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KUULUTUS
Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille
Lappajärven kunnanhallitus on päättänyt 11.6.2018 § 139 käynnistää Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Yhdistetty osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kuulemista varten 13.2.15.3.2019 välisen ajan.
Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Lappajärven virastotalon valtuustosalissa torstaina 21.2.2019 klo 15.0018.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua hankkeeseen, sen ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavaprosessiin esittelypisteissä sekä keskustella arvioinnin laatijoiden, kaavasuunnittelijoiden ja ABO Wind Oy:n edustajien kanssa. Paikalle voi tulla milloin tahansa klo
15.00-18.00 välillä kiertelemään pisteitä. Paikalla kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven
keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan välisellä alueella. Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Iso Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten
arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli
kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena,
jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Yhdistetty osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla
osoitteessa www.lappajarvi.fi/kunta/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/isosaapasnevantuulivoimayva. Asiakirjaan voi
esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5A, 62600
LAPPAJÄRVI tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@lappajarvi.fi.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelma.
Lisätietoja antavat:
Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Lappajärven kunta
Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi
Anne Övermark
Tekninen johtaja
puh. 044 369 9505
anne.overmark@lappajarvi.fi
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Konsultti:
Ramboll Finland Oy
Ruukintie 54, 60100 Seinäjoki
Kaavan laadinta:
Anne Koskela
Projektipäällikkö
puh. 050 524 8011
anne.koskela@ramboll.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Jutta Piispanen
YVA-projektipäällikkö
puh. 040 672 2277
jutta.piispanen@ramboll.fi

YVA-yhteysviranomainen:
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
PL 77, 67101 Kokkola
Elina Venetjoki
Ylitarkastaja
puh. 029 501 6403
elina.venetjoki@ely-keskus.fi

