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Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
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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 18.3.2019
Allekirjoitus

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Mirva Mäki-Rammo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 21.3.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

Todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
11.3.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 1 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 2 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Mirva Mäki-Rammo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 3 §
1. Liikuntahallin suunnittelukokous on pidetty 22.2.2019. Suunnittelukokouksen
pöytäkirjassa on mm. rakentamisen alustava yleisaikataulu.
2. WasaCroup Oy on esittänyt liikuntahallin rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan tehtävään rakennustekniikan insinööri (AMK) Jussi Sillanpäätä. Rakennustarkastaja on 15.1.2019 tehnyt asiasta myönteisen päätöksen.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TILAAJAN EDUSTAJAT TYÖMAAKOKOUKSISSA
Toimikunta 4 §
Liikuntahallin rakennustyöt ovat alkamassa ja rakennustöiden edistyessä osapuolet
pitävät säännöllisesti työmaakokouksia, joihin osallistuvat rakennuttajan edustajat,
käyttäjän edustajat, suunnittelijat ja eri urakoitsijoiden edustajat. Työmaakokouksista
laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan rakennustoimikunnalle tiedoksi.
Rakennuttajan edustajana työmaakokouksiin osallistuu tekninen johtaja ja kunnossapidon palvelupäällikkö sekä rakennustoimikunnan nimeämät muut rakennuttajan
ja käyttäjän edustajat.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta nimeää edustajan tai edustajat, jotka osallistuvat työmaakokouksiin

PÄÄTÖS:

-

käyttäjien edustajat johtava rehtori Susanna Pietikäinen (varalle apulaisrehtori
Eeva-Liisa Lepistö), kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen sekä
apulaisrehtori Paula Mourujärvi;

-

rakennustoimikunta valitsee omat edustajat;

Ehdotus hyväksyttiin.
Toimikunta nimesi edustajikseen Jaakko Pukkisen, Erkki Kuusikon, Beata Taijalan
sekä Petri Hännisen. Lisäksi työmaakokouksiin osallistuu Juha Mantila sekä kunnanjohtaja Tero Kankaanpää
Lisäksi todettiin, että työmaakokoukseen osallistuvilla on oltava rakennustyömaalla
edellytettävät turva- ja suojavarusteet.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SUUNNITELMATILANNE
Toimikunta 5 §
KVR-urakoitsija vastaa liikuntahallin suunnittelusta ja ensimmäinen suunnittelukokous tilaajan kanssa on pidetty. Suunnittelu on edennyt seuraavasti:
- ARK; runkosuunnittelu on käynnissä, teräsrunko on viety malliin ja käynnissä on
ikkunoiden ja vinositeiden paikkojen tarkistukset
- RAK; paalukartta on laadittu ja anturoiden mitoitukset tarkentuvat teräsrunkosuunnittelusta tulevien kuormien mukaisiksi
- LVIAJ; lämpöhäviölaskenta ja mallintaminen on aloitettu
- SÄH; nousukaapeli reitti on selvitetty ja nykyinen palokeskus on katselmoitu.
Liikuntahallin rakentaminen tulee vaikuttamaan koulukeskuksen alueen liikennöintiin
ja etenkin piha-alueiden käyttöön. Koululaisten ja henkilökunnan turvallinen toimiminen rakennusalueen läheisyydessä on tärkeää. Koulukeskuksen käyttäjien kanssa on
pidetty 19.2.2019 yhteistyöpalaveri, jossa mietittiin mm. rakennusaikaisia liikennejärjestelyjä. Palaverin pohjalta laaditaan suunnitelma koulukeskuksen väliaikaisista liikennejärjestelyistä (suunnitelmaluonnos jaetaan kokouksessa).
Rakennuttajakonsultti Marko Viljanmaa / Ramboll Oy esittelee tämän hetkistä suunnitelmatilannetta ja -aikataulua sekä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06470 1111.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta merkitsee suunnitelmatilanteen tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että
-

urakoitsijalta pyydetään muutostyötarjous nykyisen liikuntahallin vanhan tiiliseinän purkamisesta ja korvaavasta rakenteesta;

-

urakoitsijalta pyydetään muutostyötarjous pysäköintialueelle suunniteltujen istutusten vähentämisestä;

-

hyväksytään urakoitsijan ehdottama muutos ulkoseinille tulevien betonisten suojaseinien korvaamisesta CLT-massiivipuulevyillä edellyttäen, että laskentaasiakirjojen mukaiset mitat täyttyvät kenttien ja suoja-alueiden suhteen;

-

hyväksytään urakoitsijan ehdotus CLT-massiivipuulevyistä toisen kerroksen
omavoima-alueelle;

-

tilaaja tekee rakennuttajakonsultille luettelon liikuntahallin varastossa säilytettävistä tavaroista palokuormalaskemien pohjaksi;

-

liikuntahallin sisäänkäyntiin tulee suunnitelman mukainen peltikatto.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TULOSTAULUN HANKINTA
Toimikunta 6 §
Liikuntahallin tulos- ja infotauluksi on urakka-asiakirjoissa määritelty videotykki, jonka kaapelointi kuuluu urakkaan, mutta itse laitteen hankinta kuuluu tilaajalle.
Infotaulukäytössä ja sarjapeleissä videotykin kautta hoidettava tulostaulu puoltaa
paikkaansa, mutta harraste- ja koulukäytössä perinteinen tulostaulu on käytännöllinen ratkaisu.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää, että

PÄÄTÖS:

-

liikuntahallille hankitaan videotykin lisäksi myös normaali tulostaulu, ja

-

rakennuttajakonsultti vie asian tiedoksi suunnittelijoille.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Toimikunta 7 §
Rakennuttaja ja koulukeskuksen alueen käyttäjien edustajat ovat pitäneet yhteistyöpalaverin 19.2.2019, jossa käsiteltiin rakennustyömaan vaikutuksista koulujen ja muiden alueen toimijoiden liikkumiseen piha-alueella. Rakennuttajakonsultti esitteli yhteistyöpalaverin pohjalta laaditun alustavan suunnitelman pihan väliaikaisista liikennejärjestelyistä.
Väliaikaisten liikennejärjestelyiden tarvittavana lisäpaikoitusalueena hyödynnetään
oppilaspaikoitukseen ensisijaisesti nykyisen jääkiekkokaukalon aluetta. Rakennuttajakonsultti tarkentaa tarvittavien parkkipaikkojen määrää.
Päätettiin delegoida alle 10.000 euron hyvitystarjousten hyväksyminen tekniselle johtajalle.
_________

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: 4,6
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: 1-3, 5
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 4,6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

