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maanantai 11.6.2018 klo 16.30 – 17.00
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SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Kuusikko Erkki
(ja merkintä siitä, kuka
Tuuri-Tammela Helena
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
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Heinilä Miko, poissa
Hulkko Maarit
Viertola Jari
Viljanmaa Pirkko

Mäki-Rammo Mirva
Kankaanpää Tero

(ja läsnäolon peruste)

Järvinen Tuomo, läsnä etäyhteydellä
§ 32 klo 16.30–16.52

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”

khall:n puheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
arkkitehti, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy

LAILLISUUS JA
Todettiin.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ASIAT §
30 - 33
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 11.6.2018
Allekirjoitus

Jari Viertola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Helena Tuuri-Tammela

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 14.6.2018 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto

11.6.2018

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 21.5.2018, 30 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 21.5.2018, 31 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

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

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 Tuuralantien 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 kaavaehdotusta asiantuntijana kokouksen
alussa klo 16.30-16.52.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Jaosto 11.6.2018, 33 §
1. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2018 §:n 5 kohdalla päättänyt hyväksyä Keskustan asemakaavan ja kaavaselostuksen Tolkin alueella. Vaasan hallinto-oikeus on 23.5.2018 saapuneessa lausuntopyynnössä ilmoittanut, että kyseiseen päätökseen on haettu muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta yhdellä valituksella. Kunnanhallitus käsittelee valituksen johdosta annettavaa lausuntoa kokouksessaan 11.6.2018.
2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 22.3.2018 § 6; Kaavatunnusten määrittelystä
päättäminen
3. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 31.5.2018 § 13; Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta/Liisa Vaismaan kuntalaisaloite asiakasvirran virkistämisestä
4. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 31.5.2018 § 13; Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta/Hannu Sippola ja 21 allekirjoittajan aloite tienviitoista ja kylteistä Napuen kylälle
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:
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: 30-33
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

