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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Pukkinen Jaakko
(ja merkintä siitä, kuka
Kuusikko Erkki
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

40

Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Salo Pentti
Taijala Beata

Hänninen Petri
Kankaanpää Tero
Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä
kunnanjohtaja, esittelijä
rakennuttajakonsultti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin.
ASIAT §

35 - 41

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 23.8.2019
Allekirjoitus

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Salo

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 27.8.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
21.8.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 21.8.2019 § 35
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 21.8.2019 § 36
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Pentti Salo.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Toimikunta 21.8.2019 37 §
1. Liikuntahallille on 6.6.2018 myönnetty 750.000€ liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus. Avustuspäätöksen mukaan toinen maksatuspyyntö on maksatuskelpoinen kun hankeen valmiusaste on 50%. Tekninen palvelualue on toimittanut
20.8.2019 toisen 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 KUSTANNUSSEURANTAA
Toimikunta 21.8.2019 38 §
Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaalueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Urakoitsija on laskuttanut hanketta toteutuneiden maksuerien mukaisesti 866 977,00 € (alv 0%). Lisä- ja muutostöitä ei ole laskutettu. Liitteenä urakan laskutustilanne
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 (19.8.2019) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

2018
2019

menot
-114 662,70
-1 129 495,87

tulot
225 000

netto
-114 662,70
-904 495,87

YHT:

-1 244 158,87

225 000

-1 019 158,57

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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HARJANNOSTAJAIS TILAISUUS
Toimikunta 21.8.2019 39 §
Liikuntahallin rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että rakennushankkeeseen ryhtyneen on aika järjestää rakentajille ja rakennushankkeessa mukana olleille harjannostajaistilaisuus. Harjannostajaisia juhlitaan silloin, kun rakennus saavuttaa harjakorkeuden tai se on saatu sateelta suojaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

-

Toimikunta päättää;

-

järjestää liikuntahallin harjannostajaistilaisuuden ja

-

esittää pääurakoitsijalle harjannostajaisten järjestämispäiväksi 20.09.2019

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 21.8.2019 40 §
Nykyisen liikuntahallin ja uuden liikuntahallin vesikattojen liitoskohdassa havaittiin
8.8.2019 sadevesien vuotaminen nykyisen liikuntasalin lattialle. Työmaan valvoja on
laatinut tapahtuneesta raportin ja ohjannut urakoitsijan toimet vahinkojen korjauksessa.
Työmaan ajankohtaiset asiat, rakennuttaja konsultti esitteli työmaan ajankohtaiset
asiat pääurakoitsijan 19.8.2019 päivätyn työvaiheilmoituksen pohjalta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh. 06470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedokseen ja;

PÄÄTÖS:

-

päättää pyytää pääurakoitsijalta vanhan liikuntahallin katon korjauksesta suunnitelman ja -toteutusaikataulun seuraavassa työmaakokouksessa

-

toteaa, että volttimontun reunapehmuste kuuluu urakkaan

-

toteaa, että liikuntahallin kulunvalvonnan laite- ja järjestelmävalinnassa pyritään
ratkaisuun, jonka pohjalta kunnan kiinteistöjen kulunvalvonta saadaan laajennettua tulevaisuudessa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Asia valmistellaan seuraavaan rakennustoimikunnan kokoukseen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Toimikunta 21.8.2019 41 §
Arkkitehdiltä on tullut julkisivuehdotus kasviritilän tilalle. Arkkitehti ehdottaa pääjulkisivulle tulostettua ja printtikuvioitua metallin sävyistä julkisivulaminaattilevyä, johon
tulisi urheilullisia kuvia pallografiikalla. Periaatekuva julkisivuaiheesta ja sen sijainnista liitteenä.
Pääurakoitsija on pyytänyt laskutuslupaa tähän mennessä hyväksytyille lisätyötarjouksille sekä optiona olleelle kulkusillalle.
Liikuntahallin ensikalusteiden ja varusteiden hankinta on ajan kohtainen. Urakkaan
kuuluu tiettyjä liikuntavarusteita, mutta muu kalustus ja varustus on tilaan hankittava.
Tieto tarvittavista kalusteista ja varusteista tarvitaan lähiaikoina.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta päättää;

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä arkkitehdin ehdottaman julkisivuratkaisun

-

antaa laskutusluvan hyväksytyille lisätyötarjouksille sekä optiona olleelle kulkusillalle

-

pyytää sivistys- ja hyvinvointipalveluilta ehdotuksen tarpeellisista ensikalusteista ja varusteista. Ehdotus pyydetään toimittamaan rakennustoimikunnalle
viimeistään 13.9.2019.

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: 41
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: 35-40
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

