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Eino Toivola

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

.9.2017

Allekirjoitus

Maarit Hulkko
PÖYTÄKIRJA ON
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Pirkko Viljanmaa

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistai 12.9.2017 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 25 §
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 26 §
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Hulkko ja Pirkko Viljanmaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

Kokouspäivämäärä

Sivu

4.9.2017

29

KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA
Jaosto 13.3.2017, 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.
KJ:N
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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Jaosto 5.6.2017, 23 §
Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävänä 30.3.2017 – 2.5.2017.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä.
Viranomaisten antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet
niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti p. 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitus päättää, että

PÄÄTÖS:

-

Isonkyrön keskustan asemakaavan Tolkin aluetta koskeva ehdotus
asemakaavaksi asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi

-

muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan
kaavaehdotuksen nähtävänäoloaikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Jaosto 4.9.2017, 27 §
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 19.6.2017-11.8.2017.
Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä. Kaavoittajan
laatimat vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sisältyvät kaavaselostukseen.
Saadun palautteen perusteella hyväksymiskäsittelyyn on tässä vaiheessa
tarkoituksenmukaista viedä kortteli 436 sekä siihen liittyvä katu- ja
virkistysalue.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, p. 06-4701111.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja
valtuustolle, että
- Keskustan asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) Tolkin alueella
hyväksytään liitteen mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNNON ANTAMINEN TUULIVOIMALAHANKKEESTA/TIMO MÄKINEN
Jaosto 4.9.2017, 28 §

Timo Mäkinen on jättänyt 10.5.2017 ympäristölautakunnalle
rakennuslupahakemuksen tuulivoimalan sijoittamisesta tilalle 152-415-3-84
maatilakeskuksen yhteyteen. Tuulivoimalan teho on 200 KW, napakorkeus
50 metriä ja lapakorkeus 75 metriä. Tuulivoimala siirrettäisiin alueelle
nykyiseltä paikaltaan Ilmajoelta.
Tuulivoimalan lähtömelutaso on 100,2 dB(A). Melumallinnuksen (FCG
Suunnittelu ja Tekniikka 20.6.2017) tulos alittaa lähimpien asuinrakennusten
yöohjetason 40 dB(A).
Puolustusvoimat ei lausunnossaan 27.9.2016 vastusta tuulivoimalan siirtoa.
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen 29.6.2017 näkemyksen (Jouni Hongell)
mukaan luonnonsuojelun kannalta tuulivoimala voitaneen sijoittaa
suunnitellulle paikalle.
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on 16.8.2017
saapuneessa lausunnossaan katsonut, että tuulivoimala ei sovi kyseiseen
paikkaan. Tuulivoimalan läheisyydessä on useita asuntoja, loma-asuntoja ja
karavaanarialue.
Pohjanmaan museo on antanut hankkeesta lausunnon 21.8.2017. Museon
mukaan kulttuuriympäristölle ei aiheudu tässä vaiheessa niin merkittäviä
vaikutuksia, että se estäisi voimalan rakentamisen. Museo sanoo
harkitsevansa kuitenkin pienet voimalat tapauskohtaisesti, eikä yksittäisen
voimalan puoltamista tule pitää yleislinjauksena.
Lisäksi lausunnon hankkeesta ovat antaneet Liikennevirasto, Liikenteen
turvallisuusvirasto ja Pohjanmaan pelastuslaitos. Lausunnoissa ei vastusteta
tuulivoimalan rakentamista. Kaikki lausunnot ovat saatavilla kokouksessa.
Tuulivoimalan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ja nähtävä olosta on
kuulutettu kunnan internet-sivuilla 29.6. – 13.7.2017. Hankkeesta ei ole jätetty
huomautuksia.
Ylipään oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tuulivoimala sijoittuisi MEalueelle (Kotieläintalouden suuryksikkö). Sijoituspaikasta noin 200 metriä
koilliseen osayleiskaavassa alkaa AOM-2 alue, jolle on mahdollista rakentaa
enintään kolme asuntokiinteistöä/ha.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Nykyiset lähimmät asuntokiinteistöt ovat noin 500 metrin etäisyydellä
suunnitellusta sijoituspaikasta. Kalliojärven karavaanialue on noin 700 metrin
etäisyydellä suunnitellusta sijoituspaikasta. Alue on osayleiskaavassa RM –
alue (matkailupalvelujen alue). Muilta osin Kalliojärven viihdekeskuksen
vapaa-ajanasunnot ja muut toiminnot sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä
tuulivoimalan sijoituspaikasta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola p. 06-701111.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää lausuntonaan ilmoittaa, että
-

PÄÄTÖS:

tuulivoimalan sijoittaminen suunnitellulle alueelle vaikeuttaisi
merkittävästi Ylipään oikeusvaikutteisen ja lainvoimaisen
osayleiskaavan toteuttamista erityisesti AOM-2 –alueen osalta
eikä se siten ole osayleiskaavan mukainen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela ja Sami Hahtola poistuivat esteellisinä
(intressijääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJIEN OMISTAJANVAIHDOSPALVELUN
HANKERAHOITUS
Jaosto 4.9.2017, 29 §
Etelä-Pohjanmaan yrittäjät hakee kuntien rahoitusta omistajanvaihdospalvelujen hankerahoitukseen vuosille 2018-2020.
Hankkeen keskeinen sisältö on seuraava:
-

-

parantaa ja nopeuttaa pk-yritysten omistajanvaihdosprosesseja henkilö- ja
yrityskohtaisella neuvonnalla ja pitkäjänteisellä tuella, Etelä-Pohjanmaan
omistajanvaihdosverkostoa hyödyntäen on maksutta kaikkien alueen
yrittäjien ja yritystoiminnan myymisestä ja ostamisesta kiinnostuneiden
tahojen hyödynnettävissä (palvelu samaa kaikille, riippumatta esimerkiksi
jäsenyydestä yrittäjäjärjestössä). Palvelu ei koske alkutuotantoa, josta vastaa
ProAgria,
järjestää avoimia koulutustilaisuuksia yhteistyössä kuntien elinkeinotoimien
kanssa
ylläpitää ja kehittää alueellista omistajanvaihdosverkostoa ja hyödyntää
verkoston tuottamia palveluita alueen palveluprosessin kehittämiseen
hyödyntää alueellista ja valtakunnallista Yrityspörssiä sekä kertyvää hiljaista
tietoa ostajien ja myyjien löytämiseksi niin alueelta kuin sen ulkopuolelta
omistajanvaihdosteeman esillä pitäminen julkisuudessa sekä uusien
viestinnällisten materiaalien kehittämistä ja toteuttamista.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 76 000 euroa/vuosi, josta Isonkyrön
osuus 1 580 euroa/vuosi. Selostus hankkeesta on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola p. 06-701111.

KJ:N
EHDOTUS: Isonkyrön kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen esitetyllä osuudella.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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AJANKOHTAISET ASIAT
Jaosto 4.9.2017, 30 §
Kunnanjohtaja selosti jaostolle vireillä olevia ajankohtaisia hankkeita.
KJ:N
EHDOTUS: Selostus merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Selostus merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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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: 29
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: 25, 26, 27, 28 ja 30
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 29

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

