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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 67

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Lisäksi päätettiin käsitellä § 71 asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purkamislupa.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 68
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiinMaarit Hulkko ja Liisa Kuusikko.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valtuustoaloite rakennuslupaprosessin vaiheiden selkeyttäminen hakijalle
Dnro ISOKYRÖ/110/00.05.01/2021
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 69
Isonkyrön Ympäristölautakunta on saanut käsiteltäväkseen Kokoomusryhmän
valtuustoaloitteen, jossa toivotaan rakennuslupaprosesin vaiheiden selkeyttämistä
hakijalle.
Prosessia on aiemmin ja nykyäänkin selvennetty rakentajan oppailla. Rakennusvalvonta
on aiemmin omana työnä laatinut ja pitänyt yllä rakentajan opasta. Sittemmin on
ulkopuolisen toimijan toimesta ryhdytty julkaisemaan alueellisesti rakentajan oppaita.
Tällä hetkellä talousalueellamme julkaistaan kahta eri opasta, jotka ovat Rakentajan
Opas ja Rakentajan ABC-opas. Rakennusvalvonnan sivuilta on linkki oppaisiin ja
Rakentajan ABC-oppaiden paperiversioita on jo pitkään ollut saatavilla toimistoltamme.
Rakentamisen laadun parantamiseksi rakennusvalvonnat ovat jo vuosia ohjeistaneet
rakentajia hankkimaan itselleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pätevän
asiantuntijatahon, jolle prosessi on selvä. Asiantuntijan ohjeiden avulla on parhaat
mahdollisuudet tehdä hyviä valintoja, joilla saadaan aikaan hyvän laadun lisäksi säästöä,
joka kattaa asiantuntijan palkkiot. Asiantuntijan varhainen sitouttaminen tuo tietoa
prosessista rakentajalle koko hankkeen ajan.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

589_kokoomuksen valtuusoaloite_ rakennuslupaprosessin vaiheiden selkeyttäminen
hakijalle

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh.050 561 0459

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Rakennusvalvonta ryhtyy yhteistyössä tontinmyyntiorganisaaton kanssa valmistelemaan
rakennusvalvonnnan internet-sivuston selkeytystä tontin myyntiin ja
rakennuslupaprosessiin liittyen, käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Ympäristölautakunta 14.12.2021 / 69 §
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Kattiharjun tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta
Dnro ISOKYRÖ/171/10.03.00.01/2021
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 70
Prokon Wind Energy Finland Oy 26.11.2021 toimittamillaan asiapapereilla hakee
Kattiharjun tuulivoimapuiston lainvoimaisesta osayleiskaavasta kaikkien 14 voimalan
osalta erillisiä poikkeamisia. Samalla päivämäärällä on myös toimitettu 5 jo
myönnettyjen rakennuslupien muutoslupahakemusta ja 9 uutta
rakennuslupahakemusta.
8.12.2021 toimitetun poikkeamishakemuksen liitteen kohdassa 4 on pyydetty
Ympäristölautakuntaa arvioimaan hankkeen ympäristöluvan tarvetta. Hakemusten
liitteenä on toimitettu Kattiharjun 10.9.2020 päivitetty Melu- ja varjostusmallinnus.
Mallinnuksen perusteella kuuden (6) asuin- tai lomarakennuksen pihapiirissä
varjostusvaikutus on laskelmien perusteella yli 8h/a, kun puuston suojaavaa vaikutusta
ei ole huomioitu. Kun puuston suojaavaa vaikutus huomioidaan, varjostusvaikutus
ylittää 8h/a kolmen (3) asuin- tai lomarakennuksen pihapiirissä.
Ympäristöhallinnon ohjeita 5 / 2016 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu nimisessä
ohjeessa kohdassa 5.5.3 kirjataan tuulivoimalan välkevaikutuksesta mm. seuraavaa:
Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa aiheutuu valon ja varjon vilkkumista eli
välkevaikutusta. Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi
tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua jopa 1-3
kilometrin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan,
joten yleensä välkettä on havaittavissa vain aurinkoisina päivinä ja tiettyinä aikoina
vuorokaudesta. Vaikutuksen lieventämiseksi tuulivoimalat voidaan ohjelmoida
pysähtymään välkkeen kannalta kriittisiksi ajoiksi.
Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen
määrästä. Esimerkiksi Saksassa raja-arvot laskennallisille maksimitilanteille ilman
auringon- paisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia
päivässä. Niin sanotussa todellisessa tilanteessa välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin
vuodessa. Tanskassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona enintään
kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on enintään kahdeksan tuntia
vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle rajaarvoja tai suosituksia.

Asian käsittely

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Rakennustarkastaja on ollut asian tiimoilta yhteydessä ELY-keskukseen ja sieltä saadussa
sähköpostiviestissä on kirjattu mm. seuraavaa:
Lupamenettelyillä tulee varmistaa, että vuotuisen välkkeen määrä ei ylitä 8 tuntia asuinja lomarakennusten kohdalla ns. todellisessa tilanteessa, jossa ei huomioida puuston
suojaavaa vaikutusta.
Ohjeiden mukaan tuulivoimalat tulee sijoittaa kaavassa niin, että naapuruussuhdelain
mukaisia haittoja ei synny (mm. melu tai välke). Jos halutaan kuitenkin hyväksyä
ohjeiden vastainen haitta, ELY-keskuksen käsityksen mukaan haittojen ehkäisemiseksi
tulee antaa riittävät määräykset ympäristöluvassa. Toimivalta tässä asiassa on kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella.
Koska tuulivoimapuiston kokonaisteho ja voimaloiden fyysinen koko on muuttunut
alkuperäisen YVA-menettelyn ja sen 20.9.2017 päätetyn tarveharkinnan ajankohdassa
esitetystä, rakennustarkastaja on pyytänyt Prokonia kysymään tarkentuneilla tiedoilla
ELY-keskukselta kannanottoa YVA-menettelyn tarpeesta muuttuneiden lähtötietojen
valossa.
Lisätietoja
antaa

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh.050 561 0459

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Ympäristölautakunta päättää edellyttää ympäristöluvan hakemista.
Ympäristölupamenettelyllä lupaviranomainen tulee rajoittamaan tuulivoimapuiston
mahdollisia, naapuruussuhdelain mukaisia, haitallisia varjostus- ja meluvaikutuksia. Tällä
menettelyllä varmistetaan kaavoituksessa käytettyjen tavoitetasojen alittamisen.
Perustelut:
Kaavoitusprosessi on viety läpi lähtötiedoilla, jotka ovat muuttumassa vireillä olevien
poikkeamishakemusten myötä. Näin ollen, lupaviranomaisen tulee pyrkiä varmistamaan
se, että kaavoitusprosessissa hyväksyttyä haitan määrää ei merkittävästi ylitetä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kokouksesta poistui asia käsittelyn ajaksi Karoliina Pakkala
(edustusjäävi), Teija Mielty (edustusjäävi) ja Irma Rinta-Jaskari (edustusjäävi).
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purkamislupa
Dnro ISOKYRÖ/179/10.03.00.03/2021
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 71
Tiloille 152-404-0010-0001 ja 152-404-0010-0005 on haettu purkamislupaa
omakotitalon ja talousrakennuksen purkamiseen.
Rakennukset esitetään purettavaksi polttamalla. Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksen mukaan vuosittain voidaan yksi kohde hyväksyä purettavaksi polttamalla
pelastusviranomaisen toimesta, joten tämän perusteella jätelainsääännöstä huolimatta
purkutyö voidaan hyväksyä suoritettavaksi myös polttaen.
Tälle rakennuspaikalle on tarkoitus hakea lähiaikoina rantarakentamisen
poikkeamislupaa ja rakennuslupaa omakotitalolle
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Purkukuva
PAATOS_21-0077-Purkamispäätös

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh.050 561 0459

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen purkamisluvan.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lausuntopyyntö Sateenmaan turvetuotantoalueen ympäristölupa
Dnro ISOKYRÖ/173/11.01.00.05/2021
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 72
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Sateenmaan
turvetuotantoalueen ympäristöluvasta.
TIIVISTELMÄ SATEENMAAN TURVETUOTANTOALUEEN
(SEINÄJOKI)YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA
Jussi Syrjämäki Oy hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa
Seinäjoella sijaitsevan Sateenmaan turvetuotannon jatkamiselle ja tuotantopinta-alan
laajentamiselle. Suunnitellun laajennuksen jälkeen hankealueen pinta-ala on 19,7 ha,
josta tuotantopinta-alan osuuson 16,6 ha. Sateenmaa sijaitsee Untamalan kylän
lounaispuolella n. 9 km Ylistarosta pohjoiskoilliseen. Alueen kuivatusvesien käsittelyssä
käytetään perustason vesiensuojelurakenteita ja ympärivuotisestikäytössä olevaa
kasvillisuuskenttää. Kasvillisuuskentältä kuivatusvedet johdetaan laskuojien kautta
Vehkakorvenojaan, josta vesistöyhteys jatkuu Lehmäjokeen ja edelleen Kyrönjokeen.
Alueella tuotetaan jyrsinturvetta kuivikekäyttöön. Vuotuinen tuotantomäärä on
keskimäärin n.7 000 m3 vuodessa. Tuotannon arvioidaan jatkuvan n. 20 vuoden ajan.
Suon tuotantovaiheen keskimääräinen vesistökuormitus (brutto) on arvioitu
seuraavaksi: fosfori 3 kg/vuosi, typpi 109kg/vuosi, kiintoaine 573 kg/vuosi ja CODMn
2536 kg O2/vuosi. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvanmerkittäviä vaikutuksia
alapuolisten vesistöjen veden laadulle, kalataloudelle tai virkistyskäytölle.
Asiakirjat löytyvät internetistä hakusanalla LSSAVI/11526/2020
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Ilmoitus (003)
Lausuntopyyntö_Isokyrö (003)

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh.050 561 0459

Rakennustarkastaja
EHDOTUS: Vesiensuojelurakenteet tulee mitoittaa siten, että harvinaisempienkin sateiden ja
nopeahkojen sulamisjaksojen vesimäärät eivät aiheuta haitallisia ylivirtauksia.
Ympäristölautakunnalla ei ole hankkeesta muuta huomautettavaa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LIITE: Ympäristölautakunta 14.12.2021 / 72 §

Dnro

LSSAVI/11526/2020

Länsi- ja Sisä-Suomi
Ympäristölupavastuualue
7.4.2021

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus

Hakija

Jussi Syrjämäki Oy
Mittakuja 1
60720 TUOMIKYLÄ

Dnro

LSSAVI/11526/2020

Asia

Sateenmaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Seinäjoki

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella
kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä
7.4.-14.5.2021
Vesija
ympäristölupien
tietopalvelussa
osoitteessa
https://ylupa.avi.fi Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi/lansi

LIITE: Ympäristölautakunta 14.12.2021 / 72 §

LAUSUNTOPYYNTÖ

LSSAVI/11526/2020

Länsi- ja Sisä-Suomi
Ympäristölupavastuualue
7.4.2021

Isokyrön kunta
Isokyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Isokyrön kunnan terveydensuojeluviranomainen

Hakija

Jussi Syrjämäki Oy

Asia

Sateenmaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Seinäjoki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoanne asiakohdassa mainitusta hakemuksesta 14.5.2021 mennessä.
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun
kautta (https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet).
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi

Mikäli ette pidä lausunnon antamista tarpeellisena, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjaamoomme kirjaamo.lansi@avi.fi

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Aira Halmetoja, puh. 0295 018 749
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 200, 65101 Vaasa
www.avi.fi/lansi
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Viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Ympäristölautakunta 14.12.2021 § 73
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti ympäristölautakunnalle annetaan
tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Rakennustarkastajan ajalla 12.11.2021 - 9.12.2021 tekemät päätökset on julkaistu
Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 69, 70
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 ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
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: 67, 68, 72, 73
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 69, 70

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUTEEN

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät : 71
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-don,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen rakennuslupaa, toimenpidelupaa sekä rakennuksen
purkamislupaa koskevasta päätöksestä tiedon, kun lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen.
Päätökset on annettu/annetaan julkipanon jälkeen.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

