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Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Salo Pentti
Taijala Beata

Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella
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PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §

18 - 25

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 12.6.2019
Allekirjoitus

Beata Taijala
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Erkki Kuusikko

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 13.6.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

Todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
10.6.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 10.6.2018 § 18
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 10.6.2019 § 19
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Beata Taijala ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 10.6.2019 § 20
1. 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. Ensimmäinen avustuserä 225.000€ on maksettu 16.5.2019.
2. Liikuntahallin työmaakokouspöytäkirja nro.1, 26.04.2019.

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

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
10.6.2019

Sivu
25

TILAAJAN EDUSTAJAT TYÖMAAKOKOUKSISSA
Toimikunta 10.6.2019 § 21
Liikuntahallin rakennustöiden edetessä 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
-

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.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
Toimikunta nimesi edustajikseen Jaakko Pukkisen, Erkki Kuusikon, Beata Taijalan
sekä Petri Hännisen. Lisäksi työmaakokouksiin osallistuvat Juha Mantila sekä kunnanjohtaja Tero Kankaanpää
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTAA
Toimikunta 10.6.2019 § 22
Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaalueena rakennuttajakonsultin tehtävää. KVR-urakan tämän hetken kustannukset ja
kustannusennuste on esitetty oheisessa liitteessä.
Talousarvion investointiosassa talousarviovuodelle 2019 rakentamiseen on varattu
menoja 2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä taloussuunnitelmavuodelle
2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa.
Tämän hetkinen (5.6.2019) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

2018
2019

menot
-114 662,70
-474 813,20

tulot
225 000

netto
-114 662,70
-249 813,20

YHT:

-589 475,90

225 000

-364 475,90

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

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta merkitsee tämän hetkisen kustannusseurannan tiedokseen
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin lisätä tähänastisten kustannusten toteumavertailut
pöytäkirjan liitteeksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄTYÖTARJOUS 7. URAKKA-ALUEEN ULKOPUOLISET TYÖT
Toimikunta 10.6.2019 § 23

KVR-urakoitsija on 4.6.2019 päivätyssä lisätyötarjouksessa tarjonnut suorittamaan
pelastustien asfaltoinnin ja urakka-alueen ulkopuolelle jäävien alueiden maanrakennus- ja asfaltointityö tarjouksen mukaan.
Tarjoukseen kuuluu alueita, jotka urakka-asiakirjojen mukaan kuuluu urakkaalueeseen ja on näin urakkaan jo kuuluvia. Näiltä osin urakoitsijan ja tilaajan näkemykset lisätyötarjouksen sisällöstä ja laajuudesta ovat eriävät.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Rakennustoimikunta päättää:
- todeta, että urakka-alueen sisäpuoliset työt kuuluvat jo urakkaan urakkasopimusasiakirjojen mukaisessa laajuudessa,
- pyytää KVR-urakoitsijalta lisätyötarjouksen urakka-alueen ulkopuolisista töistä
(alue merkitty vihreällä viitekuvaan),
- pyytää muutostyötarjouksen rakennuksen viereisen viherkaistan korvaamisesta
asfaltilla.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 10.6.2019 § 24
Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
KVR-urakoitsija on tuonut esiin seuraavat työmaan ajankohtaiset asiat, joihin halutaan
tilaajan kannanottoa:
- huoltokirjan toteutus kustannukset: toimikunta toteaa, että urakoitsijan kanssa sovittu
asioiden vienti huoltokirjaohjelamaan (Granlund Manager), kustannukset jaetaan
50/50 urakoitsija/rakennuttaja
- pukutilojen sermit, lisätyö: toimikunta pyytää arkkitehdiltä ehdotuksen sermeistä
- kasviritiläehdotus tullut arkkitehdiltä: toimikunta pyytää arkkitehdin tutkimaan ratkaisua, jossa kasviverkko toteutettaisiin kulkuovien ylätason korkeuteen RST-verkkona
- kaivot ja betoninen porrasaskelma urakka-alueen ulkopuolisella asfaltoitavalla alueella, mitä tehdään: toimikunta selvittää, voiko nämä poistaa
- urakoitsija on esittänyt vanhan seinän sokkelin sahausta matalammaksi ja seinän lisäkoolauksesta luopumista, ei kustannusvaikutusta: toimikunta hyväksyy urakoitsijan
ehdotuksen.
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:
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: 18,19,20,21,22,23,24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

