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

Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella
Lammi Antti

rakennuttajakonsultti
rakennustarkastaja

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

7 - 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

16.4.2019

Allekirjoitus

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Mirva Mäki-Rammo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 18.4.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

Todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
12.4.2019

Sivu
10

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 7 §
PÄÄTÖS:

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen rakennustarkastaja Antti
Lammille.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 8 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirva Mäki-Rammo ja Erkki Kuusikko
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHAN PÄÄTYSEINÄN PURKAMINEN LISÄTYÖTARJOUS 1.1
Toimikunta 9 §
Alkuperäisessä suunnitelmassa on esitetty, että nykyisen liikuntahallin päätyseinä
jää entiselleen ja käyttötarkoitus vain muuttuu osastoivaksi väliseinäksi. Rakentamisen yhteydessä on kuitenkin tullut esiin huoli seinän rakenteellisesta toimivuudesta
sellaisenaan. Urakoitsijalta on pyydetty tarjous vanhan tiiliseinän purkamisesta ja
uudesta korvaavasta rakenteesta.
Urakoitsijalta on saatu 11.4.2019 lisä- ja muutostyötarjous 1.1.

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

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää hyväksyä lisä- ja muutostyötarjouksen 1.1, jonka kokonaishinta on 28 635,37€ (alv0%).
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 10 §
KVR-urakoitsija on toimittanut rakennesuunnitelmat kunnan rakennustarkastukseen
9.4.2019 ja aloittanut aikataulunmukaisesti paalutustyöt työmaalla 10.4.2019. Tilaajan
edustajana valvoja on hyväksynyt suunnitelmat ja antanut näin luvat paalutustyön
aloittamiselle.
GTK:n on tutkinut Länsi-Suomen happamia sulfaattimaita ja tehnyt maaperäraporttiin,
johon perustuen rakennustarkastaja on esittänyt suunnittelijalle kysymyksen, onko rakennesuunnittelulle valittu oikea rasitusluokka (XC2). Maaperäraportin perusteella on
mahdollista, että myös liikuntahallin maaperässä on happamia kerrostumia, jolloin
suositeltavaa olisi tutkia maaperän koostumus ja sen perusteella määritellä käytetäänkö rasitusluokaltaan vaativampaan luokaan tarkoitettuja paaluja. Koulukeskuksen
alueella olevien rakennusten perustukset ja paalutukset on oletettavasti tehty rasitusluokan (XC2) mukaan, eikä niiden rakenteissa ole ainakaan vielä tullut esiin mitään
ongelmia.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää, että
1) paaluryhmiä, joiden kuormitukseksi on laskettu 90% tai enemmän, vahvistetaan
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan,
2) rakentamista jatketaan muuten suunnitelman mukaisesti,
3) valtuutetaan tekninen johtaja hyväksymään 1.kohdan mukaisesta paaluryhmien
vahvistamisesta aiheutuvat kustannukset.

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: 9,10
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: 7,8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 9,10

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

