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

Kankaanpää Tero
Kuusikko Erkki
Mäki-Rammo Mirva
Hänninen Petri
Salo Pentti
Taijala Beata

Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

rakennuttajakonsultti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §

11 - 17

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

28.5.2019

Allekirjoitus

Mirva Mäki-Rammo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erkki Kuusikko

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi keskiviikkona 29.5.2019 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
23.5.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 11 §

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 12 §

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 13 §
1. Tekninen johtaja on päättänyt 16.5.2019 hyväksyä lisätyötarjouksen nro. 5A.1.
Lisätyötarjous sisältää sähkön suojaputken parkkialueen reunalle sekä varaus
sähkökeskukselle liitäntää varten. Lisätyön tarjoushinta 901,53 € (alv 0%)
2. Tekninen johtaja on päättänyt 16.5.2019 hyväksyä lisätyötarjouksen nro. 6. Lisätyötarjous sisältää paalutustöiden muutos- ja odotuskustannukset. Periaatepäätös lisätyön hyväksymisestä on tehty rakennustoimikunnassa 12.4.2019. Lisätyön tarjoushinta 5.869,26 € (alv 0%)
3. Liikuntahallille on 6.6.2018 myönnetty 750.000€ liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus. Avustuspäätöksen mukaan ensimmäinen maksatuspyyntö (30%) on
avustuskelpoinen, kun rakennustyöt on aloitettu. Tekninen palvelualue on toimittanut 9.5.2019 ensimmäisen erän maksatuspyynnön opetus- ja kulttuuriministeriölle.

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 RAKENTAMISEN YLEISAIKATAULU
Toimikunta § 14
KVR-urakoitsija on toimittanut 20.5.2019 rakentamisen yleisaikataulun tilaajalle nähtäväksi. Aikataulun laadintaan ovat osallistuneet KVR-urakoitsija ja keskeiset sivuurakoitsijat, valvojat ovat aikataulun tarkistaneet ja osaltaan hyväksyneet.
Nyt toimitetun yleisaikataulun mukaan liikuntahallin vastaanotto on 31.1.2020, mikä
on myös urakkasopimuksen mukainen luovutusaikataulu.

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

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Toimikunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy osaltaan yleisaikataulun.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTAA
Toimikunta 15 §
Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaalueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Rakennushankeen tämän hetken kustannukset ja kustannusennuste on esitetty oheisessa liitteessä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 16 §
Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.
Rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa esitteli KVR-urakoitsijan työvaiheilmoituksen
tämän hetkisistä työmaatilanteista sekä työmaakokouksessa 24.5.2019 käsiteltävät
tilaajaa koskevat avoimet asiat:
-lukitus/kulunvalvonta ja näiden mahdolliset muutokset
-varusteiden tyypit
-urakka-alueen ulkopuolella olevat työt
-lentopalloverkot, hankitan kuuluu urakkaan
-omavartalovoimatilan lattiapinnoite
-liikennemerkit piha-alueella, urakkaan kuuluvat merkit
-laatoitus WC-tiloissa, asiakirjoissa ristiriitaa
-varaston liukuovien mitoitus
-huoltokirja
-pukutilojen sermit/pukutilojen ovien kätisyys
-seinäprojektio/tulostaulun sijainti, arkkitehti on tehnyt seinäprojektion jossa tulostaulun sijoitus ehdotus on esitetty.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki esityksen avoimien asioiden merkitsemisestä tiedoksi seuraavasti:
-lukitus/kulunvalvonta; kaapeloinnista pyydetty lisätyötarjous – valvonnasta sovitaan
urakoitsijan kanssa erillispalaveri, tavoitteena koulukeskukselle yhtenäinen kulunvalvonta.
-pyydetyt varustetyypit on jo ilmoitettu urakoitsijalle
-urakka-alue/pelastustie, tilaajan näkemys on, että pelastustie on osa kokonaisuutta
ja siten mukana urakassa.
-lentopalloverkot kuuluvat urakkaan, urakoitsijan hankintaehdotus 1kpl kilpaverkon ja
2kpl harjoitusverkkoa. Hyväksytään urakoitsijan hankintaehdotus
-omavartalovoimatilan lattiapinnoite; ei muutoksia edetään suunnitelman mukaan
-urakoitsijan esitys pihan liikennemerkeistä hyväksytään, tilaaja miettii pääsisäänkäyntiin lisäopasteen omana hankintana
-laatoitus; WC-tiloissa altaan tausta laatoitetaan 600x800 suunnitelman mukaan
-varaston liukuovien mitoitus, mitoituksessa huomioitava mm. futsalmaalit ja salibändikaukalot, riittävä korkeus/leveys selvitetään arkkitehdiltä
-huoltokirja, edetään suunnittelu asiakirjojen mukaan
-pukutilojen sermit/ovet toteutetaan arkkitehdin (pvm tähän) esittämällä tavalla
-seinäprojektio/tulostaulun sijainti, tulostaulun siirto oikealle pilarin viereen.
PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Toimikunta 17 §
Rakennuttajakonsultti ehdotti, että urakoitsijan kanssa sovittaisiin erillinen palaveri,
jossa sovittaisiin talotekniikan suunnitelmien tarkastamisesta.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta merkitsee asian tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
23.5.2019

Sivu
21

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 14,15,16,17
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: 11,12,13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 14,15,16,17

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

