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

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

5.11.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 47 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 48 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Miko Heinilä.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N (VASEK) AJANKOHTAISKATSAUS
Jaosto 49 §
Yritysneuvoja Antti Alasaari/VASEK tulee kertomaan ajankohtaisista asioista ja yritysneuvonnasta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana yritysneuvoja Antti Alasaarta klo 16.30-17.20.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KORTTELIN 110 KAAVAMUUTOS
Jaosto 11.6.2018, 32 §
Tekninen johtaja on 18.4.2018 tilannut korttelin 110 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen, kaavakartan, lausuntopyynnöt, kuulutukset ja aineistotoimitukset FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä.
Suunnittelualue sijoittuu Kyrööntien Kyrönjoen ylittävän sillan pohjoispuolelle itärannalle Perttiläntien ja joen väliin. Alueella on vanha koulurakennus pihoineen.
Tontin reunoilla on puustoa. Rakennuksen pitkä sivu on joelle päin.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavamerkintää siten, että vanha
koulurakennus on mahdollista remontoida asunnoiksi.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaetaan elinkeino- ja
kaavoitusjaoston jäsenille oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(liite).
Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaluonnosta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.52.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 25.6.2018, 37 §
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Asemakaavaluonnos ja luonnosvaiheen kaavaselostus julkaistaan osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Kortteli110/
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

asetetaan korttelin 110 koskevan asemakaavan luonnosaineisto yleisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamalla tavalla;
-

PÄÄTÖS:

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

Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaluonnosta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.43-17.16.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 17.9.2018, 42 §
Korttelin 110 asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on ollut nähtävillä 2.7.2018–
1.8.2018 välisen ajan.
Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia määräaikaan mennessä. Viranomaisten
antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Asemakaavaehdotus ja ehdotusvaiheen kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään korttelin 110 koskevan asemakaavan kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

-

nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä.
Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaehdotusta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.45
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Jaosto 5.11.2018 § 50
Korttelin 110 asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus ja kaavaselostus on
ollut nähtävillä 20.9.2018– 22.10.2018 välisen ajan.
Ehdotuksesta jätettiin yksi yksityinen muistutus määräaikaan mennessä. Viranomaisten antamien lausuntojen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät
kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että korttelin 110 asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YHTEISMARKKINOINTIA LED-NÄYTÖLLÄ / SOPIMUKSET
Jaosto 12.3.2018, 22 §
Strategia
Kunnan strategian 2025 mission mukaan ”Yrittämisen Isokyrö on itsenäinen elinvoimakunta, joka huolehtii asukkaistaan laadukkailla palveluilla sekä mahdollistaa
viihtyisän elämisen ja asumisen.” Visiona on, että ”Vetovoimaisessa Isossakyrössä
eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta”. Yrittämisen palvelulupauksina on
muun muassa, että yrityspalveluista tiedotetaan paremmin, ja että vapaista yritystiloista on ajantasainen helposti saatava tieto. Tietoisuutta isokyröläisten yritysten
palveluista lisätään sekä yritysten yhteistyötä edistetään.
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n välinen yhteistyö
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n edustajien välisessä yhteistyöpalaverissa
20.2.2018 on käyty keskustelua kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n yhteistyöllä toteutettavasta isokokoisesta LED-näytöstä, joka sijoitettaisiin valtatien 18 varteen. Isonkyrön Yrittäjät ry. on 1.3.2018 ilmoittanut, että he lähtevät tekemään kunnan kanssa
yhteistyötä asiassa.
Budjettitarjoukset on hankittu kahdelta palveluntarjoajalta. Neuvottelut on järjestetty
kunnan, Isonkyrön Yrittäjät ry:n ja LEDiMedian kesken 7.3.2018.
Perusperiaatteet yhteistyön tekemisessä olisivat seuraavat:
-

kunta ottaa vastattavakseen näytön betonivalun, teräsrakenteiden valmistuksen,
nostimen ja sähkönsyötön (3 x 16A) järjestämisen kustannukset (teknisen toimen alustava arvio noin 10.000 euroa),

-

kunta ottaa vastattavakseen ½ palvelusopimuksen hinnasta (530 € / kk eli 6.360
€ / v) ja saa käyttöönsä puolet mainostilasta, jota se voi halutessaan myydä
kolmannelle määrittämällään hinnalla,

-

Isonkyrön Yrittäjät ry. ottaa vastattavakseen ½ palvelusopimuksen hinnasta
(530 € / kk eli 6.360 € / v) ja saa käyttöönsä puolet mainostilasta, jota se voi halutessaan myydä kolmannelle määrittämällään hinnalla,

-

Isonkyrön Yrittäjät ry. hallinnoi näytön sisältöä selainpohjaisen sisällönhallintaohjelmiston kautta

-

näytön sähkönkulutus jaetaan puoliksi kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n kesken
(toimittajan arvio kuluista 1.500 € / v)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisäksi on sovittu, että ensisijaisesti Isonkyrön Yrittäjät pyrkii myymään mainostilaa
isokyröläisille yrityksille. Mainostilaa ei myydä toisille kunnille, eikä puoluepoliittisiin
tarkoituksiin.
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry. välinen tarkempi yhteistyösopimus laaditaan myöhemmin. Siinä on tarkoitus sopia muun muassa vaihtuvien mainosten enimmäismääristä.
LED-näytön käyttömahdollisuudet
LED-näytön käyttömahdollisuudet ovat kunnan kannalta laajat. Valtatietä 18 ajaa
vuorokaudessa noin 10.000 ajoneuvoa. Näyttöä voidaan muun muassa kunnan
yleisen tunnettavuuden ja kuntaimagon parantamiseen, uusien yritysten ja asukkaiden hankkimiseen, tonttimarkkinointiin, kunnassa järjestettävien tapahtumien markkinointiin ja muuhun kuntaviestintään.
Palvelusopimus
Neuvotteluiden kuluessa on vahvistunut käsitys, ettei näyttöä välttämättä kannata
ostaa omaksi, vaan vuokrata palvelusopimuksella. Palvelusopimuksella voidaan paremmin hallinnoida riskiä teknisesti herkän laitteen mahdollisesta rikkoutumisesta.
LEDiMedian tarjous palvelusopimuksesta sisältää LED-näytön 5,12 x 2,88 m (n.
14,75 m2), näytön ohjauslaitteiston, 4G-reitittimen ja dataliittymän, näytön asennustyön ja käyttöönoton, sisällönhallintaohjelmiston, käyttötuen ja laitteen korjauksen
48 h ilmoituksesta. Sopimusaika olisi 24 kk, minkä jälkeen sopimus jatkuu 3 kk:n irtisanomisajalla. Palvelusopimuksen hinta on 1.060 € / kk (alv 0 %).
Oheismateriaalina elinkeino- ja kaavoitusjaoston jäsenille jaetaan tarjous palvelusopimuksesta.
Luvitus
Lupa näytön sijoittamiselle on haettava Pirkanmaan ELY-keskukselta. LEDiMedia
valmistelee lupahakemuksen ja toimittaa kunnalle kuvat teräsrakenteteista ja betonivalusta. Näytön rakentaminen vaatii rakennusluvan.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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1) kunta sitoutuu yhteistyöhön Isonkyrön Yrittäjät ry:n kanssa edellä mainituin periaattein ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan yhdistyksen kanssa yhteistyön
tarkemmista yksityiskohdista,
2) kunta hyväksyy Ledimedia Oy:n tarjouksen palvelusopimuksesta ja valtuuttaa
kunnanjohtajan tekemään yhtiön kanssa palvelusopimuksen,
3) LED-näytön kustannukset (rakentaminen ja käyttökulut) maksetaan kustannuspaikalta ”Elinkeinoelämän kehittäminen (12000)”
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin
_________

Jaosto 5.11.2018 § 51
Ledimedia Oy:n ja kunnan välinen 1.9.2018 päivätty palvelusopimus on liitteenä.
Kunnan ja Isonkyrön Yrittäjät ry:n välinen 8.10.2018 päivätty sopimus LED-näytöstä
on liitteenä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää merkitä ko. sopimukset tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MUUT ASIAT
Jaosto 52 §
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. Lisäksi päätettiin, että ei osallistuta Vasekin tarjoamaan yhteiseen toimitilarekisteriin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

Kokouspäivämäärä

5.11.2018

Sivu

88

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: 47-52
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

