Hakemus
WT8 - Salo (Huso-Pöylä)
Asiointikunta

Hakemuksen vaihe

Salo

Hakemus jätetty

Kiinteistötunnus

Hakemus jätetty

734-874-1-2

15.03.2022

Asiointitunnus:

Käsittelijä

LP-734-2022-00271

Ranki Janne

Hankkeen osoite

Hakija

WT8 - Salo (Huso-Pöylä)

CPC Finland Oy

Toimenpiteet

Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen

Hankkeen kuvaus
Hankkeen kuvaus
Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä

Tuulivoimalan rakentaminen
WT 8, koordinaatit X=6700481.1561 Y=269728.7332
Voimalatyyppi V162 - 5,6 MW
- napakorkeus 119 m
- roottorin halkaisija 162 m
- siiven pään korkeusasema ylimmässä kohdassaan 200 m perustuksen yläpinnasta
Poikkeamiset säännöksistä perusteluineen

Tuulivoimalalle WT8 haetaan rakennusluvan yhteydessä vähäistä poikkeamista osayleiskaavasta.
Tuulivoimalan siivet ulottuvat osittain tuulivoimaloiden alueen (tv-alue) ulkopuolelle kahdesta
ilmansuunnasta:
- itä 6m - länsi 18m
- ylitys tapahtuu alueelle, joka on vuokrattu tuulivoimapuiston toiminta-alueeksi.
Poikkeamasta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeama ei merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.
Lupahakemuksen liitteissä on mukana tarkempi perustelumuistio.

Rakennuspaikka
Kiinteistö
Tilan nimi

Rekisteröintipäivä

Paimion yhteismetsä (useassa kunnassa)

01.01.2009

Maapinta-ala

Vesipinta-ala

233.2553

(Tyhjä)

Hankkeesta ilmoitettu rakennuspaikalla
Päivämäärä

(Tyhjä)
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Hakemus
WT9 - Salo (Huso-Pöylä)
Asiointikunta

Hakemuksen vaihe

Salo

Hakemus jätetty

Kiinteistötunnus

Hakemus jätetty

734-451-7-0

15.03.2022

Asiointitunnus:

Käsittelijä

LP-734-2022-00272

Ranki Janne

Hankkeen osoite

Hakija

WT9 - Salo (Huso-Pöylä)

CPC Finland Oy

Toimenpiteet

Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen

Hankkeen kuvaus
Hankkeen kuvaus
Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä

Tuulivoimalan rakentaminen
WT 9, koordinaatit X=6700408.4063 Y=270183.7194
Voimalatyyppi V162 - 5,6 MW
- napakorkeus 119 m
- roottorin halkaisija 162 m
- siiven pään korkeusasema ylimmässä kohdassaan 200 m perustuksen yläpinnasta
Poikkeamiset säännöksistä perusteluineen

Tuulivoimalalle WT8 haetaan rakennusluvan yhteydessä vähäistä poikkeamista osayleiskaavasta.
Tuulivoimalan siivet ulottuvat osittain tuulivoimaloiden alueen (tv-alue) ulkopuolelle kahdesta
ilmansuunnasta:
- itä 65,5m - etelä 14m
- ylitys tapahtuu alueelle, joka on vuokrattu tuulivoimapuiston toiminta-alueeksi.
Poikkeamasta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeama ei merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.
Lupahakemuksen liitteissä on mukana tarkempi perustelumuistio.

Rakennuspaikka
Kiinteistö
Tilan nimi

Rekisteröintipäivä

Marttila

01.01.2009

Maapinta-ala

Vesipinta-ala

87.4460

(Tyhjä)

Hankkeesta ilmoitettu rakennuspaikalla
Päivämäärä

(Tyhjä)
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