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1) saapui pykälän 3 käsittelyn jälkeen klo
16.33
2) poistui §7:n esittelyn aikana klo 17.2417.26
3) poistui §11:n esittelyn aikana klo 18.1518.17
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Toivola Eino
Försti Juha

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
tekninen johtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pukkinen Jaakko
Paananen Susanna

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

1 - 12

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
projektipäällikkö

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Juha Försti

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

.3.2017

Allekirjoitus

Helena Tuuri-Tammela
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa

Jaakko Rinta

Aika ja paikka

Isonkyrön kunnanvirastossa tiistai

Toimistosihteeri

21.3.2017 klo 9.00 – 14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 1 §
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 2 §
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Jaakko Rinta.

KOKOUKSEN ESITTELIJÄN/PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
Jaosto 3 §
Kunnanjohtaja Eino Toivolan ollessa estynyt saapumasta kokoukseen,
esittelijänä/pöytäkirjanpitäjänä toimii tekninen johtaja Juha Försti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ
PITÄMINEN
Jaosto 4 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston tulee päättää jaoston kokousajoista ja
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

PÄÄTÖS:

-

elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokoukset pidetään vuonna 2017
pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa
jaoston puheenjohtajan kutsusta klo 16.30 ennen kunnanhallituksen
kokousta;

-

kutsu kokoukseen pyritään lähettämään viimeistään neljä päivää ennen
kokouspäivää, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös
muulla tavalla;

-

jaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan
viikon tiistaina klo 10.00 – 14.00 kunnanviraston hallinto-osastolla.
Mikäli ko. päivä on viraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen
tapahtuu seuraavana viraston aukiolopäivänä;

-

tätä ennen pöytäkirjat on tarkastettava ja allekirjoitettava. Mikäli ennen
nähtävänäolopäivää ei ole seuraavaa kokousta, puheenjohtaja ja
tarkastajat käyvät tarkastamassa ja allekirjoittamassa pöytäkirjan
ennen nähtävänäoloaikaa.

Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA
Jaosto 5 §
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen
maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet
huomioiden. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle tämän lisäksi
päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna
Paananen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää
- käynnistää keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen
Kyrööntien alueella
- kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäväksi ja se
annetaan tiedoksi osallisille.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän
asian esittelyn ajan.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVAJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Jaosto 6 §
Suunnittelun tavoitteena on päivittää ja laatia asemakaava hyväksytyn
Tervajoen osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavassa alueelle on uutena
osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä tai myymäläkeskittymä. Kaava-aluetta koskien on laadittu liikenneverkon tarkastelu (SITO
Oy 2014) ja liikennesuunnitelma (Oy Talentek Ab 2009), joiden perusteella
osayleiskaavaan on esitetty uusia liikenneratkaisuja. Osayleiskaavan liikenneratkaisut on tarkoitus tarkentaa asemakaavaratkaisujen yhteydessä. Asemakaavassa huomioidaan myös olemassa oleva asutus sekä asumisen
laajenemisalueet, palveluiden ja työpaikkojen alueet, asukkaiden
virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa ja kulttuuriperintöä koskevat
suojelutarpeet.
Asemakaavaluonnos ja luonnosvaiheen kaavaselostus sekä päivitetty OAS
ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna
Paananen, FCG Suunnitteluja ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

PÄÄTÖS:

-

asetetaan Tervajoen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen
luonnosaineisto yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten
MRL 62 § ja MRL 30 § tarkoittamalla tavalla

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN ASEMAKAAVA
Jaosto 7 §
Isonkyrön keskustan osayleiskaava 2030 on saanut lainvoiman 17.1.2017.
Asemakaavan laadinnan tavoitteena on osayleiskaavaan perustuen osoittaa
suunnittelualueelle työpaikkatoimintoja, virkistysalueita luontoarvoineen sekä
asutusta. Työpaikka-alueelle tavoitellaan alustavasti esimerkiksi teollisuus-, ja
logistiikkatoimintoja ja asuinalueille uusia pientalotontteja. Tavoitteena on
alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen osana Vaasa-Seinäjoki
kehityskäytävää. Tähän liittyen keskeisessä asemassa on riittävien työpaikkaalueiden varaaminen ja siihen liittyvien liikenne- sekä yhdyskuntarakenneratkaisujen tekemisen siten, että ne toisaalta tukevat koko kehityskäytävän
toimivuutta ja toisaalta tukevat Isonkyrön elinvoimaisuutta.
Asemakaavaluonnos, luonnosvaiheen selostus sekä tarkistettu OAS ovat
liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna
Paananen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
- asetetaan Lapinmäen asemakaavan luonnosaineisto yleisesti nähtäville
valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRL 30 § tarkoittamalla
tavalla
- nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA
Jaosto 8 §
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle
teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Kaavoitettavat tontit kytkeytyvät
olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen. Asemakaavan tavoitteena on
myös turvata alueen luontoarvot sekä muuttaa voimassa olevan kaavan
viheralueen merkintä VP (puisto), vastaamaan paremmin alueen
käyttötarkoitusta (lähivirkistysalue).
Asemakaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus sekä OAS ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna
Paananen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
- asetetaan Tolkin aluetta koskevan asemakaavan luonnosaineisto yleisesti
nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRL 30 §
tarkoittamalla tavalla
- nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Raili Varo poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn aikana
kello 17.50.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601
PYSÄKKITIELLÄ
Jaosto 9 §
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on osoittaa kunnan
omistamalle maa-alueelle keskustan palveluihin tukeutuvaa pientalo/
rivitaloasumista. Kaavamuutoksella tutkitaan myös korttelin 601 AL-alueen
kaavamerkinnän ajantasaisuus.
Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen
rakennusten korttelialuetta sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta yleiskaavan mukaisesti. Rakentamista on ohjattu
kerroslukumerkinnöin.
Voimassa olevassa asemakaavassa kortteliin 601 on osoitettu erillispientalojen
korttelialuetta, AO. Kerrosluku AO alueella on I ja tehokkuusluku, e=0.35.
Suunnittelualueelle on osoitettu myös asuin-, liike ja toimistorakennusten
korttelialuetta, AL, jossa kerrosluku on I ja tehokkuusluku, e=0.35.
Suunnittelualueen ympärille kaavoitetuille alueille on osoitettu erillispientalojen
korttelialueita sekä asuinpientalojen korttelialueita.
Asemakaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus sekä OAS ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna
Paananen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
- asetetaan korttelia 601 Pysäkkitiellä koskevan asemakaavan muutoksen
ja laajennuksen luonnosaineisto yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen
kuulemista varten MRL 62 § ja MRL 30 § tarkoittamalla tavalla
- nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ASEMAKAAVAN LAAJENNUS TAIPALEEN ALUEELLA
Jaosto 10 §
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa alueen maankäyttö uuden
keskustan osayleiskaavan mukaiseksi. Keskustan osayleiskaava on saanut
lainvoiman tammikuussa 2017. Alueelle on tarkoitus osoittaa kaavassa
teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.
Asemakaavaluonnosta tarkennetaan kokoukseen mennessä siten, että
kaavaluonnokseen otetaan mukaan myös osa Ylipään osayleiskaavaan
kuuluvasta tielinjauksesta Napuen eritasoon valtatielle 18 sekä mahdollisen
polttoaineen jakelupaikan sijoittaminen TY-alueelle.
Asemakaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus sekä OAS ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa projektipäällikkö Susanna
Paananen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06-470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

asetetaan Taipaleen aluetta koskevan asemakaavan laajennuksen
yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja
MRL 30 § tarkoittamalla tavalla

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä

Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösesitystä siten, että asian
käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
PÄÄTÖS:

Esittelijän muutetun päätösesityksen mukaan.

Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
Merkittiin, että Miko Heinilä poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian
käsittelyn ajaksi.
__________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KAAVOITUSKATSAUS SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2017 – 2019
Jaosto 11 §
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.
Liitteenä kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. (06) 470 1111.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

PÄÄTÖS:

-

hyväksytään ja asetetaan nähtäville kaavoituskatsaus ja
kaavoitusohjelma vuosille 2017 – 2019

-

nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä ja kunnan
virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jaakko Rinta poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo
18.15 -18.17.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian
esittelyn ajan.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE JA VASTUUHENKILÖIDEN
MÄÄRÄÄMINEN
Jaosto 12 §
Kunnanvaltuuston 10.12.2015 hyväksymän kuntastrategian, (liitteenä),
painopisteitä ovat:
1. Yrittäjyyden ja yritysten perustamisen edistäminen.
2. Asumisedellytysten edistäminen.
3. Yhteistyön kehittäminen kunnan sisällä, seutukunnan ja
muun ympäristön kanssa.
Elinkeinotoimen kannalta keskeiset osat kunnan talousarvioista 2017 ja
taloussuunnitelmasta 2017 – 2019 toimitetaan jaostolle esityslistan
oheismateriaalina.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää
valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta
tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

merkitään tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet
talousarviovuodelle 2017 sekä kunnanhallituksen 28.11.2016 antamat
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle ja vahvistetaan
käyttötalousosan määrärahat ja elinkeino- ja kaavoitusjaoston asettamat
lisätavoitteet sekä määrätään vastuuhenkilöt seuraavasti:

Elinkeinotoimi
Tulosyksikkö: Elinkeinoelämän kehittäminen (1200):
Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut -193 950 euroa, Toimintakate
-193 950 euroa.
Vastuuhenkilö kunnanjohtaja sekä varalla hallintojohtaja.
Jaoston asettamat lisätavoitteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
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Isonkyrön Yrittäjien kanssa järjestetään vuoden aikana kaksi tapaamista.
Vasekin toimintaa esitellään kerran vuodessa kunnanhallitukselle ja
valtuustolle.

Kaavoitustoimi
Tulosyksikkö: Kaavoitustoimen hallinto (5800):
Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut -104 792 euroa, Toimintakate
-104 792 euroa.
Vastuuhenkilö tekninen johtaja sekä varalla kunnanjohtaja.

Jaoston asettamat lisätavoitteet:
Kaavoitustavoitteet määritellään kaavoitusohjelmassa.

Tulosyksikkö: Tontit (5810):
Toimintatuotot 1 111 euroa, Toimintakulut -6 000 euroa, Toimintakate -4 889
euroa.
Vastuuhenkilö tekninen johtaja sekä varalla kunnanjohtaja.
Jaoston asettamat lisätavoitteet.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

Kokouspäivämäärä
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

