KUULUTUS
Närpiön kaupunginhallitus on päättänyt 21.1.2020 § 12 käynnistää Bredåsenin
tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kuulemista varten
2.12.2020-8.1.2021 väliseksi ajaksi.
Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään webinaarina 9.12.2020 klo 17-18.30. Linkki ja ohjeet webinaaria
koskien tulevat ennen tilaisuutta Närpiön kaupungin internet-sivuille osoitteeseen
https://www.narpio.fi sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internetsivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA. Tervetuloa osallistumaan
webinaariin!
Närpes Vindkraft Ab Oy suunnittelee enintään 44 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen
rakentamista Närpiön Bredåsenin alueelle noin 5 kilometriä Närpiön keskustaajamasta
itään, Kasitien (valtatie 8) ja Teuvan kuntarajan väliselle alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittava sähkönsiirtovaihtoehto ulottuu myös Teuvan kunnan
alueelle.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. 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.
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Närpiön kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla osoitteessa www.narpio.fi, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA sekä Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat
mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Närpiön kaupunki, Kirkkotie
2, 64200 Närpiö tai sähköpostitse osoitteeseen staden@narpes.fi
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden
kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.
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Lisätietoja antavat:
Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Närpiön kaupunki
Kirkkotie 2
64200 Närpiö
Malin Haka
Kaavoitusinsinööri
puh. 040-1600931
malin.haka@narpes.fi

Konsultti:
Ramboll Finland Oy
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa
Kaavan laadinta:
Jonas Lindholm
Projektipäällikkö
puh. 040 825 6260
jonas.lindholm@ramboll.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Ville Yli-Teevahainen
YVA-projektipäällikkö
puh. 040 590 4286
ville.yli-teevahainen@ramboll.fi

YVA-yhteysviranomainen:
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
PL 156, 60101 Seinäjoki
Jutta Lillberg-Puskala
Ylitarkastaja
Puh. 0295 027655
jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Hankkeesta vastaava:
Närpes Vindkraft Ab Oy
PL 100, 00048 FORTUM
Hans Vadbäck
puh. 050 587 9856
hans.vadback@fortum.com

