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

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)
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Kankaanpää Tero
Kuusikko Erkki
Mäki-Rammo Mirva
Hänninen Petri
Salo Pentti
Taijala Beata

Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

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

rakennuttajakonsultti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §

26 - 29

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 17.12.2018
Allekirjoitus

Mirva Mäki-Rammo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erkki Kuusikko

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 20.12.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

Todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
14.12.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 26 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 27 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMIKUNNAN PERUSTAMISPÄÄTÖS, TEHTÄVÄNANTO JA ESITYS TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄKSI/PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI
Tmk 28.5.2018, 3 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 § 103 päättänyt valita liikuntahallin rakennustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston, teknisen lautakunnan puheenjohtajiston ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kunnanhallituksen 1. vpj Jaakko Pukkinen sekä esittelijäksi kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjäksi (vt.) tekninen johtaja.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunta valtuutetaan hankkimaan tarjousten perusteella rakennuskonsultti valvomaan hanketta ja toimimaan hankkeen eteenpäin
viemiseksi.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimikunnan tehtävät ja valtuudet tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta merkitsee kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen
ja tekee esityksensä rakennustoimikunnan tehtäväksi ja valtuuksiksi.
PÄÄTÖS:
Rakennustoimikunta merkitsi kunnanhallituksen perustamispäätöksen tiedokseen.
Lisäksi rakennustoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että rakennustoimikunta:
1. vastaa liikuntahallin rakennuttamisen hallinnoimisesta ja toteuttamisesta,
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi hankkeen lopulliset suunnitelmat,
3. päättää hyväksyttyihin lopullisiin suunnitelmiin mahdollisesti tehtävistä vähäisistä
muutoksista,
4. päättää hankkeen suorittamistavasta,
5. tekee esityksen kunnanhallitukselle urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisestä hallintosäännön mukaisesti,
6. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta,
7. informoi kunnanhallitusta hankkeen etenemisestä.
Rakennustoimikunta voi delegoida päätösvaltaansa viranhaltijalle.
__________
Khall 11.6.2018,107 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennustoimikunnan esityksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tmk 14.12.2018, 28 §
Ennen kohteen rakentamista on tarpeen päättää käytännöistä mahdollisten lisätöiden tilaamisessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää:
1) delegoida alle 10.000 euron lisätöiden tilaamisen tekniselle johtajalle määrärahojen puitteissa ja päätökset tuodaan rakennustoimikunnalle tiedoksi,
2) että yli 10.000 euron lisätöistä päätösvalta on rakennustoimikunnalla määrärahojen puitteissa, ja
3) saattaa päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN TARJOUSPYYNTÖVAIHEEN OPTIOIDEN KÄYTTÖ
Tmk 14.12.2018, 29 §

Liikuntahallin rakennustoimikunta on pyytänyt KVR-urakkatarjousten yhteydessä
kaksi erillistä optiohintaa. Ensimmäinen optio sisältää sisäpuolisen kulkusilta 2kerrosten välille ja toinen liikuntahallin koneellisen jäähdytyksen. Edullisimman kokonaistarjouksen antanut WasaGroup Oy on tarjonnut pyydetyt optiot seuraavasti:
1.

kulkusilta

48.000,00 € (alv 0%)

2.

jäähdytys

65.000,00 € (alv 0%)

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää:

PÄÄTÖS:

1)

käyttää molemmat optiot, ja

2)

saattaa päätöksen kunnanhallitukselle tiedoksi.

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: 28, 29
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: 26, 27
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 28, 29

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

