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Heinilä Miko
Hulkko Maarit
Viertola Jari
Viljanmaa Pirkko
Rajamäki Sirkku
Hahtola Sami

Mäki-Rammo Mirva
Kankaanpää Tero

(ja läsnäolon peruste)

Järvinen Tuomo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
Pirkko Viljanmaan varajäsen
Miko Heinilän varajäsen

khall:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
arkkitehti, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, läsnä § 25 klo 16.30–16.50

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
23 – 29
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Erkki Kuusikko

Tero Kankaanpää

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

Isonkyrön kunnanvirastossa 11.5.2018
Allekirjoitus

Jari Viertola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Helena Tuuri-Tammela

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi maanantai 14.5.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

7.5.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 7.5.2018, 23 §
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 7.5.2018, 24 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jari Viertola ja Helena Tuuri-Tammela.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KYRÖÖNTIEN ALUEELLA
Jaosto 13.3.2017, 5 §
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle tämän lisäksi päiväkodin rakentaminen
sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 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.
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää
- käynnistää keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kyrööntien alueella
- kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kunnan kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pohjankyrö-lehdessä
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan yleisesti nähtäväksi ja se annetaan
tiedoksi osallisille.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
__________

Jaosto 30.10.2017, 36 §
Keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.4.2017 – 12.5.2017 välisenä aikana.
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva kaavaluonnos on valmistunut lokakuun lopussa. Kaavaluonnos esitellään elinkeino- ja kaavoitusjaostolle ennen kokousta.
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen
sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä. Osayleiskaavan liikenneratkaisut on tarkoitus tarkentaa asemakaavaratkaisujen yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Keskustan asemakaavan muutokseen ja laajennukseen voi tutustua kunnan kotisivujen kautta www.isokyro.fi , josta löytyy linkki FCG Oy:n kaavahankkeen sivustoille:
https://projektit.fcg.fi/projektit/isokyro_keskusta_kyroontien_alue/
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti 06 4701111.
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen johtaja ehdottaa jaoston päätökseksi, että
-

hyväksytään kaavaluonnos ja kaavaselostus asetettavaksi
julkisesti nähtäville.

-

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.

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Susanna Paananen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.
_____________

Jaosto 19.2.2018, 15 §
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien alueella koskeva kaavaluonnos on ollut nähtävillä 30.11.2017 – 05.01.2018 välisen ajan.
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 Jukka Kosonen p. 06 470 1111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien
alueella koskeva kaavaehdotus ja kaavaselostus asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

-

nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä kunnan
virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Asian käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti:
”Kortteli 430 ja sen itäpuolella oleva viheralue poistetaan nähtäville asetettavasta
kaavaehdotuksesta”.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
__________

Jaosto 7.5.2018, 25 §
Keskustan asemakaavan muutosta ja laajennusta Kyrööntien alueella koskeva kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.3.–4.4.2018 välisen ajan.
Ehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Lausuntojen ja muistutuksen referaatit ja kaavoittajan vastineet niihin sisältyvät kaavaselostukseen.
Palautteen johdosta asemakaavakartalle tehtiin yksi lisäys meluesteen rakentamisvaatimuksesta.
MRA 32 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen ei ole
tarpeen, jos asemakaavaehdotukseen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset, kuullaan erikseen.
Osallisille on tarjottu 19.4.2018 toimitetulla kirjeellä mahdollisuutta jättää kirjallinen
muistutus asemakaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista. Muistutukset on pyydetty toimittamaan viimeistään 2.5.2018 ennen kello 16.00 joko kirjeitse tai sähköpostitse.
Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään muistutusta.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä. Erilliskuulemisen kirje jaetaan
oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus (liite) Kyrööntien
alueella ja kaavaselostus (liite) hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Merkittiin, että Tuomo Järvinen esitteli kaavaehdotusta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.50.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TARJOUS TOLKIN VALOMAINOSTORNIN MUUTOSTÖISTÄ
Jaosto 7.5.2018, 26 §
Kunnanjohtajan yrityskierroksella on käynyt ilmi, että Tolkin valomainostornin teräsputkirunko kaipaa uudelleenmaalausta, koska se on haalistunut. Samalla on hyvä
muuttaa kaikki nykyisten valolaatikoiden loisteputket LED-putkiin ja päivittää Isonkyrön kunnan logo tornin huipulla kunnan graafisen ilmeen mukaiseksi.
Lakeuden Neon Oy on 20.3.2018 antanut seuraavan tarjouksen:
2 kpl ISOKYRÖ irtokirjaimet 900x4500
- kirjainrungot musta alumiini
- etupintamuovit opaali akryyli + oranssi teippaus
- valaistus sisäpuolella valkoisilla LED-moduleilla
Runko
- uudet 2mm pulverimaalatut alumiinilevyt (kirjainten taakse)
- teräsputkirungon uudelleen maalaus esim. musta
7 kpl nykyisten 1000x2500 valolaatikoiden
- loisteputkien vaihto LED putkiin (28 kpl)
Asennustyöt
- sis. tarvittavat nosturit
Oheismateriaalina jaoston jäsenille jaetaan havainnekuva.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää hyväksyä Lakeuden Neon Oy:n tarjouksen
hinnaltaan 6.400 euroa (alv 0 %).
Ehdotus hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITTEET TIENVIITOISTA JA KYLTEISTÄ NAPUEN KYLÄLLE SEKÄ POHJANKYRÖNTIEN NIMENMUUTOKSESTA
Jaosto 7.5.2018, 27 §
Hannu Sippola ja 21 allekirjoittajaa ovat 15.10.2015 jättäneet kuntalaisaloitteen, jossa esitetään tienviittoja ja kylttejä Napuen kylälle. Aloite on oheismateriaalina.
Kunnanvaltuusto on 12.5.2016 § 4 ja 23.5.2017 § 10 todennut aloitteen keskeneräiseksi.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2017 § 78 on päättänyt antaa aloitteen
Ely-keskukselle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten Napuen kylän kyltin ja Oijoonmäen kyltin osalta sekä antaa aloitteen elinkeino- ja kaavoitusjaostolle tiedoksi
mahdollista kaavamuutosta varten Pohjankyröntien nimenmuutoksen osalta. Lisäksi
tekninen lautakunta totesi, että nähtävyydet tulee päivittää nettisivustolle seuraavan
päivityksen yhteydessä.
Myös Liisa Vaismaa on jättänyt 23.11.2015 kuntalaisaloitteen asiakasvirran virkistämisestä. Aloite on oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käy keskustelun aloitteen mukaisesta ehdotuksesta
Pohjankyröntien nimen muuttamisesta Napuen risteyksestä Kyrööntiehen asti
Napuentieksi ja antaa asiasta lausuntonsa.

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan, että
Pohjankyröntien nimeä ei muuteta Napuentieksi, vaan Napuentien nimeä voidaan
hyödyntää osayleiskaavan mukaisissa uusissa tieratkaisuissa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Jaosto 7.5.2018, 28 §
1. 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.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Jaosto 7.5.2018, 29 §

1.
2.

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 12.3.2018, § 53;
Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätökseen 5.2.2018, § 8
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 22.3.2018, § 6;
Kaavatunnusten määrittelystä päättäminen

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee ilmoitusasiat 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: 26
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: 23, 24, 25, 27, 28, 29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 26

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

