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JA VARMENNUS

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

.11.2019

Allekirjoitus

Helena Tuuri-Tammela
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Todistaa

Toimistosihteeri

Pirkko Viljanmaa

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 21.11.2019 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 27 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 28 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Tuuri-Tammela ja Pirkko Viljanmaa.

__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RIIHITIEN ALUEELLA
Jaosto 18.2.2019 § 11
Kaavoituskatsauksessa 2019 on mainittu, että kunta on teettänyt alustavia vaihtoehtoja Riihitien alueen liikenneyhteyksien parantamiseksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueella toimivan yrityksen kulkuyhteyksien kehittäminen niin, että alueen
asumisviihtyvyys kohentuisi ja yritystoiminnan varastoliikenne toimisi tarkoituksenmukaisella tavalla.
Keskustaajaman kaakkoisosassa asemakaavoittamattomalla alueella sijaitsevan yrityksen raskas liikenne ohjautuu nykytilanteessa kapeiden asuntokatujen kautta, mistä aiheutuu vaaraa ja häiriötä. Yrityksellä on tarve lisärakentamiseen. Turvallinen ja
tarkoituksenmukainen ratkaisu olisi Pysäkkitien katualueen yhdistäminen yritysalueeseen ja kadun varassa olevan muun liikenteen ohjaaminen toista kautta.
Tavaraliikenteelle tulisi ratkaista paras yhteys valtatielle. Asiasta on keskusteltu viimeksi mm. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 11.2.2019 käydyn neuvottelun yhteydessä. ELY-keskus ei salli uusia suoria liittymiä, yhteyden tulee perustua oleviin
liittymiin.
Alustavia vaihtoehtoja alueen liikenneyhteyksien parantamiseksi on tutkittu jo v.
2013.
Koska osalla alueesta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, on kyse myös asemakaavan laajennuksesta.
11.4.2019 järjestetyssä kunnan ja yrityksen edustajien välisessä tapaamisessa päivitettiin tilannetta, ympäristön reunaehtoja sekä mahdollisia liikenteellisiä ratkaisuvaihtoehtoja.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous asemakaavan laadinnasta ja katuyleissuunnittelusta jaetaan oheismateriaalina. Tarjous on hyväksytty 1.7.2019.
Asemakaavan valmistelutilannetta selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Jaosto 19.8.2019 § 15
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee asemakaavan valmistelutilanteen tiedoksi
sekä päättää pyytää kaavoittajaa tekemään kaavaluonnoksen myös vaihtoehtoisesta reitistä Hakatien kautta Pohjankyröntielle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Jaosto 18.11.2019 § 29
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 15.10.2019.
Asemakaavahanketta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (valmistuu mahdollisesti
esityslistan lähettämisen jälkeen) ovat nähtävillä osoitteessa:
http://www.skjkl.fi/Isokyro/Riihitie
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KJ:N
MUUTETTU EHDOTUS:
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että
-

hyväksytään osallistumis- ja arviointisuunnitelma seuraavin muutoksin;
- Hakakuja päivitetään suunnittelualueeseen
- Sorrontien leikkipuisto on lakkautettu ja se poistetaan suunnitelmatekstistä.

PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVAJOEN ASEMAKAAVAN VALMISTELUTILANNE
Jaosto 18.2.2019 § 10
Tervajoen asemakaavan muutostyö käynnistyi alkukeväästä 2015. Tavoitteena on
päivittää asemakaavaa hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan mukaiseksi.
Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä / myymäläkeskittymä ja esitetty asemakaavatarkkuudella yleiskaavan mukaisia liikenneratkaisuja. Asemakaavassa on huomioitu myös olemassa
oleva asutus ja asumisen laajenemisalueet, palveluiden ja työpaikkojen alueet,
asukkaiden virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa sekä kulttuuriperintöä koskevat
suojelutarpeet.
Kaava oli luonnoksena nähtävillä 30.3.2017-2.5.2017. Luonnoksesta annettiin neljä
lausuntoa ja jätettiin neljä mielipidettä, joilla oli useita allekirjoittajia. Palautetta tuli
erityisesti liikenneturvallisuus-, tärinä- ja meluasioihin liittyen. Kaavaehdotusta varten tulee liikenneratkaisua vielä suunnitella tarkemmin sekä laatia radan melu- ja tärinäselvitys. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2019.
Liikenneratkaisuista on järjestetty viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa
11.2.2019. Liikenneratkaisuvaihtoehtoja esitellään jaostolle kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Jaosto 19.8.2019 § 14
Liitteen mukainen liikenteen toimivuustarkastelu on valmistunut heinäkuussa.
Melu- ja tärinäselvitykset on tilattu kesäkuussa. Tärinämittaukset tehdään elokuussa.
Asemakaavan valmistelutilannetta selvitetään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee liikenteen toimivuustarkastelun ja asemakaavan valmistelutilanteen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Jaosto 18.11.2019 § 30
Kuluneen syksyn aikana suunnittelualueella on tehty melu- ja tärinämittauksia.
Junanradan alikulun eteläpuolen asemakaavan valmistelussa on tehty uutta suunnittelua. Vaadittava alikulkukorkeus ja sallittu pituuskaltevuus johtavat siihen, että luiska ulottuu varsin pitkälle ennen kuin saavuttaa maantason. Uusia mallinnuskuvia on
nähtävänä osoitteessa: http://www.skjkl.fi/Isokyro/Radanalitus/.
Asemakaavahankkeen valmistelutilannetta selostaa kokouksessa arkkitehti Tuomo
Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
-

PÄÄTÖS:

toteaa, että kaavaluonnoksessa esitetty rautatien alikulun pääväylä on Harvankyläntie
merkitsee asemakaavan valmistelutilanteen tiedoksi

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 5-8/2019
Jaosto 18.11.2019 § 31
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4., 31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja
tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Tasaisella toteutumalla neljän kuukauden toteutumaprosentti saisi olla 66,6.
Elinkeinotoimi
Tulosyksikkö: Elinkeinoelämän kehittäminen (1200):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 78,9 %. Kustannuspaikan yhteistoimintaprojektit yhteistoimintaosuuksien laskutus tapahtuu alkuvuodesta yhdellä laskulla tai
puolivuosittain kahdella laskulla, mikä selittää korkeaa toteutumaprosenttia. Markkinointistrategian täytäntöönpanosta on johtunut osittain budjetoimattomia kuluja. Viime vuoden vastaavaan aikaan toimintakulujen toteutumaprosentti oli 75,0 % ja toteutuma jäi lopulta noin 14.000 euroa budjetoitua alemmaksi.
Kaavoitus ja mittaus
Tulosyksikkö: Kaavoitustoimen hallinto (5800):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 25,0 %. Alhainen toteutumaprosentti johtuu
Tervajoen asemakaavan valmistelun ennakoitua hitaammasta etenemisestä.
Tulosyksikkö: Tontit (5810):
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 16,8 %.
Oheismateriaalina jaoston jäsenille jaetaan toteutumaraportit 5-8/2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää merkitä osavuosiraportit 1-8/2019 tiedoksi.
Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.
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: 27-31
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

