ISONKYRÖN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

No 5/2019

Liikuntahallin rakennustoimikunta
Sivu
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

perjantai 19.7.2019 kello 8.15 – 8.40
Isonkyrön koulukeskus, lukion tilat

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Pukkinen Jaakko
(ja merkintä siitä, kuka
Hänninen Petri
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)
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puheenjohtaja
jäsen, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kankaanpää Tero,
Kuusikko Erkki
Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Salo Pentti
Taijala Beata

Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

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

24.7.2019

Allekirjoitus

Pentti Salo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Beata Taijala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 25 7.2019 klo 14.00 sekä Isonkyrön kunnan kirjastossa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
19.7.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 19.7.2019 § 26
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 19.7.2019 § 27
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Beata Taijala.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 19.7.2019 § 28
1. Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä
osa-alueena rakennuttajakonsultin tehtävää. KVR-urakan tämän hetken kustannukset ja kustannusennuste on esitetty oheisessa liitteessä.
2. Liikuntahallin työmaakokouspöytäkirja nro.2, 24.05.2019 liitteenä.

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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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 19.7.2019 § 29
Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Marko Viljanmaa esitteli työmaatilanteen ja työmaan ajankohtaiset asiat.
KVR-urakoitsija on tuonut esiin seuraavat työmaan ajankohtaiset asiat, joihin halutaan tilaajan kannanottoa:
- lattian väriin pyydetään vielä arkkitehdin näkemys, ennen päätöksen tekoa.
- liikuntahallin pääjulkisivuna on Kyrööntien puoleinen julkisivu
- liikuntahallin nimikylttiin ISOKYRÖ AREENA
- CLT-levyjen yläpuolelle tuleva vanerinen suojaverhoilu toteutetaan suunnitelman
mukaisena, paksuus 25mm
- pyydetään arkkitehdiltä ehdotus pääjulkisivulle tulevasta julkisivuaiheesta/kuviosta, kustannustasona muutostyötarjouksessa 7.1 esitetyn kasvivaijerin ja kasvialtaiden hyvityshinta
- hyväksytään KVR-urakoitsijan piha-alueiden muutostyötarjous 7.1 (kasvivaijerien ja
kasvialtaiden hyvitys ja pihan asfaltoinnit urakka-alueen

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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: 26,27,28,29
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

