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Keskiviikko 16.10.2019 kello 17.00 – 18.36
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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Pukkinen Jaakko
(ja merkintä siitä, kuka
Kuusikko Erkki
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

54

puheenjohtaja, saapui klo 17.30
jäsen, kokouksen pj. § 46-50 aikana
jäsen
jäsen
jäsen, saapui klo 17.48
jäsen

Mäki-Rammo Mirva
Mäkynen Jouni
Salo Pentti
Taijala Beata

Kankaanpää Tero
Hänninen Petri
Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoikeudella

kunnanjohtaja
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
rakennuttajakonsultti

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §

46 - 51

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Jaakko Pukkinen
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa 25.10.2019
Allekirjoitus

Mirva Mäki-Rammo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jouni Mäkynen

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 29 .10.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
16.10.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Toimikunta 16.10.2019 § 46
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Toimikunta 16.10.2019 § 47
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Mäkynen ja Mirva Mäki-Rammo.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu
55

ISONKYRÖN KUNTA
Liikuntahallin rakennustmk

Kokouspäivämäärä
16.10.2019

Sivu
56

LIIKUNTAHALLIN KUSTANNUSSEURANTA
Toimikunta 16.10.2019 § 48
Liikuntahallin projektinjohdosta ja rakennuttamisesta vastaa Ramboll CM Oy projektipäällikkönä Marko Viljanmaa. Rakentamiskustannusten seuranta on yhtenä osaalueena rakennuttajakonsultin tehtävää. Tämän hetkinen urakkakustannusten seuranta esitellään kokouksessa.
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 (11.10.2019) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

2018

menot
-114.662,70

tulot
-

netto
-114.662,70

2019

-1.677.578,97

600.000

-1.077.578,97

YHT:

-1.792 241,67

600.000

-1.192.241,67

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, lisäksi toimikunta
-

päättää hyväksyi rakennuttajakonsulttia tekemään kustannusennusteen, jossa
on mukana myös rakennuttajan erillishankinnat.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN YHDISTELMÄKONEEN HANKINTA
Toimikunta 16.10.2019 § 49
Liikuntahallin käyttöönotto vaati tarkoituksen mukaiset ensikalusteet. Ensikalusteiden hankinta ei kuulu KVR-urakaan, vaan on tilaajan oma hankinta. Teknisen palvelualueen tukipalvelut on pyytänyt ja saanut tarjoukset liikuntahallin siivouksen kannalta tarpeellisista ensikalusteista ja varusteista.
Liikuntahallin yhdistelmäkoneista pyydettiin tarjoukset neljältä toimittajalta. Tarjous
saatiin kolmelta toimittajalta, jotka kaikki tarjosivat Swingobot 2000 lattianhoito robottia.
Pienemmästä I-Mop koneesta saatiin niin ikään kolme tarjousta sekä lisäksi yksi tarjous koneesta, joka ei tehoiltaan eikä monikäyttöisyydeltään vastaa tarjouspyynnön
konetta.
Tarjousten yhteenveto liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
-

PÄÄTÖS:

Toimikunta hyväksyy Kapkem Oy:n tarjouksen, joka on kokonaistaloudellisesti
edullisin.

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LIIKUNTAHALLIN KULUN- JA KAMERAVALVONNAN HANKINTA
Toimikunta 16.10.2019 § 50
Liikuntahallin ovien sähkölukot ja kulunvalvonnan kaapeloinnit kuuluvat jo liikuntahallin KVR-urakkaan, mutta lukitus- ja valvontajärjestelmä ei ole urakassa. Liikuntahallin kulunvalvonta on tarkoitus liittää osaksi Isonkyrön kunnan nykyistä Zilar Titan
kulunvalvontajärjestelmää. Samalla kulkutagilla on tarkoitus päästä liikkumaan koko
koulukeskuksen alueella ja muissa Isonkyrön kunnan kiinteistöissä. Zilar järjestelmä
on yhteensopiva myös omatoimikirjaston avausjärjestelmän kanssa.
Tekninen palvelu on pyytänyt ja saanut tarjouksen liikuntahallin kulun- ja kameravalvonnasta Secureplan Turvatekniikka Oy:ltä. Tarjous (liite) sisältää kulunhallintajärjestelmän, kameravalvontajärjestelmän sekä näiden järjestelmätoteutuksen. Tarjouksen kokonaishinta on 27.310,00 €.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Toimikunta hyväksyy Secureplan Turvatekniikka Oy tarjouksen liikuntahallin kulunvalvonnan toteuttamisesta.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKUNTAHALLIN TYÖMAALLA
Toimikunta 16.10.2019 § 51
Tekninen palvelu ja hyvinvointipalvelut esittelivät yhdessä urakoitsijan kanssa uutta
liikuntahallia tuleville käyttäjille. Tilaisuudessa nousi esiin kysymys mahdollisuudesta
järjestää telinevoimistelukilpailuja myös uudessa liikuntahallissa. Tekninen palvelu ja
rakennuttaja konsultti ovat selvittäneet telinevoimistelutelineiden vaatimien kiinnikkeiden lisäämistä- ja soveltumista uuden hallin lattiaan. Selvitysten mukaan tekninen
toteutus on rakentamisen tässä vaiheessa haastavaa.
Liikuntahalliin tuleva lattiarakenne on ns. joustolattia, minkä ominaisuudet mahdollisten kiinnikkeiden kohdalla eivät olisi samat kuin muualla lattia-alueella. Lisäksi kiinnikkeistä aiheutuvien lisätöiden hintavaikutus on merkittävä. Tekninen palvelu on
selvittänyt, että telinevoimistelukilpailujen järjestäminen myös uudessa liikuntahallissa on mahdollista toteuttaa väliaikaisin rakentein.
Lisää ajankohtaisia asioita esitellään kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi puh.
06- 470 1111

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
-

kuullaan kokouksessa.

PÄÄTÖS:
rakennustoimikunta päättää,
1

hyväksyä KVR-urakoitsijan esityksen sisäopasteiden toteutusperiaatteesta (liite)

2

pyytää KVR-urakoitsijalta uuden esityksen heijastuspinnasta, jonka on leveydeltään pilarivälin levyinen

3

ettei hallin lattiaan asenneta telinevoimistelun vaatimia kiinnityksiä sekä toteaa,
että suurissa voimistelu kilpailutilanteissa telineiden kiinnitykset on mahdollista
toteuttaa väliaikaisilla menetelmillä

4

ettei julkisivuaiheesta esitettyä lisätyötarjousta nro.11 hyväksytä, vaan pyydetään pääsuunnittelijaa tutkimaan edullisempaa toteutusta.

5

että liikuntahallin esteettömyys on toteuduttava 1-kerroksen osalta kattavasti

6

hyväksyä KVR-urakoitsijan lisä- ja muutostyötarjouksen 9 C, kulunvalvonnan ja
lukitusten muutoksista

7

saattaa tiedokseen, KVR-urakoitsijan esittämän luovutusvaiheen aikataulun

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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8

että pyydetään tarjous pallopelien ensihankintatarvikkeista, tarjouspyyntöä valmisteluun nimettiin työryhmä johon kuuluvat;

9

että muista toiminnankannalta välttämättömistä liikuntavälineistä- ja varusteista
tehdään vielä tarkempi suunnitelma.

10 että tarvittavien irtokalusteiden tarvetta selvitetään seuraavaan kokoukseen
11 päättää perustaa työryhmän valmistelemaan kohtien 8,9 ja 10 hankintoja. Työryhmään kuuluvat; kunnanjohtaja, johtavarehtori, hyvinvointijohtaja, tekninen
johtaja ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja
__________

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: 49-51
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: 46-48
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 49-51

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

