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Pohjanmaan museo
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Neuvottelun avaus
Matti Rantala ELY-keskuksesta toimii puheenjohtajana ja Susanna
Paananen konsultin edustajana laatii muistion.
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Isojoen kunnan puheenvuoro
Kunta on erittäin tyytyväinen Lakikankaan tuulivoimahankkeeseen.
Isojoen kuntaan sijoittuu hankkeesta yhteensä 33 tuulivoimalaa.
Lakiakangas I ja Lakiakangas II tuulivoimapuistojen osayleiskaavat ovat
lainvoimaiset, samoin myös rakennusluvat. Nyt tavoitteena on nostaa
voimalakorkeutta ja samalla yhdistää kaavamuutoksella erilliset kaavat
(Lakiakangas I ja Lakiakangas II) yhdeksi osayleiskaavaksi.
Voimalakorkeuden nostoa ei kunta näe ongelmallisena,
voimalamäärä ei kasva ja kaava-alueen rajausta ei muuteta.

koska

Kehittyneen teknologian ansiosta uudet voimalat ovat hiljaisempia, kuin
nykyiset, jolloin voimalakorkeuden nosto ei aiheuta ongelmia voimaloiden
melun suhteen.
Merkittävin
seikka
maisemavaikutus.
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voimalakorkeuden

nostossa

tulee

olemaan

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely
Susanna Paananen esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Kaava-asiakirjoja
tullaan
päivittämään
kauttaaltaan
vaikutusten
arvioinnin suhteen. Kokonaan uudet selvitykset ovat melu- ja
varjostusvaikutusten mallinnus sekä havainnekuvat ja näkemäanalyysi.
Hankkeeseen liittyen tullaan laatimaan YVA-tarveharkinta, joka
toimitetaan ELY-keskukseen kesäkuun aikana.
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Viranomaisten puheenvuorot
Etelä-Pohjanmaan liitto
Ympäristöministeriö on 31.10.2016 vahvistanut Etelä-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaava on edelleen korkeimmassa
hallinto-oikeudessa joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.
Tuulivoimaa koskevassa vaihemaakuntakaavassa hankealue on osoitettu
tuulivoimaloiden alueeksi.
Voimaloiden korkeudennoston vaikutuksia tulevat olemaan esisijaisesti
vaikutukset linnustoon ja maisemaan. Vaikutukset Natura-vesistöihin
(Lapväärtinjokilaakso) tulee huomioida kaava-asiakirjoissa.
Kaava-asiakirjoissa tulee kiinnittää
yleiskaavasta vai osayleiskaavasta.

huomiota

siihen,

puhutaanko

Etelä-Pohjanmaan liitto pitää keskitettyjä isoja tuulivoimapuistoratkaisuja
parempana vaihtoehtona, kuin pieniä yksittäisiä tuulivoimapuistoja.
Pohjanmaan museo
Voimaloiden korkeuden nostaminen ei aiheuta muinaisjäännösten kanalta
ongelmia, voimalapaikkojen pysyessä samoina. Huomiota tulee kiinnittää
siihen millaiset perustukset voimaloille aikanaan rakennetaan sekä mihin
nostokenttiä
pystytetään,
jotta
riittävä
suojaetäisyys
säilyy
muinaisjäännöksiin.
Ely-keskus
Lakiakankaan
tuulivoimapuistoa
maakunnallisesti merkittävä.

koskeva

kaavamuutos

on

Osallisiin lisätään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.
Kaava-asiakirjoissa tulee kiinnittää
yleiskaavasta vai osayleiskaavasta.
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huomiota
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Muut asiat
FCG on yhteydessä sähköpostitse Ely-keskuksen Johanna Kullakseen
tiedustellakseen, tuleeko aikanaan Lappfjärdin ja Lakiakankaan
hankkeiden yhteydessä laadittu Natura tarveharkinta päivittää.
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