
Karahkan tuulivoimapuisto
Muutokset kaavaluonnoksen jälkeen



Keskeiset muutokset kaava-aineistossa kaavaluonnosvaiheen ja perustellun päätelmän jälkeen

• Karahkan tuulivoimapuisto osayleiskaava on hyväksytty Oulaisten kaupunginvaltuustossa 3.2.2021 §3. 

• Kaavaluonnoksen ja perustellun päätelmän voimalamäärä ja voimaloiden paikat pysyivät samana kaavaehdotukseen, 25 
voimalaa, ja kaavaehdotukseen valittiin korkein voimalavaihtoehto, kokonaiskorkeus 250 metriä. Voimaloiden yksikköteho 
on sama kuin kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa, noin 6 MW. 

• Ohjeellista tielinjausta voimalalle 21 muutettiin saadun palautteen perusteella. Kaavaehdotuksen ja hyväksymisvaiheen 
välissä ei ole tehty muutoksia.

• Kaavan hyväksymisen jälkeen alueella on tehty alustavia pohjatutkimuksia, joiden perusteella muutaman voimalan sijaintia 
on tarkistettu korkeintaan muutamilla metreillä-kymmenillä metreillä (kaikki voimalat sijoittuvat edelleen kaavan tv-
alueiden sisälle). Samoin osaa ohjeellisista tielinjauksista on tarkistettu.

• Seuraavilla sivuilla on esitys muutoksista, mitä on tehty kaavaluonnosvaiheen ja kaavaehdotusvaiheen välissä, sekä 
rakennuslupien esisuunnittelukartta, josta näkyy nykyinen voimaloiden ja teiden sijoitussuunnittelu sekä kaavan mukaiset 
aluemerkinnät (tv-1 ja luo-alueet, sm, EO, EN).

• Kaava-aineisto kaupungin sivuilla https://www.oulainen.fi/karahkan-tuulivoimapuiston-yleiskaava-ja-
ymparistovaikutusten-arviointi

https://www.oulainen.fi/karahkan-tuulivoimapuiston-yleiskaava-ja-ymparistovaikutusten-arviointi


Keskeiset muutokset kaava-aineistossa kaavaluonnosvaiheen jälkeen

• Muutokset kaavakartalla:

• Kaavakartalle lisätty uusi vaihtoehtoinen sähköaseman paikka ja voimajohtoreitti uutta voimajohdon VEC-vaihtoehtoa varten. 

• Yleiskaavan taustakarttaa on häivytetty luettavuuden parantamiseksi ehdotusvaiheen kaavakartassa. 

• Tielinjauksia voimaloiden 15, 20 ja 21 välillä muutettu ja lisätty tielinjaus uudelle sähköasemalle.

• Muutokset kaavamääräyksissä:

• Voimalakorkeus max. 250 m (ei enää 230 ja 240 m vaihtoehtoja).

• Muinaisjäännöksiä koskevaa määräystä täsmennetty Pohjois-Pohjanmaan museon esittämällä tavalla ja lisätty kohteiden nimet määräyksiin.

• Muutokset muussa aineistossa:

• Piipsjärven maisemien osalta (kuvauspiste 1 havainnekuvaraportissa) on tutkittu myös pienempää 15 voimalan vaihtoehtoa. Kuvan perusteella voidaan todeta, että voimaloiden 
vähentäminen pienentää Piipsjärveen kohdistuvaa maisemavaikutusta vain vähäisesti. Maisemassa näkyviä voimaloita on vähemmän, mutta kokonaiskuvan kannalta tilanne ei 
kuitenkaan muutu vaihtoehtojen välillä merkittävästi, koska voimaloita näkyy yhtä laajassa sektorissa molemmissa vaihtoehdoissa ja molemmat vaihtoehdot muuttavat järvialueen 
maisemaa yhtä lailla. Voimalamäärän merkittävä supistaminen kuitenkin vaarantaisi hankkeen taloudellisen kannattavuuden ja sitä kautta toteutumisen. Vaihtoehtoinen kuvasovite 
ja arviointi on lisätty kaavaselostuksen lukuun 7.7.11.12.



• Muutokset muussa aineistossa:
• Pyhäjoen ja Raahen puolen kaavatilanne on päivitetty ehdotusvaiheen kaavaselostuksen lukuun 7.5.1.

• Inframelututkimuksen tuloksia on avattu laajemmin kaavaselostuksen luvussa 7.17.3.9.

• Likalanperältä, Juusolasta, Tuulasperältä, Lampinperältä, Yritysperältä ja Ahonperältä on tehty kaavaehdotusaineistoon uudet 
valokuvasovitteet. Uudet valokuvasovitteet löytyvät kaavan liitteestä 3.
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