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PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko

Petri Hänninen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

18.12.2018

Allekirjoitus

Helena Tuuri-Tammela
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jari Viertola

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 20.12.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 53 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 54 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Tuuri-Tammela Helena ja Viertola Jari.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KAAVOITUSKATSAUS SEKÄ KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2019 – 2021
Jaosto 55 §
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, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 19.2.2018 § 14 hyväksynyt ja asettanut nähtäville
kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman vuosille 2018–2020 sekä päättänyt että
nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.
Vuoden 2018 kaavoituskatsauksen mukaisista hankkeista kesken on Tervajoen alueen asemakaavan muutos. Kaavaehdotusta varten tulee liikenneratkaisua vielä
suunnitella tarkemmin sekä laatia radan melu- ja tärinäselvitys.
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021. Kaavoituksen ja mittauksen -tehtäväalueen toiminnan
painopisteinä ja kehittämistarpeina todetaan, että monien suurten kaavoitushankkeiden valmistumisen jälkeen kaavoituksen erityinen painopiste vuonna 2019 on
Tervajoen asemakaavan valmistelussa. Raakamaan hankinnassa tavoitellaan erityisesti alueita, jotka liittyisivät mahdollisimman hyvin kunnan asemakaava-alueisiin ja
omistamiin maa-alueisiin.
Voimassa olevassa kaavoitusohjelmassa mainitaan vuosien 2018-2020 aikana todennäköisesti käynnistettäviksi seuraavat asemakaavahankkeet, joita ei ole vielä toteutettu:
Keskustan asemakaavan laajennus Tolkin alueella (Tolkki 3)
Keskustan asemakaavaa laajennetaan Tolkin alueella länteen. Asemakaavalla laajennetaan nykyistä asuntoaluetta.
Asemakaavamuutos Riihitiellä
Isonkyrön kunta on teettänyt alustavia tiesuunnitelmia Riihitien liikenneyhteyksien
parantamisesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kulkuyhteyksien kehittäminen niin,
että alueen asumisviihtyisyys kohentuisi ja yritystoiminnan varastoliikenne toimisi
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Laurilan teollisuusalueen laajentaminen
Isonkyrön kunnalla on omistuksessa Laurilan teollisuusalueen ja kantatien välisellä
alueella peltomaata, jolle teollisuusalueen kaava tullaan laajentamaan.
Talso - Taipale
Asemakaavoittamattomat alueet Kyrönjoen ja Pohjankyröntien varrella välillä Talso
– Taipale.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Vuoden 2019 kaavoituskatsauksesta ja kaavoitusohjelmasta on 30.11.2018 pyydetty
tarjousta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käy alustavan keskustelun kaavoituskatsauksesta sekä
kaavoitusohjelmasta vuosille 2019-2021.
Tilataan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä vuoden 2019 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma saadun tarjouksen mukaisesti hintaan 1.600,00 € (alv 0%).

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2019 TONTTIKAMPANJA
Jaosto 56 §
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021. Kaavoituksen ja mittauksen -tehtäväalueen toiminnan
painopisteissä ja kehittämistarpeissa todetaan, että tonttien markkinointikampanja
toteutetaan vuoden 2019 aikana. Kampanjaan on varauduttu elinkeino- ja kaavoitusjaoston talousarviossa (elinkeinoelämän kehittäminen/palveluiden ostot/painatukset
ja ilmoitukset) noin 20.000 euron määrärahalla.
Kunnan kotisivut on uudistettu vuoden 2018 aikana. Samalla on parannettu sekä
asuintonttien että yritystonttien näkyvyyttä kunnan kotisivuilla.
Tonttikampanjan vaihtoehtoisia toteutusmuotoja esitellään kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käy alustavan keskustelun vuoden 2019 tonttikampanjasta ja linjaa asian valmistelua.
Käytiin alustava keskustelu vuoden 2019 tonttikampanjasta ja annettiin kunnanjohtajalle evästyksiä asian jatkovalmistelua varten.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Jaosto 57 §
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia elinkeinoasioita kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee ajankohtaiset elinkeinoasiat tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUTTOLIIKETTÄ EDISTÄVÄ TUTKIMUSHANKE SEINÄJOEN KAUPUNKISEUDULLA
Jaosto 58 §
Alueen kasvun ja elinvoiman edellytys on riittävä ja ikärakenteeltaan kasvua tukeva
väestöpohja. Väestökehitystä mittaavien tilastojen perusteella voidaan sanoa, että
Seinäjoen kaupunkiseudulla (K8-alueella) väestöpohjan riittävyys ei enää varmistu
luonnollisen väestönlisäyksen kautta. Alueen työllisyysasteen lähestyessä tällä hetkellä 80%:a ovat yritysten kasvun esteeksi muodostumassa ongelmat työvoiman
saatavuudessa. Ratkaisuksi tarvitaan kaupunkiseudulle suuntautuvaa uutta muuttovirtaa, mistä asiasta vallinnee suuri yksimielisyys.
Em. lähtökohdista Siirtolaisuusinstituutti on räätälöinyt Seinäjoen kaupunkiseudulle
laajan, kolmivuotisen muuttoliikettä selvittävän tutkimushankkeen, joka perustuu reaaliaikaiseen, usealla mittarilla tehtyyn tilanneseurantaan, tiedon analysointiin, ongelmakohtien tunnistamiseen ja ratkaisumallien kehittämiseen. Keskiössä ovat potentiaaliset tulomuuttajat sekä Suomesta että ulkomailta: heidän saamisensa muuttamaan, työllistymään ja kotoutumaan Seinäjoen kaupunkiseudulle.
Vastaavantyyppiset laajat muuttoliikeselvitykset ovat aiemmin kohdistuneet pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulle ja muihin suurimpiin kaupunkeihin. Erityisen kiinnostavana voidaan pitää hankkeen interaktiivista luonnetta, jossa vastuututkijat ottavat politiikkasuosituksin kantaa ja tuottavat näkemyksiä ja toimenpidesuosituksia lähes reaaliaikaisesti esim. kuntapäättäjien ja alueen yritysten käyttöön. Tutkimushanke tuottaa myös vertailutietoa. Vertailualueeksi on valittu Turun seutu.
Hankesuunnitelma on esitelty Seinäjoen kaupunkiseudun kuntatapaamisessa
4.12.2018. Tutkimushanke toteutetaan Siirtolaisinstituutin Seinäjoen yksikössä, jossa se työllistää 2-3 tutkijaa. Tutkimushankkeen toteutusaika on 3 vuotta (20192021). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 390.430 €, josta Siirtolaisinstituutin
omarahoitusosuus on 90.430 € (n. 23 %).
Alueen kuntien rahoitusosuus on yhteensä 300.000 €. Tästä kuntarahoituksesta
Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus on 60 % eli koko hankeajalla yhteensä 180.000
€ ja vuosittain 60.000 €. Muiden kuntien osuus on yhteensä 40 % kuntarahoituksesta (kolmen vuoden aikana yhteensä 120.000 €), joka jakautuu kunnittain asukasluku- ja sijaintiperusteisesti vuosittaisten rahoitusosuuksien ollessa 2.000-8.000 €/
kunta.
Kuntarahoituksen suunniteltu jakautumien on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa:
Muuttotutkimus: Kaupunkiseudun kuntien rahoitus vv. 2019-2021
As.luku
2019
2020
2021
Yht.
Alavus
11.713
4.000
4.000
4.000
12.000
Ilmajoki
12.205
8.000
8.000
8.000
24.000
Isokyrö
4.673
2.000
2.000
2.000
6.000
Kauhava
16.278
8.000
8.000
8.000
24.000
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kuortane
Kurikka
Lapua
Yhteensä

3.637
21.203
14.494
84.203

2.000
8.000
8.000
40.000

2.000
8.000
8.000
40.000

2.000
8.000
8.000
40.000

Seinäjoki

62.676

60.000

60.000

60.000

6.000
24.000
24.000
120.000 €
40 %
180.000 €
60 %
300.000 €
100 %

Seinäjoen kaupunki on osaltaan sitoutunut hankkeeseen ja 60 %:n kuntarahoitusosuuteen. Seinäjoen kaupunki pyytää Isonkyrön kunnan sitoumusta hankkeeseen
osallistumisesta ym. rahoitusjakauman mukaisesti. Päätös pyydetään lähettämään
joulu-tammikuun aikana.
Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehitys -hankesuunnitelma jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Isonkyrön kunta osallistuu hankkeeseen ja sitoutuu rahoittamaan hanketta enintään 6.000 eurolla, mikäli
hankkeen rahoitussuunnitelma toteutuu. Hanke rahoitetaan kustannuspaikalta ”Yhteistoimintaprojektit (12010)”.

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:
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: 53-57
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

