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Rinta-Korkeamäki Paula 3)
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Tuuri-Tammelan henk. varajäsen
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Försti Juha
Pukkinen Jaakko
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tekninen johtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT §

21 - 24

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

20

Eino Toivola

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

5.6.2017

Allekirjoitus

Raili Varo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Pirkko Viljanmaa

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistai 13.6.2017 klo 14.00
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 21 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 22 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Varo ja Pirkko Viljanmaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA
Jaosto 7 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Jaosto 15.12.2014, 19 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on hyväksynyt Kattiharjun tuulivoimapuiston
osayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 28.10.2013 §
22.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos on valmistunut
1.12.2014. Kaavaluonnos esitellään elinkeino- ja kaavoitusjaostolle ennen
kokousta. Kaava-asiakirjat ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola, 06 470 1111.

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että

PÄÄTÖS:

-

hyväksytään kaavaluonnos ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti
nähtäville 7.1.2015-9.2.2015 liitteen mukaisena

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla ja Pohjankyrö-lehdessä

-

kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan kotisivuilla

-

asiakirjoista pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainittujen viranomaisten lausunnot

-

kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus luonnoksen
nähtävänäoloaikana

-

kaavaluonnoksesta lähetetään tiedote niille tuulivoima-alueen
maanomistajille, jotka ovat kunnan tiedossa.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Jaosto 5.6.2017, 24 §
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävänä 7.1.2015 – 9.2.2015.
Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja huomautusten sekä tehtyjen
selvitysten perusteella on FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut
Kattiharjun tuulivoimapuiston kaavaehdotuksen ja selostuksen, jotka ovat
liitteenä.
Kaava-aluetta on supistettu merkittävästi luonnosvaiheesta ja hanke sijoittuu
pääosin 12.5.2017 lainvoiman saaneelle Pohjanmaan vaihemaakuntakaava
2:n osoittamalle alueelle.
Selostuksesta 2.6.2017 puuttuu vielä vertailutaulukko kuinka YVA-selvitys on
huomioitu kaavaehdotuksessa.. Mm. tältä osin selostusta on tarkoitus
täydentää ennen nähtäville asettamista. YVA-selvitys on tehty huomattavasti
suuremmalle tuulivoimala-alueelle, jolloin ympäristövaikutukset ovat
luonnollisesti pienemmät.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eino Toivola ja tekninen johtaja Juha Försti
06 4701111.

KJ:N
EHDOTUS: Kunnanjohtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että

PÄÄTÖS:

-

hyväksytään kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi

-

kaavaselostukseen voidaan tehdä virkamiestyönä em. vähäisiä täydennyksiä ja tarkennuksia ennen nähtäville asettamista, selostuksen
liitteenä oleva OAS päivitetään nykytilanteen mukaiseksi

-

lausunnot kaavaehdotuksesta tulee antaa nähtäväoloaika.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Miko Heinilä ja Helena Tuuri-Tammela poistuivat kokouksesta
esteellisinä (intressijääviys) ennen tämän asian käsittelyä klo 17.10. TuuriTammelan sijalla kokoukseen osallistui henkilökohtainen varajäsen Paula
Rinta-Korkeamäki klo 17.10 alkaen.

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: - - 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: 21,22,23 ja 24
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

