistetään poikkeamispäätöksen hakeminen välittömästi, siltä varalta, että
Kyrööntien asemakaava ei tule lainvoimaiseksi riittävän ajoissa.
4. Rakennustapaselostus päivitetään 10.8.2018 mennessä.
5. Tavoitteeksi asetettiin, että hanke lähtee urakkalaskentaan elokuun loppuun
mennessä.
6. Aurinkopaneelien käytettävyys ja niiden ulkopuolinen rahoitus tässä hankkeessa
selvitetään heinäkuun loppuun mennessä.
7. Kulkusilta laitetaan optiona KVR-urakkaan.
8. Kilpailutetaan kohteelle rakennuttajakonsultti heinäkuun loppuun mennessä.
Lisäksi todettiin, että koulukeskuksen alueella on aloitettu liikuntahalliin liittyvä kuivatusjärjestelmän rakentaminen.
__________

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:
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: 7-9
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

