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Tuulivoimaselvityksen tilaaminen Etha Wind Oy:ltä

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.
Selvitysten edettyä todettiin, että koko kunnan kattava selvitys tuulivoimarakentamisen
edellytyksistä on tarpeen tehdä. Ympäristöministeriölle on lähetetty 8.9.2022
muutoshakemus avustuspäätökseen ja Ympäristöministeriö on päätöksellään 13.9.2022
hyväksynyt hankkeen muutokset. Päätös mahdollistaa koko kunnan kattavan selvityksen
teettämisen hankkeen rahoittamana.
Työn kuvaus
Tuulivoimakartoitus:
Tuulivoimakartoitus Marttilan kunnan koko alueelle. Kartoituksen tavoitteena on tunnistaa
Marttilan kunnan alueella sijaitsevat mahdolliset tuulivoima-alueet. Kartoituksessa
käytämme rajoitetietokantaamme, joka ottaa huomioon kaikki tuulivoiman kannalta
kriittisimmät rajoitukset. Kun sopiva alue on tunnistettu, selvitämme myös alueelle
alustavasti soveltuvan voimalamäärän, voimaloiden sijainnit sekä voimalatyypin.
Tuulivoimakartoituksesta toimitetaan suomenkielinen raportti, mahdolliset lisäselvitykset
toimitetaan erikseen (myös suomenkieliset raportit).
Tuulivoimakartoitus toimitetaan 3 viikon kuluttua tilauksesta, mahdolliset lisäselvitykset
toimitetaan 2 viikkoa kartoituksen toimituksen jälkeen.
Koko kunnan kattavan kartoituksen hinta on 8000 euroa.
Mikäli sopivia alueita löytyy, voidaan erillisellä päätöksellä tilata seuraavat selvitykset:
Meluselvitys

3500 EUR per hanke

Välkeselvitys

3000 EUR per hanke

Näkyvyysalueanalyysi

2000 EUR per hanke

Valokuvaus

1200 EUR

Havainnekuvat

850 EUR per
kuvauspiste

Kunnanjohtajan päätös:
Marttilan kunta tilaa Etha Wind Oy:ltä koko Marttilan kunnan alueen kattavan
tuulivoimaselvityksen, jonka hinta on 8000 euroa.
Mahdolliset lisäselvitykset tilataan erillisellä päätöksellä.

Tiedoksi: Etha Wind 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

Marttilan kunnan verkkosivuilla 14.9.2022

Tiedoksiantopäivä

14.9.2022

