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3§

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitysten tilaaminen Marttilan Maunulan / Simalan
metsäkulman suunnittelualueelle

Ympäristöministeriö on 30.5.2022 tekemällään päätöksellä myöntänyt Marttilan kunnalle
valtionavustusta Marttilan uusi tuulivoimapuisto – kaavoituksen edellytysten selvittäminen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 80 000
euroa.
Hankkeen puitteissa toteutetaan tuulivoimakaavoituksen edellytyksiä kartoittavia
selvityksiä ainakin Simalan metsäkulman / Maunulan kylä suunnittelualueella.
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys on laadittava siten, että työ aloitetaan viimeistään
heinäkuussa. Aluearkkitehti Pilar Meseguer on selvittänyt mahdollisia selvitystyön tekijöitä
ja aikataulullisesti työn pystyy edellytetyssä aikataulussa toteuttamaan Suomen
Luontotieto Oy. Suomen Luontotieto Oy on antanut työstä tarjouksen, jonka mukaisena
työn toteutus hyväksytään.
Työn kuvaus
Suunnittelualueelta tehdään yleiskaavatasoinen, maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset
täyttävä luontoarvojen perusselvitys. Selvitys toteutetaan tarjousasiakirjan mukaisesti ja se
sisältää lohkokohtaisen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen sekä pysyvän pesän
rakentavien petolintujen pesä-paikkaselvityksen.
Ajankohdasta johtuen muita luontoarvojen perusselvitykseen kuuluvia selvityksiä kuten
pesimälinnustoselvitystä, liito-oravaselvitystä ja mahdollista viitasammakkoselvitystä ei
kyetä tekemään. Mikäli ympäristön perusteella näiden lajien esiintymistä alueella epäillään,
tehdään nämä selvitykset erikseen tilattavana lisätyönä keväällä 2023.
Luontotyyppiselvitys käsittää Luonnonsuojelulain 29 § mukaisten suojeltavien
luontotyyppien selvityksen, Metsälain 10 § mukaisten erityisen arvokkaiden
elinympäristöjen selvityksen sekä Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojeltavien pienvesien
selvityksen. Selvitys sisältää myös uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä
(Kontula ym 2018) koskevan tarkastelun koko alueelta. Selvitys toteutetaan siten että siitä
saatu aineisto palvelee mahdollista alueelle tulevan tuulipuiston suunnittelua.
Liite 1: Suomen Luontotieto Oy:n 20.6.2022 antama tarjous

Kunnanjohtajan päätös:
Marttilan kunta tilaa Suomen Luontotieto Oy:ltä luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen
Maunulan / Simalan metsäkulman alueelta tarjouspyynnössä esitetyn aluerajauksen
mukaisesti.
Mahdolliset lisätyöt tilataan erillisellä päätöksellä.

Tiedoksi: Suomen luontotieto Oy, aluearkkitehti
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusviranomainen
Marttilan kunnanhallitus
Härkätie 773
21490 Marttila
sähköposti: kunta(a)marttila.fi ja puhelinnumero 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14
Oikaisuvaatimusaika ja oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Päätös nähtävillä
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