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15.1.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 15.1.2018, 1 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 15.1.2018, 2 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miko Heinilä ja Pirkko Viljanmaa.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu

2

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

15.1.2018

Sivu

3

ELINKEINO- JA KAAVOITUSJAOSTON KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ
PITÄMINEN
Jaosto 15.1.2018, 3 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaoston tulee päättää jaoston kokousajoista ja pöytäkirjan
nähtävänä pitämisestä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

PÄÄTÖS:

elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokoukset pidetään vuonna 2018 pääsääntöisesti
virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa jaoston puheenjohtajan kutsusta klo 16.30 ennen kunnanhallituksen kokousta;

-

kutsu kokoukseen pyritään lähettämään viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muulla tavalla;

-

jaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä;

-

tätä ennen pöytäkirjat on tarkastettava ja allekirjoitettava. Mikäli ennen nähtävänäolopäivää ei ole seuraavaa kokousta, puheenjohtaja ja tarkastajat käyvät
tarkastamassa ja allekirjoittamassa pöytäkirjan ennen nähtävänäoloaikaa;

-

määrätään elinkeino- ja kaavoitusjaoston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi tekninen johtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA
Jaosto 13.3.2017, 8 §
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:

PÄÄTÖS:

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 ilmoitus
taululla sekä Pohjankyrö-lehdessä.

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.
__________

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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Elinkeino- ja kaavoitus päättää, että
-

Isonkyrön keskustan asemakaavan Tolkin aluetta koskeva ehdotus asema
kaavaksi asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi;

-

muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan kaava
ehdotuksen nähtävänäoloaikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Jaosto 4.9.2017, 27 §
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 19.6.2017-11.8.2017. Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä. Kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sisältyvät kaavaselostukseen.
Saadun palautteen perusteella hyväksymiskäsittelyyn on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista viedä kortteli 436 sekä siihen liittyvä katu- ja virkistysalue.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, p. 06-4701111.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle,
että
Keskustan asemakaava (liite) ja kaavaselostus (liite) Tolkin alueella hyväksy
tään liitteen mukaisena.
Merkittiin, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Jaosto 15.1.2018, 4 §
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävänä 19.6.2017-11.8.2017. Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan laatimat vastineet lausuntoihin ja
muistutuksiin sisältyvät kaavaselostukseen.
Asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat liitteenä.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Kosonen 06-470 1230, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitus päättää, että
-

Isonkyrön keskustan asemakaavan Tolkin aluetta, korttelin 401 osalta, koskeva ehdotus asemakaavaksi asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi;

-

Muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kuntaan kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.

Asian käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan seuraavasti:
-

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että muistutuksen jättäneitä kaavaalueeseen välittömästi länsipuolella rajautuvien kiinteistöjen omistajia kuullaan
muutetusta kaavaehdotuksesta erikseen (MRA 32 §). Kaavaehdotusta ei tarvitse näin ollen asettaa uudelleen nähtäväksi.

Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.
Ehdotus hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösesityksen mukaan.
Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa jaettiin päivitetty asemakaavaehdotus ja päivitetty kaavaselostus.
Merkittiin tiedoksi, että Jari Viertola poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta
tämän asian käsittelyn ajaksi klo 17.16 – 17.19.
Merkittiin, että Tuomo Järvinen oli kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn
ajan.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE JA VASTUUHENKILÖIDEN MÄÄRÄÄMINEN
Jaosto 15.1.2018, 5 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä
päätettävä vastuuhenkilöistä.
Elinkeinotoimen kannalta keskeiset osat kunnan talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2018 – 2020 toimitetaan jaostolle esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

merkitään tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2018 sekä kunnanhallituksen 12.11.2017 antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet talousarviovuodelle ja vahvistetaan käyttötalousosan määrärahat ja
elinkeino- ja kaavoitusjaoston asettamat lisätavoitteet sekä määrätään vastuuhenkilöt seuraavasti:

Elinkeinotoimi
Tulosyksikkö: Elinkeinoelämän kehittäminen (1200):
Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut -193 094 euroa, Toimintakate
-193 094 euroa.
Vastuuhenkilö kunnanjohtaja sekä varalla hallintojohtaja.
Jaoston asettamat lisätavoitteet:
Isonkyrön Yrittäjien kanssa järjestetään vuoden aikana kaksi tapaamista. Vasekin
toimintaa esitellään kerran vuodessa kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Arvioidaan
elinkeinotoimen järjestämisen mallia maakuntauudistus huomioiden.
Kaavoitustoimi
Tulosyksikkö: Kaavoitustoimen hallinto (5800):
Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut -104 784 euroa, Toimintakate
-104 784 euroa.
Vastuuhenkilö tekninen johtaja sekä varalla kunnanjohtaja.
Jaoston asettamat lisätavoitteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kaavoitustavoitteet määritellään kaavoitusohjelmassa.
Tulosyksikkö: Tontit (5810):
Toimintatuotot 1 111 euroa, Toimintakulut -7 000 euroa, Toimintakate -5 889 euroa.
Vastuuhenkilö tekninen johtaja sekä varalla kunnanjohtaja.
Jaoston asettamat lisätavoitteet:
Myytävänä olevien tonttien tilanteen jatkuva päivittäminen kunnan nettisivuilla.

PÄÄTÖS:

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: 3, 5
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: 1, 2, 4
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 3, 5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

