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

Isonkyrön kunnanvirastossa 6.8.2018
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Jaakko Pukkinen
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Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstaina 9.8.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 129 §
PÄÄTÖS:

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 130 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VÄESTÖNSUOJATILOJEN JÄRJESTELYT SEKÄ PERIAATEPÄÄTÖS VÄESTÖNSUOJATILOISTA
Khall 131 §
Asia käsitellään salassa pidettävänä asiana julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8kohdan mukaisesti:
”8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista,
väestönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaista tutkintaa, jos
tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin varautumista, vaarantaisi
turvallisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutumisen, vaarantaisi tiedon saantia
tutkintaa varten taikka loukkaisi onnettomuuden, vaaratilanteen tai poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään; (20.5.2011/528)”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN HINNAT
Jaosto 25.6.2018, 36 §
Lapinmäen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.3.2018 § 7.
Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 105 hehtaaria. Asemakaavalla on
osoitettu asuinpientalojen korttelialue (AP), erillispientalojen korttelialueita (AO), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kaavalla osoitetaan myös virkistys- ja lähivirkistysalueet sekä katualueet.
Kaavalla osoitetaan 30 rakentamatonta AO- tai AP-tonttia. Alueelle sijoittuu ennestään jo neljä rakennettua asuinkiinteistöä (korttelit 1215, 1216 ja 1217), jotka nyt on
osoitettu myös kaavalla tonteiksi.
AO-tonttien pinta-ala on yhteensä 10,3976 ha eli keskimäärin noin 2.970 m²/tontti.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.12.2010 § 213 Riihimäen uuden alueen tonttien
hinnaksi kortteleissa 750, 751 ja 752 kolme euroa/m². Hinta sisältää tonttien erottamiskustannukset. Lisäksi päätettiin, että kunta hakee kerralla kaikkien tonttien lohkomista. Riihimäen uusi alue sijaitsee nyt käsiteltävänä olevan alueen vieressä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että
- Lapinmäen omakotitonttien hinnaksi kortteleissa 1206, 1207, 1208, 1210,
1211, 1212, 1213, 1214, 1218 hyväksytään kolme euroa/m²,
- hinta sisältää tonttien erottamiskustannukset;
- kunta hakee kerralla kaikkien tonttien lohkomista.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 6.8.2018, 132 §
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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IKOLAN KOULU / TARJOUS
Khall 133 §
Kunnanhallitus on 21.5.2018 merkinnyt toimitilasuunnitelman tiedoksi ja lisäksi päättänyt muun ohella, että Ikolan koulu asetetaan myytäväksi Kiertonet.fi -huutokauppapalvelussa ehdolla, että kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä huutokaupassa jätetyn korkeimman tarjouksen.
Rakennuksessa on kahden käyttökerroksen lisäksi ullakko ja kellaritilat. Kerrosalaa
on yhteensä 807 m2.
Koulurakennus on pääosin valmistunut vuonna 1939, mutta vuosien saatossa on
tehty muutos- ja perusparannustöitä. Lämmitys toimii kaukolämmöllä. Kiinteistö on
liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Koulun noin 6.000 m2 kokoisesta pihapiiristä löytyy myös vanha maakellari/varastorakennus.
Huutokauppa on päättynyt 30.7.2018. Kohteesta annettu korkein tarjous oli 5.200
euroa. Ottaen huomioon kohteen keskeinen sijainti ja tontin koko, korkeinta tarjousta
ei voida pitää riittävänä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hylätä huutokaupassa jätetyn korkeimman tarjouksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 134 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

19.6.2018
19.6.2018

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Khall 135 §
1. Valtiovarainministeriön kirje 5.7.2018; Maakuntajako maakuntauudistuksen yhteydessä
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 131, 132, 133
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: 129, 130, 134, 135
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 131, 132, 133

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

