KUULUTUS
Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille
Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 19.1.2021 § 8 käynnistää Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on nähtävillä kuulemista varten
27.1.2021 – 26.2.2021 välisenä aikana.
Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään
nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa www.pyhajarvi.fi/fi/kaavamuutokset sekä ELYkeskuksen internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/hautakankaantuulivoimayva.
Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 10.2.2020 klo 17.30
alkaen. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Tervetuloa! Ohjeet
yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellämainituista internetosoitteista.
Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee
toimittaa kuulemisaikana (26.2.2021 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:
pyhajarvi@pyhajarvi.fi

tai

Pyhäjärven kaupunki,
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 26.3.2021 mennessä. Lausunto
laitetaan nähtäville edellä mainituille verkkosivuille.
Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Hautakankaan alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan
yhteensä noin 44 – 52 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300
metriä.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tuulivoimapuistohankkeessa yhdistetään YVA-lain (252/2017) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kaavamenettely.
Tuloksena on sekä yleiskaava että hankkeen YVA.
Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka julkaistaan nyt vireilletulovaiheessa osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan
myöhemmin osana kaavan valmisteluvaiheen aineistoa). Valmisteluvaiheen lausuntoajan jälkeen yhteysviranomainen
(ELY-keskus) antaa asiassa perustellun päätelmänsä. Tämän jälkeen yleiskaava etenee ensin ehdotus- ja sitten hyväksymisvaiheeseen.
Lisätietoja antavat:
Kaavoittaja ja menettelyvastaava:

Konsultti:

Pyhäjärven kaupunki
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU

Sami Laukkanen
Tekninen johtaja
puh. 044 4457 684
sami.laukkanen@pyhajarvi.fi

Kaavan laadinta:
Janne Tolppanen
Arkkitehti, tiiminvetäjä
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus
Veteraanikatu 1 / PL 86, 90101 Oulu
Liisa Kantola
Ylitarkastaja
puh: 0295 038 340
liisa.kantola@ely-keskus.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Leila Väyrynen
projektipäällikkö
puh: 040 541 2306
leila.vayrynen@fcg.fi

