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Paikka Teknisen toimiston kahvio

Aika 04.06.2015  klo  18.00 – 19.45

Saapuvilla olleet jäsenet
Rinta-Uppa Simo
Ketomäki Jaakko
Nevanperä Toni
Niemi Kaisa
Paakkunainen Marja-Leena
Saarela-Mäkynen Eija
Snellman Helena
Tanner Jyri
Üidik Aimar

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, klo 18.00-19.25
jäsen

Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka
Heinola Arto
Osmo Vesa
Vahertimo Eija

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja, klo 18.00-19.25
rakennustarkastaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t  1 - 5
Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirja tarkastetaan §:ien 2-4 osalta heti, muutoin 5.6.2015
rakennustarkastustoimistossa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toni Nevanperä ja Kaisa Niemi.

Päätösten antamispäivä lupa-asiassa

Tässä kokouksessa MRL:n ja MAL:n mukaisessa lupa-asiassa tehdyt päätökset
annetaan julkipanon jälkeen 5.6.2015.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Simo Rinta-Uppa
puheenjohtaja

Eija Vahertimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 5.6.2015

Toni Nevanperä Kaisa Niemi

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan rakennustarkastustoimistossa 5.6.2015
Julkipanotodistus MRL 142 §

Tässä kokouksessa MRL:n ja MAL:n mukaisessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä
koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla §:ien 2-4
osalta 5.6.- 6.7.2015.

Todistaa Eija Vahertimo, toimistosihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 1 §

Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2015

Dnro D/272/02.02.00/2014

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Rakennusltk. 1 § Kunnanvaltuusto on 15.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015,
jossa rakennuslautakunnan menoihin on osoitettu 125 200 euron määrära-
ha. Tuloja on oletettu kertyvän 40 000 euroa, joten lautakunnan nettomenot
ovat 85 200 euroa.

Teuvan kunnan hallintosäännön 64 §:n  mukaan:
Kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perus-
tuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitel-
man hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.”

Rakennustarkastaja Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy talousarvion määrärahojen käyt-
Liite 1 tösuunnitelman vuodelle 2015 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.
____________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 2 §

Rakennuslupa, KOY Artun Hoiva-asunnot

Dnro D/160/10.03.00.04/2015

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Rakennusltk 2 § KOY Artun Hoiva-asunnot on jättänyt rakennuslupahakemuksen muistisai-
raiden vanhusten asuinrakennuksena ja hoivakotina toimivan kaksikerrok-
sisen rakennuksen rakentamiseen sekä tätä palvelevan yksikerroksisen pi-
harakennuksen rakentamiseen. Samalla on haettu rakennuspaikalla olevan
vanhan rakennuksen (Mäntyniemi) ja tähän liittyvien piharakennelmien pur-
kulupaa. Lupahakemukset koskevat Teuvan kunnan Kauppilan kylässä si-
jaisevia tiloja Lehtilaakso 12:61 ja Lehtiharju 12:59, esityslistan liite.

Rakennustarkastaja Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennus- ja purkuluvan.

Päätös: Hyväksyttiin.
Hoiva-asunnon lupa hyväksyttiin ehdolla, että räystäiden pituuden tulee olla
vähintään 90 cm valmiista seinäpinnasta.

Pöytäkirja tämän asian osalta  tarkastettiin heti kokouksessa.
_______________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 3 §

Rakennuslupa, Pettumäen Mylly Oy, Tuulivoimala 2

Dnro D/143/10.03.00.03/2015

Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 11.5.2015 § 108

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 108 § Pettumäen Mylly Oy on jättänyt 24.9.2014 suunnittelutarvehakemuksen,
11.5.2015  joka koskee yhden 2,5 - 3,8 MW:n tuulivoimalan rakentamista Teuvan

kunnan Perälän kylän tilalle 12:78 (846-403-12-78). Lupaa haetaan yhdelle
tuulivoimalle, jonka napakorkeus on n. 135 metriä ja kokonaiskorkeus 185
metriä (+jalustan korkeus).

Perustelut
Alun perin voimalan paikka oli pohjavesialueella, suoja- ja muodostumis-
alueen välisellä alueella. ELY:n lausunto 19.1.2015 oli kielteinen pohjavesi-
alueen ja mahdollisen vedenoton takia. Hakija on muuttanut suunnitelmaa
siten, että voimala ja sen rakennusaikana tarvitsema tila on kokonaan poh-
javesialueen suoja-alueen ulkopuolella (siirretty etelään n. 200 m).

Voimalan uudesta sijoituksesta / suunnitelmasta on saatu ELY:stä
16.4.2015 myönteinen lausunto (esityslistan ohessa). ELY:n aikaisemman
lausunnon mukaan lausuntoa on pyydettävä lisäksi museoviranomaiselta,
koska ELY:n mukaan Maakuntakaavassa kyseinen alue on luokiteltu mai-
seman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi sekä pohjavesialueeksi. Mu-
seovirastolta on lausunto tulossa.

Samalle hakijalle viereiselle tilalle pohjoisemmaksi n. 1030 metrin päähän
on myönnetty tuulivoimalalle rakennuslupa 28.11.2012 ja se on otettu käyt-
töön 5.12.2013 (napakorkeus 100 m, kokonaiskorkeus 141 m).

Esitetty tuulivoimalan paikka on selvästi kauempana asutuksesta ja arvok-
kaasta peltomaisemasta kuin jo rakennettu tuulivoimala. Liitteenä kunnassa
laadittu kartta 1:10000 voimaloiden paikoista 185 metrin, 500 metrin ja
1000 metrin rajauksineen. Rakennettavasta tuulivoimalasta 1,5 km:n sä-
teellä ei ole asuntoja, eikä vapaa-ajanasuntoja. Naapurit ovat antaneet
suostumuksensa hankkeelle.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Pettumäen Mylly Oy:lle myönnetään
suunnittelutarveratkaisu varsinaisen rakennusluvan hakemiseen tuulivoima-
lan rakentamiseksi Perälän kylän tilalle 12:78 (846-403-12-78), ellei mu-
seoviranomaisen lausunnossaan 7.5.2015 edellyttämä arkeologin arvio
aseta esteitä hankkeen toteuttamiselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
______________

Rakennusltk. 3 § Luvan hakija ja osoite: Pettumäen Mylly Oy, Joentaustantie 291, 64700
4.6.2015 TEUVA.

Kiinteistötunnus: 846-403-12-78 Tilan nimi: Niemi
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 3 §

Toimenpide: Tuulivoimala 2,5-3,8 MW.
Napakorkeus 135 metriä, kokonaiskorkeus enintään 185 metriä. Teräsput-
kitornin alapään halkaisija 9,5 m; 71 m2 ; siipien halkaisija enintään 100 m.

Selvitykset ja lausunnot:
Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § toisen momentin mukaan suunnittelutar-
vealuetta koskevia määräyksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen,
joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista
laajempaa harkintaa. Tuulivoimalan rakentaminen katsotaan olevan koko-
naisvaikutuksiltaan sellaista rakentamista, jonka on tarkoituksenmukaista
ratkaista suunnittelutarvemenettelyn kautta. Kunnanhallitus on myöntänyt
11.5.2015 suunnittelutarveluvan ehdollisena siten, että lupa myönnetään,
ellei Museoviraston edellyttämä arkeologin lausunto aseta esteitä luvan
myöntämiselle. 15.5.2015 saadussa arkeologin arviossa ei todettu Rehu-
mäen tuulivoima-alueella kiinteää muinaisjäännöstä.

Kuuleminen:
Rajanaapureilta 185 metrin etäisyydeltä on saatu suostumus rakennus-
hankkeelle. Lisäksi suunnittelutarve- ja rakennuslupahakemuksesta on kuu-
lutettu Tejuka-lehdessä 13.5.2015. Kuulemisen yhteydessä on saatu yksi
huomautus (metsän omistajalta n. 300 metrin päässä) jään muodostumi-
sesta, johon hakijalta on pyydetty lisäselvitys. Muilta kuntalaisilla ei ole tul-
lut huomautuksia hakemuksista.

Rakennustarkastajan selvitys:
Suunnittelutarvelupaan on tehty kaikki tarvittavat selvitykset, mitä etenkin
ELY-keskus tällä hetkellä katsoo tarpeelliseksi, sekä pyydetty tarvittavat
lausunnot. Selvitysten ja lausuntojen perusteella ko. tuulivoimalan raken-
tamiselle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Liitteet: Liite 1 Caruna Oy verkkoliityntätarjous
Liite 2 Liikenteen  turvallisusvirasto (Trafi) 29.7.2014
Liite 3 Finavian lentoestelausunto 23.7.2014
Liite 4 Lausunto Pääesikunta 5.2.2015
Liite 5a ELY:n lausunto 19.1.2015
Liite 5b ELY:n lausunto 16.4.2015
Liite 6 Lausuntopyyntö Pohjanmaan museo 20.4.2015
Liite 7 Pohjanmaan museon lausunto 7.5.2015.
Liite 8 Arkeologin tekemä selvitys muinaisjäännöksistä 15.5.2015
Liite 9 Muistutus suunnittelutarveratkaisusta 28.5.2015
Liite 10 Hakijan vastine ja jäänheittoselvitys 31.5.2015
Liite 11 Ympäristösihteerin antama lausunto 29.5.2015
Liite 12 Kartta

Luvan myöntämisen ehdot:
Tuulivoimalan juurella maan kallistuksen tulee olla pohjavesialueesta pois-
päin.
 Ennen työn aloittamista hankkeelle tulee hyväksyttää työnjohtaja.
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista tulee toimittaa rakennekuvat.
Hakijan tulee noudattaa ympäristösihteerin lausunnossaan edellyttämiä
ehtoja.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 3 §

Katselmukset:
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava ja edistymisen mukaan pyy-
dettävä:
- pohjakatselmus, kun kaivuutyöt on tehty
- loppukatselmus.

Rakennustarkastaja Ehdotus: Lautakunta toteaa, ettei kuulemisen yhteydessä saatu huomau-
tus anna aihetta toimenpiteisiin ja myöntää haetun luvan edellyttäen, että
kunnanhallituksen päätös (11.5.2015 § 108) saa lainvoiman.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
______________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 4 §

Rakennuslupa, Paskoonharjun tuulivoimalat, T1-T12, T14-21 ja T23-24

Dnro D/174/10.03.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Rakennusltk.4  §  Lupatunnus:15/14 – 15/35

Luvan hakija ja osoite:
 EPV Tuulivoima  Oy, Kirkkopuistikko 0, 65100 VAASA

Rakennuspaikan osoite:
Kortelakson metsätie, 64700 TEUVA

Kiinteistötunnus:
Oheisen luettelon mukaan.

Tilan nimi:
Oheisen luettelon mukaan.

Toimenpide:
Tuulivoimala 3,3-4,0 MW.
Napakorkeus 145 metriä, kokonaiskorkeus 213,5 metriä. Teräsputkitornin
alapään halkaisija n. 6,5 m; 33 m2 ; siiven pituus enintään 68,5 m.

Selvitykset ja lausunnot:
Teuvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Paskoonharjun osayleiskaavan
muutoksen ja laajennuksen 15.12.2014. Kaavan mukaan suurin mahdolli-
nen kokonaiskorkeus on 230 m.

Kuuleminen:
Kaavan laatimisen yhteydessä on tehty tarpeelliset kaavaan liittyvät kuule-
miset. Rakennuslupahakemuksista on kuulutettu Tejuka-lehdessä
13.5.2015. Kuulemisen yhteydessä ei ole saatu huomautuksia.

Rak.tarkastajan selvitys:
Voimalat sijaitsevat tiloilla, joidenka omistaja/omistajat ovat tehneet sopi-
muksen hakijan (EPV Tuulivoima Oy) kanssa. Niiltä osin kun tuulivoimalan
siivet ylittävät tilan rajan, on sopimus tai vähintään suostumus. Voimalan
toimittajaa ei ole valittu.

Liitteet:
Liite 1 Melumallinnus 22.4.2015
Liite 2 Välkemallinnus 22.4.2015
Liite 3 Jääriskiselvitys 9.2.2015
Liite 4 Öljyvahingon torjunta ja paloturvallisuuden varmistaminen

8.4.2015
Liite 5 Alustava perustamistapalausunto 11.3.2015
Liite 6 Lausunto Pääesikunta 1.4.2015
Liite 7 Finavian lentoestelausunto 26.3.2015
Liite 8 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2.4.2015
Liite 9 Ympäristösihteerin antama lausunto 28.5.2015
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 4 §

Luvan myöntämisen ehdot:
Ennen työn aloittamista hankkeelle tulee hyväksyttää työnjohtaja.
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista tulee toimittaa rakennekuvat.
Hakijan tulee noudattaa ympäristösihteerin lausunnossaan edellyttämiä
ehtoja.

Katselmukset:
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava ja edistymisen mukaan pyy-
dettävä:
- aloituskokous
- sijaintien toteaminen
- pohjakatselmus, kun kaivuutyöt on tehty
- loppukatselmus

Rakennustarkastaja Ehdotus: Lautakunta myöntää haetut luvat, 22 kpl, erillisinä rakennuslupi-
na.

Päätös: Hyväksyttiin. Hakijalle myönnetään aloituslupa ja hyväksytään ha-
kijan ehdottama vakuus 5000 euroa/voimala.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
______________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Rakennuslautakunta 04.06.2015 5 §

Ilmoitusasiat, rak.ltk

Dnro D/55/10.03.00.00/2015

Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500-286115
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Rakennusltk.5 § Rakennustarkastajan myöntämät luvat:

43/2014 Anttila Paula, pihasauna
44/2014 Rinta-Seppälä Matti, pihasauna
45/2014 Pirttimäki Kalle perikunta, vapaa-ajan asunnon muutos vaki-

tuiseksi asunnoksi
49/2014 Tanner-Koopmans Urpu, maatilarakennuksen laajennus, lan-

tala ja jaloittelutarhakatos
50/2014 Ketola Kaisa, Szvetnyik Gàbor, pihasauna
51/2014 Koskela Eija, varasto
52/2014 Peltonen Outi, vapaa-ajanasunnon muutos metsästysmajaksi
53/2014 Vantaa Asko, vapaa-ajanasunnon muutos metsästysmajaksi
54/2014 Murto-Koivisto Sointu ja Matti, vapaa-ajan muutos metsäs-

tysmajaksi
55/2014 Raittila Eero, vapaa-ajanasunnon muutos metsästysmajaksi
1/2015 Tamsi Sakari, asuinrakennus
2/2015 Tamsi Sakari, talousrakennus
3/2015 Raittila Seija ja Erkki, asuinrakennus
4/2015 Suksi Sami, 2 vuotta lisäaikaa talousrakennuksen rakentami-

seen (lupa 10-76)
5/2015 Tamsin Vihannes Oy, 1 vuosi lisäaikaa kasvihuoneen raken-

tamiseen (12-49)
6/2015 Tamsin Vihannes Oy, 1 vuosi lisäaikaa pakkaamohallin laa-

jennukseen (12-50)

Rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaiset toimenpideluvat:

34/2014 Lehto Juha, viljasiilojen rakentaminen
35/2014 Kohtala Reijo, maalämpöporaus

- Teuvan kunnanhallitus on myöntänyt poikkeamisen Åystön osayleis-
kaavasta (26.1.2015, § 26) osoitteessa Tapiontie 7 korttelissa 16 tontille
nro 1.

Rakennustarkastaja Ehdotus: Merkitään edellä mainitut asiat lautakunnan tietoon.

Päätös: Hyväksyttiin.
____________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-

valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1, 5

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan rakennuslautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1080
sähköposti: kunta@teuva.fi

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
faksi  010 364 2760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

2 - 4 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

___ päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta
- asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaisille
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Oikeudenkäynti-
maksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän vir-
ka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä-
tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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