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Lausuntopyyntö

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Ylöjärven kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Elenia
Oy:n hakemukseen sijoittaa kaksi sähkömaakaapelia Keihäsjärveen.
Lausunto pyydetään 24.11.2016 mennessä.

Hakemus

Elenia Oy hakee sähköverkon käyttövarmuuden parantamiseksi
vesilain mukaista lupaa sijoittaa kaksi sähkökaapelia Keihäsjärveen
sekä lupaa ryhtyä valmisteleviin toimenpiteisiin ennen lupapäätöksen
lainvoimaisuutta.
Alitus 1 sijaitsee osoitteessa Virtaintie 119 Kuru yhteisillä vesialueilla
980-454-876-1 ja 980-454-876-3. Alituksen rantautumiskiinteistöt
ovat Koski 980-452-3-138 (yksityinen) ja Koskenranta
980-454-30-14 (Ylöjärven kaupunki).
Alitus 2 sijaitsee osoitteessa Hevossaarentie 65 Kuru yhteisellä
vesialueella 980454-876-1. Alituksen rantautumiskiinteistö on
Hevossaari 980-454-5-286 (Ylöjärven kaupunki).
Asennus on suunniteltu tehtävän syksyn 2016 aikana ja se kestää
noin kaksi päivää per alitus. Sähkömaakaapelit asennetaan
rannassa suojaputkeen, jonka halkaisija on 140 mm. Suojaputki
sijoitetaan painottamalla järven pohjaan. Alituksessa 1 kaapelin
pituus vedessä on 35 metriä ja alituksessa 2 kaapelin pituus
vedessä on 76 metriä.
Hakemuksen mukaan hankealueella voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikat on merkitty puistoksi (VP). Alueella ei ole
lähellä luonnonsuojelualueita. Hakijan mukaan työ ei aiheuta
merkittävää haittaa vesistölle tai sen käytölle.

Tarkastelu

Alitus 1:n joen etelärannan rantautumiskohta sijoittuu Kurun Kirkonseudun asemakaavassa VL- eli lähivirkistysalueelle. Hevossaaren
eteläinen rantautumiskohta sijoittuu Kurun asemakaavassa niin
ikään VL-alueelle ja pohjoinen rantautumispaikka Hevossaaren
asemakaavassa VV- eli uimaranta-alueelle.
Sähkömaakaapelin alitus 1:n rantautumisalueella laskujoen pohjois-

puolella esiintyy viitasammakkoa, joka on luontodirektiivin liitteen IV
lajeja ja jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on
kielletty. Muilta osin esitetyillä rakentamisalueilla ei ole tiedossa
sellaisia luontoarvoja tai vesilaissa mainittuja seikkoja, jotka
estäisivät sähkömaakaapeleiden rakentamisen.
Oheismateriaali

Sähkömaakaapeleiden sijaintia osoittavia karttaliitteitä.

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo, p. 050 570 2483, pentti.keskitalo@ylojarvi.fi

Va kaupunginarkkitehti ehdottaa
Ympäristölautakunta päättää lausuntonaan sähkömaakaapeleiden
rakentamiseen ilmoittaa, että alituksen 1 rantautumispaikkaa tulisi
siirtää viitasammakon esiintymisalueen vuoksi mieluiten itään päin
Virtaintietä kohden. Muilta osin hakemukseen ei ole huomautettavaa
ja ennakkoaloituslupa voidaan myöntää.
Lautakunta esittää samalla kaupunginhallitukselle, että se antaa
asiassa lausuntonaan ympäristölautakunnan lausunnon.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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