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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Jaosto 38 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Jaosto 39 §
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Pirkko Viljanmaa.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNNON ANTAMINEN TUULIVOIMALAHANKKEESTA/TIMO MÄKINEN
Jaosto 4.9.2017, 28 §
Timo Mäkinen on jättänyt 10.5.2017 ympäristölautakunnalle rakennuslupahakemuksen tuulivoimalan sijoittamisesta tilalle 152-415-3-84 maatilakeskuksen yhteyteen.
Tuulivoimalan teho on 200 KW, napakorkeus 50 metriä ja lapakorkeus 75 metriä.
Tuulivoimala siirrettäisiin alueelle nykyiseltä paikaltaan Ilmajoelta.
Tuulivoimalan lähtömelutaso on 100,2 dB(A). Melumallinnuksen (FCG Suunnittelu ja
Tekniikka 20.6.2017) tulos alittaa lähimpien asuinrakennusten yöohjetason 40
dB(A).
Puolustusvoimat ei lausunnossaan 27.9.2016 vastusta tuulivoimalan siirtoa.
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen 29.6.2017 näkemyksen (Jouni Hongell) mukaan
luonnonsuojelun kannalta tuulivoimala voitaneen sijoittaa suunnitellulle paikalle.
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on 16.8.2017 saapuneessa lausunnossaan katsonut, että tuulivoimala ei sovi kyseiseen paikkaan. Tuulivoimalan läheisyydessä on useita asuntoja, loma-asuntoja ja karavaanarialue.
Pohjanmaan museo on antanut hankkeesta lausunnon 21.8.2017. Museon mukaan
kulttuuriympäristölle ei aiheudu tässä vaiheessa niin merkittäviä vaikutuksia, että se
estäisi voimalan rakentamisen. Museo sanoo harkitsevansa kuitenkin pienet voimalat tapauskohtaisesti, eikä yksittäisen voimalan puoltamista tule pitää yleislinjauksena.
Lisäksi lausunnon hankkeesta ovat antaneet Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Pohjanmaan pelastuslaitos. Lausunnoissa ei vastusteta tuulivoimalan rakentamista. Kaikki lausunnot ovat saatavilla kokouksessa.
Tuulivoimalan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ja nähtävä olosta on kuulutettu kunnan internet-sivuilla 29.6. – 13.7.2017. Hankkeesta ei ole jätetty huomautuksia.
Ylipään oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tuulivoimala sijoittuisi ME-alueelle
(Kotieläintalouden suuryksikkö). Sijoituspaikasta noin 200 metriä koilliseen osayleiskaavassa alkaa AOM-2 alue, jolle on mahdollista rakentaa enintään kolme asuntokiinteistöä/ha.
Nykyiset lähimmät asuntokiinteistöt ovat noin 500 metrin etäisyydellä suunnitellusta
sijoituspaikasta. Kalliojärven karavaanialue on noin 700 metrin etäisyydellä suunnitellusta sijoituspaikasta. Alue on osayleiskaavassa RM –alue (matkailupalvelujen
alue). Muilta osin Kalliojärven viihdekeskuksen vapaa-ajanasunnot ja muut toiminnot
sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä tuulivoimalan sijoituspaikasta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Eino Toivola p. 06-4701111.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää lausuntonaan ilmoittaa, että
-

PÄÄTÖS:

Kokouspäivämäärä
20.11.2017

tuulivoimalan sijoittaminen suunnitellulle alueelle vaikeuttaisi merkittävästi Ylipään oikeusvaikutteisen ja lainvoimaisen osayleiskaavan toteuttamista erityisesti AOM-2 -alueen osalta eikä se siten ole osayleiskaavan mukainen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Helena Tuuri-Tammela ja Sami Hahtola poistuivat esteellisinä (intressijääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
____________

Jaosto 20.11.2017, 40 §
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on antanut asiassa lausunnon 4.9.2017 § 28. Lausunnon esittelytekstissä on viitattu Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja Esa Rissan lausuntoon, joka on saapunut 16.8.2017. Alkuperäisen
lausunnon mukaan terveystarkastaja on katsonut, että tuulivoimala ei sovi kyseiseen
paikkaan, koska tuulivoimalan läheisyydessä on useita asuntoja, loma-asuntoja ja
karavaanarialue.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on pyytänyt terveystarkastajalta uutta tarkastelua,
sillä alkuperäisen lausunnon tarkasteluaikaan lähiympäristössä on ollut häiriöääniä.
Seinäjoen seudun terveystarkastaja Esa Rissa on antanut asiassa uuden 7.9.2017
päivätyn lausunnon, joka korvaa aiemman 16.8.2017 saapuneen lausunnon. Korvaavan lausunnon mukaan terveystarkastaja ei näe estettä tuulivoimalan sijoittamiselle kyseiseen paikkaan Pihattotielle. Korvaava lausunto perustuu 6.9.2017 tehtyyn
havainnointiin kyseisestä käytössä olevasta tuulivoimalasta, joka on vielä siirtämättä.
Kunnan rakennustarkastaja on rakennushankkeeseen ryhtyvän pyynnöstä 8.9.2017
toimittanut terveystarkastajan korvaavan lausunnon elinkeino- ja kaavoitusjaostolle
asian uudelleenkäsittelyä varten. Lisäksi jaostolle on toimitettu AOM-2 -kiinteistön
osaomistajan, Mikko Ristiluoman 8.9.2017 päivätty kannanotto tuulivoimahankkeeseen. Kalliojärven Lukkuhaka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Luhtala on
19.9.2017 sähköpostitse toimittanut kannanoton rakennustarkastajalle. Alkuperäinen
ja muutettu terveystarkastajan lausunto sekä kannanotot toimitetaan jaostolle esityslistan oheismateriaalina.
Hallintolain 50 §:n mukaan
”Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen,
jos:
1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi
edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen
suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.”
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
VT. KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää, että asiassa on tullut hallintolain 50 §:n mukaista sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa aiempaan päätökseen
ja päättää antaa asiassa uuden, korvaavan lausunnon.
Ehdotus hyväksyttiin ja jaosto päätti puoltaa hanketta, mikäli tuulivoimala sijoitetaan
siten, että se ei vaikeuta lainvoimaisen osayleiskaavan toteuttamista ja että valtioneuvoston asetuksen mukainen tuulivoimaloiden melutason ohjearvo ei ylity pysyvän tai loma-asutuksen suhteen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

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: 38, 39, 40
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

