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KARAHKAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA ja YVA 
 

Karahkan yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-

selostus ovat olleet Oulaisten kaupungin teknisen lautakunnan päätöksellä 

12.11.2019 § 89, MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti, julkisesti nähtävillä val-

misteluvaiheen kuulemista varten aikavälillä 25.11.2019–27.1.2020. Nähtäville 

asettamisesta on kuulutettu paikallislehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.  

Yleiskaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskus, Oulaisten kaupungin valvontalautakunta, Ympäristöpalvelut 

Helmi (terveysviranomainen), Merijärven kunta, Merijärven kunnan ympäristösih-

teeri, Pyhäjoen kunta, Raahen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Suo-

men aluehallintovirasto, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen 

pelastuslaitos, Liikenne- ja turvallisuusvirasto Traficom, Väylä (liikennevirasto), 

Fingrid Oyj, Puolustusvoimat (3. Logistiikkarykmentti), Finavia, Elenia Oy, Metsä-

hallitus (Pohjois-Pohjanmaan luontopalvelut), Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Pohjois-pohjanmaan luonnonsuo-

jelupiiri, Suomen Turvallisuusverkot Oy (Stuve), Luonnonvarakeskus ja Suomen 

metsäkeskus.  

Lausuntoja yleiskaavaluonnoksesta saatiin 14 ja mielipiteitä 6. 
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1 LAUSUNNOT 

1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Perusteltu päätelmä) 

Tässä yhteydessä on käsitelty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavasta an-

tama lausunto. Vastine YVA:n perusteltuun päätelmään on erillisessä asiakirjassa. 
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Kaavanlaatijan vastine 

Hankkeen valokuvasovitteet on pyritty tekemään asutuksen ja maiseman kan-

nalta olennaisista paikoista. Ouluntieltä on tehty valokuvasovite (kuvauspiste 5 

havainnekuvaraportissa). Myös kuvauspiste 2 on aivan Ouluntien tuntumasta 

ja antaa hyvin käsityksen näkymistä sillä alueella. Pyhäjoentien osalta näkymiä 

tuulivoimapuistoon ei näkymäalueanalyysin perusteella synny. Tien varrella ei 

ole peltoja, vesistöjä, soita tai muita avoimia paikkoja, joista näkymiä Karahkan 

tuulivoimapuiston hankealueelle syntyisi. Näin ollen kuvan tekeminen tieltä ei 

ole tarpeellista. Piurukkanevalta ei ole tehty kuvasovitetta, koska suoalueella ei 

kulje retkeilyreittejä tai vastaavia, joiden varrelta kuvia olisi luontevaa ottaa. 

Karttatarkastelun perusteella ainoat alueelle tulevat reitit ovat aivan alueen 

eteläosassa, josta näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan ei juurikaan synny. 

Suoalueen koillispuolella kulkeva metsätie taas sijoittuu karttatarkastelun pe-

rusteella metsäiselle alueelle, josta näkymiä ei päässe syntymään. Tie on lisäksi 

suojelualueen ulkopuolella. Alue ei näin ollen ole ihmisten oleskelun kannalta 

keskeinen paikka, josta valokuvasovite olisi tarpeen tehdä. Jauhonevan osalta 

tilanne on reitistöjen puuttumisen suhteen sama kuin Piurukkanevalla. Lisäksi 

suolle näkyy näkymäalueanalyysin perusteella voimaloita vain vähän ja vain 

alueen pohjoisosiin.  
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Likalanperältä, Juusolasta, Tuulasperältä, Lampinperältä, Yritysperältä ja Ahon-

perältä on tehty kaavaehdotusaineistoon uudet valokuvasovitteet, koska koh-

teet sijaitsevat lähellä tuulivoimahanketta, niissä on asutusta ja alueille voi nä-

kymäalueanalyysin perusteella syntyä näkymiä. Uudet valokuvasovitteet löyty-

vät kaavan liitteestä 3. 

Piipsjärven maisemien osalta (kuvauspiste 1 havainnekuvaraportissa) on tut-

kittu myös pienempää 15 voimalan vaihtoehtoa (ylempi seuraavista kuvista). 

Kuvan perusteella voidaan todeta, että voimaloiden vähentäminen pienentää 

Piipsjärveen kohdistuvaa maisemavaikutusta vain vähäisesti. Maisemassa nä-

kyviä voimaloita on vähemmän, mutta kokonaiskuvan kannalta tilanne ei kui-

tenkaan muutu vaihtoehtojen välillä merkittävästi, koska voimaloita näkyy yhtä 

laajassa sektorissa molemmissa vaihtoehdoissa ja molemmat vaihtoehdot 

muuttavat järvialueen maisemaa yhtä lailla. Voimalamäärän merkittävä supis-

taminen kuitenkin vaarantaisi hankkeen taloudellisen kannattavuuden ja sitä 

kautta toteutumisen. Vaihtoehtoinen kuvasovite ja arviointi on lisätty kaava-

selostuksen lukuun 7.7.11.12. 

 
15 voimalan kuvasovite Piipsjärven rannasta. 

 
Kaavaehdotuksen mukainen 25 voimalan kuvasovite Piipsjärven rannasta. 

Sähkönsiirron osalta vaikutuksia on arvioitu yhdistetyssä kaava- ja YVA-selos-

tuksessa. Tuulivoimapuiston kaavoituksen yhteydessä esitetyt voimajohtolin-

jaukset ovat alustavia. Niiden tarkasta linjasta ei päätetä tämän kaavaprosessin 
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yhteydessä. Voimajohtolinjan tarkka ja lopullinen linjaus määritetään voima-

johdon tarkemmassa suunnittelussa, omassa luvitusprosessissaan. Siinä vai-

heessa tutkitaan vaihtoehtoinen reitti ja mahdollisuus viedä linja etäämmäs ny-

kyisestä asutuksesta. Energiaviraston edellyttämän ympäristöselvityksen laa-

dinnan yhteydessä toteutetaan voimalinjan tarkemmat maastoselvitykset. Voi-

majohdon luontoselvityksessä tarkastellaan reitin ja sen välittömän lähialueen 

tai vaikutusalueen (hydrologiset ja pienilmastovaikutukset) arvokkaita luonto-

kohteita sekä mahdollisesti huomionarvoista lajistoa. Valitulle voimajohtoreitille 

laaditaan luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys sekä pesimälinnuston pistelas-

kennat. Ympäristöselvitysraportissa arvioidaan voimajohdon luontovaikutuksia. 

Jatkosuunnitteluun valitaan tarkasteltavaksi vaihtoehto, joka on ympäristöllis-

ten rajoitteiden ja sidosryhmien lausuntojen perusteella vaihtoehdoista toteut-

tamiskelpoisin. 

Pyhäjoen ja Raahen puolen kaavatilanne on päivitetty ehdotusvaiheen kaava-

selostuksen lukuun 7.5.1. 

ELY-keskus pyytää lausunnossaan koostekarttaa kaikista maastoinventoin-

neista. Tällaisen kartan ongelmana on, että se vääristää kuvaa alueen inven-

tointien kattavuudesta. Kaava-alue on inventoitu siitä näkökulmasta, että sieltä 

löytyvät säästämisen arvoiset kohteet ja lajien esiintymät. Koko alue ei siis ole 

samalla kattavuudella kävelty läpi, vaan on keskitytty niihin kohteisiin, joilta 

potentiaalisesti voi arvoja löytyä. Mm. kasvillisuus- ja luontotyyppien maasto-

työ keskittyy puustoltaan ja hydrologialtaan paremmille alueille kaava-alueella, 

kohteille, joista on oletuksena paikantaa mahdollisia lakiperusteisia luontotyyp-

pejä (korvet, lehdot). Alueen metsät käydään läpi siten, että saadaan käsitys 

metsien kasvupaikkatyypeistä ja ikärakenteesta, sekä metsänkäsittelyn inten-

siteetistä. Näillä perustein kirjoitetaan alueen metsäluonnosta ja talousmet-

sistä. Muiden lajiryhmien osalta inventoinnit keskittyvät kosteikkoihin, ojiin ja 

tie/polkuverkostoon. Lepakkotutkaa kuljetetaan maastossa kävelyvauhtia kat-

tavasti keskittyen vanhojen rakennusten, louhikoiden, kolopuiden ja puoliavoi-

mien alueiden lähistöön. Menetelmäkuvauksessa on ilmoitettu, että lajistoin-

ventointien inventointipisteet (linnusto, lepakot) on sijoitettu siten, että ne kat-

tavat eri tyyppiset elinympäristöt ja riittävästi koko aluetta, etenkin niitä po-

tentiaalisesti parempia elinympäristöjä. Karahkan hankkeessa tällaisen kooste-

kartan tekeminen olisi vielä erityisen vaikeaa, koska FCG ei ole tehnyt kaikkia 

luontoselvityksiä, vaan luontoselvityksiä on tehnyt muitakin konsultteja ennen 

FCG:tä. Todettakoon vielä tässä yhteydessä, että edellä mainitusta huolimatta 

FCG pyrkii jatkossa tällaisen kartan tuottamaan niissä hankkeissa, joissa luon-

toselvitykset on tehty kokonaisuudessaan FCG:llä. Tämä on käynnissä olevissa 

ja tulevissa maastotöissä ja niiden inventointireittien taltioinnissa huomioitu. 

Yleiskaavan taustakarttaa on häivytetty luettavuuden parantamiseksi ehdotus-

vaiheen kaavakartassa. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on huomioitu kaavaehdotusaineis-

tossa. 

Yleiskaavaa koskeva toinen viranomaisneuvottelu pidettiin 20.5.2020.  
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1.2 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Piipsjärven maisemien osalta (kuvauspiste 1 havainnekuvaraportissa) on tut-

kittu myös pienempää 15 voimalan vaihtoehtoa (ylempi seuraavista kuvista). 

Kuvan perusteella voidaan todeta, että voimaloiden vähentäminen pienentää 

Piipsjärveen kohdistuvaa maisemavaikutusta vain vähäisesti. Maisemassa nä-
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kyviä voimaloita on vähemmän, mutta kokonaiskuvan kannalta tilanne ei kui-

tenkaan muutu vaihtoehtojen välillä merkittävästi, koska voimaloita näkyy yhtä 

laajassa sektorissa molemmissa vaihtoehdoissa ja molemmat vaihtoehdot 

muuttavat järvialueen maisemaa yhtä lailla. Voimalamäärän merkittävä supis-

taminen kuitenkin vaarantaisi hankkeen taloudellisen kannattavuuden ja sitä 

kautta toteutumisen. Vaihtoehtoinen kuvasovite ja arviointi on lisätty kaava-

selostuksen lukuun 7.7.11.12. 

 
15 voimalan kuvasovite Piipsjärven rannasta. 

 
Kaavaehdotuksen mukainen 25 voimalan kuvasovite Piipsjärven rannasta.  
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1.3 Pohjois-Pohjanmaan museo 
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Kaavanlaatijan vastine 

Vaihtoehdoilla VE1, VE2 ja VE3 ei ole mainittavaa eroa Piipsjärven maisema-

vaikutuksen osalta. Oheinen voimalakorkeutta vertaileva kuva tukee tätä. 

Kaikki voimalat näkyvät järvialueelle kussakin vaihtoehdossa ja voimalakorkeu-

den muutos tuo vaikutukseen vain näennäisen eron. 

 
250 metriset voimalat korostettu sinisellä roottoriympyrällä, 240 metriset purp-

puralla roottoriympyrällä ja 230 metriset harmaalla roottoriympyrällä. 

Piipsjärven maisemien osalta (kuvauspiste 1 havainnekuvaraportissa) on tut-

kittu myös pienempää 15 voimalan vaihtoehtoa (ylempi seuraavista kuvista). 

Kuvan perusteella voidaan todeta, että voimaloiden vähentäminen pienentää 
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Piipsjärveen kohdistuvaa maisemavaikutusta vain vähäisesti. Maisemassa nä-

kyviä voimaloita on vähemmän, mutta kokonaiskuvan kannalta tilanne ei kui-

tenkaan muutu vaihtoehtojen välillä merkittävästi, koska voimaloita näkyy yhtä 

laajassa sektorissa molemmissa vaihtoehdoissa ja molemmat vaihtoehdot 

muuttavat järvialueen maisemaa yhtä lailla. Voimalamäärän merkittävä supis-

taminen kuitenkin vaarantaisi hankkeen taloudellisen kannattavuuden ja sitä 

kautta toteutumisen. Vaihtoehtoinen kuvasovite ja arviointi on lisätty kaava-

selostuksen lukuun 7.7.11.12. 

 
15 voimalan kuvasovite Piipsjärven rannasta. 

 

Kaavaehdotuksen mukainen 25 voimalan kuvasovite Piipsjärven rannasta. 

Energiaviraston edellyttämän ympäristöselvityksen laadinnan yhteydessä to-

teutetaan voimalinjan tarkemmat maastoselvitykset arkeologisen kulttuuripe-

rinnön osalta. 

Muinaisjäännöksiä koskevaa määräystä on muutettu kaavaehdotuksessa seu-

raavaan muotoon: ”Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinais-

jäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, 

poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suun-

nitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kaavakartalla sijaitse-

vien muinaisjäännösten kohdetiedot on lueteltu alla.” Määräystä on siis muu-

tettu Pohjois-Pohjanmaan museon edellyttämällä tavalla sekä lisätty muinais-

jäännösten kohdetiedot myös kaavakartan yhteyteen. 
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Kaavaselostuksen muinaisjäännöksiä koskevaan taulukkoon kaavaslostuksen 

luvussa 7.8 on täydennetty muinaisjäännöstunnukset kohteiden Kokkoräme 

(1000037539), Puhdonkangas (1000037540) ja Koskenoja (1000037541) 

osalta. 

Karahkan Sydänmaa 2 –kohdetta ei ole esitetty kaavaehdotuskartalla. 

Mahdollisesti tarvittavia lupia koskevaa selostuksen taulukkoa on täydennetty 

Pohjois-Pohjanmaan museon edellyttämällä tavalla. Kajoamisluvan myöntää 

muinaismuistolain mukaisesti Museovirasto (mml 11 a §). 

Kaavaselostuksen liitenumerointi on tarkistettu ja korjattu. 

Kaavaselostuksen luvun 7.8.5 virheelliset tiedot on korjattu.   
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1.4 3. Logistiikkarykmentti (puolustusvoimat) 
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Kaavanlaatijan vastine 

Hankkeelle haetaan uusi pääesikunnan lausunto ja teetetään uusi VTT:n tutki-

mus 250 metrin korkuisille voimaloille. Kun lausunto on saatu, tarkastellaan 

uudestaan tv-alueiden kokoa, kuitenkin ennen kaavan lopullista hyväksymistä. 

Nähtäville menevässä kaavaehdotuksessa tv-alueet on pidetty kuitenkin kaa-

valuonnoksen mukaisina, koska uutta pääesikunnan lausuntoa ei vielä ole.  

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto myös Suomen Turvallisuusverkko 

Oy:ltä (STUVE Oy), osoitteesta asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi. 

Hanketoimija selvittää ennen maankaivu- ja rakennustöiden aloittamista raken-

tamisalueilla ja niiden läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien 

kaapelilinjat. 

  

mailto:asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi
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1.5 Pääesikunta  
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Kaavanlaatijan vastine 

Tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin on selvitetty Teknolo-

gian tutkimuskeskus VTT:llä. Pääesikunnan lausunnon (22.04.2020) mukaan 

Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden raken-

tamista Oulaisten Karahkan alueelle. Tutkimus ja lausunto annettu 230 metri-

sistä voimalaoista. Tästä johtuen hankkeelle haetaan uusi pääesikunnan lau-

sunto sekä teetetään uusi VTT:n tutkimus 250 metrin korkuisille voimaloille.  
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1.6 Valvonta- ja lupalautakunta, Oulaisten kaupunki 
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Kaavanlaatijan vastine 

Perustusten maisemointi tarkoittaa sitä, että kun kaikki voimaloiden maanpääl-

liset osat on purettu, perustusten päälle ajetaan maa-aineista ja mahdolliste-

taan siten jälleen metsän istuttaminen poistetun voimalan paikalle. Kun voimala 

puretaan, käsitellään samassa yhteydessä myös perustukset. Asiaa on täsmen-

netty kaavan liitteeseen 7. On kuitenkin huomattava, että yleiskaava mahdol-

listaa tuulivoimapuiston rakentamisen alueelle myös jatkossa. Tällöin on aina-

kin periaatteessa mahdollista, että samoja perustuksia käytettäisiin toistami-

seen myös uuden voimalan kohdalla, mikäli perustusten hyödyntäminen olisi 

tuossa vaiheessa vielä uuden voimalan kanssa teknisesti mahdollista. 

Eri hankkeiden yhteisvaikutuksia Likalanjärven ja Piipsjärven maisemaan on 

arvioitu ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa luvussa 8.3.2. 

Hankkeesta ei aiheudu merkittäviä rajoituksia tai haittoja kaava-alueen ja sen 

ympäristön maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tai muille elinkeinoille. Alue 

on metsätalousaluetta. Pysyvästi metsätalouskäytöstä poistuvan maa-alan 

osuus on noin 35 hehtaaria, joka on vain noin 1,5 % kaava-alueen pinta-alasta. 
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Muulla kaava-alueella ja sen ympäristössä toiminta voi jatkua normaalisti. Li-

säksi uusi ja perusparannettava tiestö helpottaa alueen saavutettavuutta myös 

metsätalouden näkökulmasta. 

Melu- ja välkemallinnuksin, luonto- ja maisemaselvityksin sekä vaikutus-

tenarvioinnein on varmistettu, että hanke ei aiheuta merkittävää ympäristö- tai 

terveyshaittaa lähialueelle ja sen väestölle. 

Rakentamisen aikaisia liikennevaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksen luvussa 

7.10. Vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

ovat luonteeltaan väliaikaisia. Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voi-

daan lieventää valitsemalla kuljetusreitit ja -ajat siten, että kuljetukset aiheut-

tavat mahdollisimman vähän häiriötä. 
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1.7 Ympäristöpalvelut Helmi  
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Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.8 Museovirasto 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KARAHKAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA ja YVA  27 (56) 
    
28.5.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

1.9 Fingrid Oyj  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.10 Ilmatieteen laitos  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.11 Suomen Turvallisuusverkko Oy 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.12 Luonnonvarakeskus LUKE 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin.  
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1.13 Traficom 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.14 Raahen kaupunki 
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Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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2 MIELIPITEET 

Uuden kuntalain myötä tässä julkisessa asiakirjassa mielipiteistä on poistettu yksi-

tyishenkilöiden henkilötiedot. 

2.1 Mielipide 1, Piipsjärven kyläyhdistys  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoitta-

nut hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia 

vaikutuksia ihmisten terveyteen. Hanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pit-

käaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet. Hankkeen toteuttivat 

monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveys-

laitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  
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Tutkimuksessa saatiin selville, että infraääni ei ole tuulivoiman koettujen ter-

veyshaittojen syynä. Tutkimuksen päähavainto on se, että ihmiset eivät kyen-

neet havaitsemaan infraääntä kuuntelukokeissa. Infraääni ei myöskään aiheut-

tanut elimistössä mitattavia fysiologisia reaktioita. Tulokset viittaavat siihen, 

että oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Oireilua voi 

selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveys-

riskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuuli-

voimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa 

myös käynnissä oleva julkinen keskustelu. Samanlaisia monimuotoisia oireita 

hyvin pienillä altistustasoilla on liitetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten 

sähkömagneettisiin kenttiin, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia. 

Linkki tutkimuksen yhteenvetoon:  

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903 

Videojulkaisu tutkimuksen tuloksista: 

https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4 

Inframelututkimuksen tuloksia on avattu laajemmin kaavaselostuksen luvussa 

7.17.3.9. 

Lentoestevalot toteutetaan Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin kulloinkin 

voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaavaan ei ole tarkoituksenmukaista 

laittaa määräyksiä tai ehtoja, jotka perustuvat tulevaisuuden kannalta epävar-

moihin oletuksiin. Hanketoimija suhtautuu kuitenkin myönteisesti tutkaohjat-

tuihin lentoestevaloihin, mikäli ne tulevat määräyksissä mahdollisiksi ennen 

tuulivoimapuiston rakentamista. Asia tarkentuu ja ratkaistaan rakennuslupa-

vaiheessa. 

Kaavan laadinnan yhteydessä ei voida ottaa millään tavalla kantaa eri osapuol-

ten välisiin sopimuksiin tai mahdollisiin tukitoimiin. 
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2.2 Mielipide 2: yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Voimalan 21 siirtäminen lähemmäs voimalaa 15 ei onnistu mielipiteessä esite-

tyllä tavalla, koska voimalat olisivat tällöin liian lähellä toisiaan ja söisivät tois-

tensa tehoja. Voimalan siirto aiheuttaisi kertautuvan vaikutuksen ja johtaisi 

useiden voimaloiden siirtoihin. Tv-alue kuitenkin mahdollistaa voimalapaikan 

uudelleen tarkastelua jonkin verran myös kaavan hyväksymisen jälkeen. Ra-

kennuslupavaiheessa voimalapaikkoja hienosäädetään muutenkin, kun voima-

latyyppi valittu ja maaperäolosuhteet selvitetty tarkemmin. Pyöreällä kehällä 

merkitty voimalapaikka on kaavassa siis ohjeellinen merkintä ja sitä ympäröivä 

tv-alue määräävä eli tv-alueen puitteissa voimalapaikan sijaintia voidaan tar-

kastella vielä myöhemminkin. Tarvittaessa hanketoimija voi kustannuksellaan 
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siirtää voimalan alle jäävät ojat, mikäli voimalapaikan siirto pois niiden päältä 

ei onnistuisi.  

Tielinjaus voimalalle 21 on korjattu kulkemaan voimalan 15 kautta seuraavan 

kuvan mukaisesti. Tielinjauksessa on pyritty osittain hyödyntämään olemassa 

olevaa tiepohjaa. Myös tielinjaukset ovat kaavassa ohjeellisia ja hankkeen tar-

kemmassa suunnittelussa tielinjauksiakin voidaan vielä tarkistaa. 
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2.3 Mielipide 3, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Vastine mielipiteen asiakohdittain: 

1. Lampinperän alueelta on tehty uusi valokuvasovite, josta otos alla. Sen pe-

rusteella alueelle näkyy puiden takaa vain muutamien voimaloiden napa ja 

siipiä. Vaikutukset jäävät vähäisiksi. Valokuvasovitteet löytyvät kokonai-

suudessaan kaavan liitteestä 3. 
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Hankkeessa on tehty kahdesta valokuvasovitteesta myös yöaikaiset kuvat. 

Pimeäkuvat on tehty kuvauspisteistä 1 ja 5. Kuvat löytyvät kaavaselostuk-

sen liitteestä 3. Lampinperän päiväaikaisen valokuvasovitteen perusteella 

alueelle näkyy vain muutama voimalanapa, jolloin alueelle näkyy maksimis-

saan 5 lentoestevaloa, todennäköisesti vähemmän. Loput lentoestevalot 

jäävät puuston taakse piiloon. 

2. Tuulivoimapuiston kaavoituksen yhteydessä esitetyt voimajohtolinjaukset 

ovat alustavia. Niiden tarkasta linjasta ei päätetä tämän kaavaprosessin yh-

teydessä. Voimajohtolinjan tarkka ja lopullinen linjaus määritetään voima-

johdon tarkemmassa suunnittelussa, omassa luvitusprosessissaan. Siinä 

vaiheessa tutkitaan vaihtoehtoinen reitti ja mahdollisuus viedä linja etääm-

mäs nykyisestä asutuksesta. 

3. Hankkeen varjovälkevaikutukset eivät yllä Ahvenlampi-järven alueelle sii-

näkään tapauksessa, että kaikki puusto kaadettaisiin tuulivoimaloiden ja 

Ahvenlampi-järven välistä pois. Myös melun osalta laskennalliset meluarvot 

jäävät Ahvenlampi-järven alueelle kauas määräysten raja-arvoista. Voima-

johdon sijainti ei tähän vaikuta. Maiseman osalta voimajohtoreitti A ei ny-

kyisellä linjauksella tulisi täysin näkyviin Ahvenlampi-järveltä katsottuna 

vaan väliin jää kapea puustokaistale. Paikoitellen voimajohto voi näkyä pui-

den lomasta järvelle. Tuulivoimaloiden tai niiden lentoestevalojen näkymi-

seen Ahvenlampi-järvelle voimajohtolinjaus ei mainittavasti vaikuta. 

4. Kuten aiemmassa kohdassa 2 todetaan, kaavassa esitetty voimajohtolin-

jaus ei ole lopullinen. Energiaviraston edellyttämän ympäristöselvityksen 

laadinnan yhteydessä toteutetaan voimalinjan tarkemmat maastoselvityk-

set. Voimajohdon luontoselvityksessä tarkastellaan reitin ja sen välittömän 

lähialueen tai vaikutusalueen (hydrologiset ja pienilmastovaikutukset) ar-

vokkaita luontokohteita sekä mahdollisesti huomionarvoista lajistoa. Vali-

tulle voimajohtoreitille laaditaan luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys sekä 

pesimälinnuston pistelaskennat. Ympäristöselvitysraportissa arvioidaan voi-

majohdon luontovaikutuksia. Jatkosuunnitteluun valitaan tarkasteltavaksi 

vaihtoehto, joka on ympäristöllisten rajoitteiden ja sidosryhmien lausunto-

jen perusteella vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin. 
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2.4 Mielipide 4, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 
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Kaavanlaatijan vastine 

Karahkan tuulivoimahankkeessa on noudatettu Oulaisten kaupungin edellyttä-

mää 2 kilometrin suojaetäisyyttä asutukseen. Tällä etäisyydellä hankkeesta ai-

heutuvat meluarvot lähimmälle asutukselle alittavat selkeästi määräysten raja-

arvot. Myös varjovälkevaikutukset jäävät asutukselle alle suositusarvojen. 

Kaavoituksen yhteydessä ei voida ottaa kantaa lainsäädäntään. Suomen edus-

kunta päättää tuulivoimaa koskevasta lainsäädännöstä. 

On useita syitä, miksi Pohjois-Pohjanmaa on keskeinen alue Suomen tuulivoi-

matuotannossa. Toki tuulivoimaa rakennetaan runsaasti myös monessa 

muussa maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaa on tuulisuusoloiltaan otollista alu-

etta tuulivoimalle. Alueella on myös Etelä-Suomea huomattavasti vähemmän 

ja harvemmassa asutusta, jolloin sopivien alueiden löytyminen on helpompaa 
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kuin tiheämpään asutuilla alueilla. Alue ei myöskään ole puolustusvoimien tut-

kajärjestelmien kannalta yhtä haasteellinen kuin vaikkapa Etelä- tai Itä-Suomi. 

Pohjois-Pohjanmaalla on myös ollut poliittinen tahtotila tuulivoiman rakentami-

seen. 

On kuitenkin hyvä huomioida, että tuulivoimahankkeen yleiskaavan hyväksy-

misestä päättää viime kädessä Oulaisten kaupungin demokraattisesti valittu 

kaupunginvaltuusto, jolloin päätös hankkeen toteutuksesta on paikallinen. 

Suomi on olosuhteiltaan hyvin erilainen maa kuin mielipiteessä mainitut 

Tanska, Saksa ja Norja. Norja on vuoristoisena maana maasto-olosuhteiltaan 

hyvin vaativa ja vaikea, jolloin vertaaminen Suomeen ei ole perusteltua. Sak-

sassa ja Tanskassa on rakennettu Suomea huomattavasti enemmän tuulivoi-

maa. Maat ovat myös väestöntiheydeltään aivan eri luokkaa kuin Suomi. Tästä 

johtuen ”tyhjien”, tuulivoimalle soveltuvien maa-alueiden löytäminen niissä al-

kaa olla vaikeaa ja merelle sijoittaminen yksinkertaisempaa. Saksassa ei kui-

tenkaan ole lopetettu tuulivoimahankkeiden kehittämistä maa-alueille, joskin 

se on hidastunut. Saksassa maatuulivoimasta iso osa rakennetaan peltoalueille 

ja Suomea huomattavasti lähemmäs asutusta. Myös merelle sijoittamisessa on 

suuria eroja Suomen ja eteläisemmän Euroopan välillä. Esimerkiksi Tanskassa 

ei tarvitse huolehtia merialueiden jäätymisestä. Meren jäätyminen tekee tuuli-

voimaloiden sijoittamisesta merelle Suomessa huomattavasti kalliimpaa sekä 

teknisesti vaikeampaa kuin alueilla, joissa meri ei jäädy. 

Hankkeen kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteydessä on tehty kattavat selvi-

tykset hankkeen vaikutuksista niin luonnolle kuin ihmisten elinoloille. Karahkan 

kaava-alue on pääasiassa metsätalousaluetta. Alueen arvokkaat luontokohteet 

on selvitetty ja merkitty kaavakartalle sekä jätetty rakentamistoimenpiteiden 

ulkopuolelle. Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luontoarvoille. 

Pysyvästi metsätalouskäytöstä poistuvan maa-alan osuus on noin 35 hehtaaria, 

joka on vain noin 1,5 % kaava-alueen pinta-alasta. Näin ollen valtaosa alueen 

metsistä säilyy nykyisellään hankkeen rakennuttuakin. 

Tuulivoimahankkeiden vaikutukset eläimistöön ovat varsin vähäisiä. Hankkeen 

rakentamisaika vaikuttaa eläinpopulaatioihin siten, että varsinkin isommat ni-

säkkäät häviävät alueelta häiriövaikutuksesta johtuen rakentamistoimenpitei-

den ajaksi. Vaikutus on kuitenkin hyvin paikallinen sekä väliaikainen. Kun ra-

kentaminen päättyy, tilanne normalisoituu ja eläimet palaavat alueelle. Alueen 

metsät ovat lisäksi jo nykytilassaan hyvin voimaperäisen metsätalouden muok-

kaamia ja alueella on myös kattava metsäautotieverkosto. Tuulivoimapuiston 

rakentaminen lisää vain vähän alueen metsien ja eläinten elinympäristöjen ra-

kenteessa jo tapahtuneita muutoksia ja vaikutukset jäävät vähäisiksi.    

Tuulivoimahankkeen vaikutukset lintujen elinympäristöihin sekä alueen yleis-

luonteeseen arvioidaan merkitykseltään vähäisiksi, verrattuna esimerkiksi alu-

eella harjoitettavaan metsätalouteen. Tuulivoimarakentaminen kohdistuu jo 

valmiiksi luonnontilansa menettäneisiin elinympäristöihin, joita esiintyy run-

saasti sekä hankealueella että sen ulkopuolella. Tuulivoimapuiston rakenteita 
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ei sijoitu linnustollisesti arvokkaille kohteille, ja suojelullisesti arvokkaan linnus-

ton elinympäristöihin kohdistuu vain vähän muutoksia. Osa lajeista myös hyö-

tyy elinympäristömuutoksista. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella linnusto 

tottuu tuulivoimaloihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin, kuten tottuvat met-

sätaloustoimiinkin. Hankealueen kautta ei kulje merkittäviä muuttoreittejä tai 

muuttoreittien tiivistymiä. Lintumuutto alueella on hajanaista ja yksilömääräl-

tään vähäistä. Kurjen merkittävä syysmuuttoreitti kulkee osittain hankealueen 

kautta ja joinakin syksyinä hankealueen kautta voi muuttaa tuhansia kurkia. 

Kurjet kuitenkin muuttavat pääosin selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella, ja 

useimpina syksyinä muutto ohittaa hankealueen itäpuolelta. Viime vuosina toi-

minnassa olevien tuulivoimapuistojen alueilla tehdyissä seurantatutkimuksissa 

muuttavien lintujen on todettu väistävän tuulivoimapuistoja ja yksittäisiä voi-

maloita ja törmäysten voimaloihin on todettu olevan harvinaisia. Todetut tör-

mäykset ovat kohdistuneet lähinnä paikalliseen linnustoon ja ennen kaikkea 

metsäkanalintuihin.  

Tuulivoimayhtiö vastaa voimaloiden purkamisesta toiminnan loputtua. Tuulivoi-

mayhtiö asettaa purkamista varten vakuuden. 

Kiinteistöjen arvoon saattavat vaikuttaa monet seikat. Yleiskaava ei mallinnus-

ten perusteella aiheuta asuinkiinteistöille määräykset ylittäviä meluvaikutuksia 

ja myös välkevaikutukset jäävät alle suositusarvojen. Maisemallinen vaikutus 

on huomattavasti kokemusperäisempi, eikä sitä voi melun ja välkkeen tapaan 

suoraan mitata. Kiinteistön arvoon vaikuttavat myös monet muut tekijät niin 

paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, joten on vaikea tehdä oletuksia tuu-

livoimaloiden vaikutuksista. Mahdollinen kiinteistön arvon aleneminen tuulivoi-

matoiminnan johdosta ei ole yleistettävissä, vaan on kiinteistökohtainen ja riip-

puu kiinteistön käyttötarkoituksesta ja sijainnista suhteessa tuulivoimapuistoon 

ja sen laajuuteen sekä kiinteistölle mahdollisesti aiheutuvista vaikutuksista. 

Tuulivoiman vaikutuksia kiinteistönarvoon on tutkittu ulkomailla jonkin verran 

ja aihetta on käsitelty mm. ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan 

på människors intressen (ISBN 978-91-620-6497-6, ISSN 0282-7298). Tutki-

muksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta 

nostivat esille, että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin 100–

200 metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Toisessa 

Ruotsissa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa, jossa analysoitiin 42 000 pien-

talomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta, ei voitu näyttää, 

että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan 

kehitykseen. 

Hankkeella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia etenkin hankkeen toteutusvai-

heessa. Myös toimintavaiheessa hanke työllistää huoltajia ja tuulipuiston yllä-

pitäjiä. Hankkeella on myös epäsuoria vaikutuksia työllisyyteen mm. majoitus- 

ja muonituspalveluiden piirissä. Verotulo kaupungille on myös merkittävä. 

Kaikilla sähköisillä laitteilla on sähkömagneettinen kenttä. Tuulivoimaloiden 

sähkömagneettista kenttää on kuitenkin täysin mahdotonta aistia alueen lähim-

mällä asutuksella. Ei ole myöskään näyttöä, että tuulivoimaloista aiheutuisi 

sähkömagneettisuudesta johtuvia vaikutuksia ihmisille. Voimajohdosta syntyy 
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huomattavasti suurempi sähkömagneettinen kenttä kuin tuulivoimaloista. So-

siaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan (Yleisön altistuminen pientaa-

juisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa, STM 2003:12), joka on laadittu 

nimenomaan käytännön tilanteiden arvioimisen tueksi muun muassa maankäy-

tön suunnittelussa voimajohtojen läheisyydessä. Oppaassa todetaan, että 

STM:n asetus ei edellytä kaavoituksessa jättämään suoja-aluetta johtoalueen 

ulkopuolelle suhteessa asutukseen. Kuitenkin asuntoja kaavoitettaessa olisi 

hyvä ottaa kentät huomioon ihmisten mahdollisten terveysvaikutushuolien täh-

den. Lisäksi olisi suotavaa, ettei ylimääräistä toimintaa kaavoiteta voimajohto-

alueelle. Karahkan hankkeessa alle 100 metrin etäisyydelle voimajohdosta ei 

sijoitu yhtään vakituista asuinrakennusta tai loma-asuntoa. 100 – 300 metrin 

etäisyydelle voimajohdosta sijoittuu vain muutamia asuntoja. Näin ollen säh-

kömagneettisuudesta johtuvia vaikutuksia asutukselle ei käytännössä synny. 

Hanke ei estä alueen käyttämistä virkistyskäyttöön myös jatkossa. Alue ei 

myöskään merkittävästi eroa ympärillä olevista metsäalueista, joiden käyttö 

virkistysmielessä on myös mahdollista. 

Nykyinen suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi, 

jolloin se on jo ylemmällä kaavatasolla todettu tuulivoimaan soveltuvaksi alu-

eeksi.  

Tässä hankkeessa ja kaavoituksessa tutkitaan tätä aluetta tuulivoimakäyttöön, 

eikä kaavoituksen yhteydessä voida ottaa kantaa muihin mahdollisesti potenti-

aalisiin tuulivoima-alueisiin. 

Oulaisten kaupungissa on todettu jo aiemmin, että Karahkan alue on Oulaisissa 

tuulivoimaan parhaiten soveltuva alue ja aiheuttaa vähiten vaikutuksia ympä-

ristöön. 
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2.5 Mielipide 5, viisitoista yksityishenkilöä allekirjoittajina  
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Kaavanlaatijan vastine 

Tuulasperän asutukselle on voimaloilta lyhyimmillään noin 3,4 kilometriä. Tällä 

etäisyydellä voimaloista ei aiheudu lainkaan varjovälkettä ja myös melun osalta 

määräysten raja-arvot alittuvat selkeästi. Tuulivoimalat eivät tällä etäisyydellä 

pääsääntöisesti myöskään kuulu pihamaalle kuin poikkeuksellisissa sääolosuh-

teissa. 
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Maiseman osalta alueen asutukselle ei näkymäalueanalyysin perusteella näy 

voimaloita. Voimaloita näkyisi ainoastaan Tuulasperän alueen pelloille ja sinne-

kin vain pieni osa suunnitelluista voimalaoista. Tuulasperän alueelta on tehty 

uusi valokuvasovite, josta otos alla. Myös sen perusteella voimalat näkyvät alu-

eelle vain vähäisessä määrin. Näkyviin tulee puiden takaa vain muutamien voi-

maloiden siipiä. Näin ollen hankkeesta Tuulasperän alueelle aiheutuvat maise-

mavaikutukset jäävät kaiken kaikkiaan hyvin vähäisiksi. Valokuvasovitteet löy-

tyvät kokonaisuudessaan kaavan liitteestä 3.  

 

Viestintäyhteyksien osalta kaavaselostuksessa on todettu, että Digita Oy:n 

TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapah-

tuu Haapavedellä sijaitsevalta lähetinasemalta. Mikään Karahkan lähiympäris-

tön asutuskeskittymistä ei sijoitu siten, että tuulivoimahanke jäisi suoraan nii-

den ja lähetinaseman väliin, jolloin vaikutuksia voisi syntyä. Näin ollen vaiku-

tukset tv-antennivastaanottoon arvioidaan vähäisiksi. 

Mikäli kaava-alueen ympäristössä esiintyy tuulivoimaloiden rakentamisen jäl-

keen häiriöitä antenni-tv-vastaanotossa, selvittää hanketoimija yhdessä verkon 

ylläpitäjän kanssa häiriön syyn. Hanketoimija on suorittanut alueella mittaukset 

nykyisille tv-signaaleille ja niitä voidaan verrata rakentamisen jälkeisiin tulok-

siin. Mikäli tuulivoimalat häiritsevät antenni-tv-vastaanottoa, häiriöt voidaan 

todennäköisesti poistaa suuntaamalla antenni uudelleen tai asentamalla uu-

dempia tehokkaampia antenneja. Hankevastaava vastaa toimenpiteistä, joilla 

mahdolliset tuulivoimaloista aiheutuneet antenni-tv -vastaanottohäiriöt poiste-

taan.  

Tuulivoimapuisto voi aiheuttaa häiriöitä myös mm. alueensa mobiiliverkkojen 

kuuluvuuteen. Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhe-

lin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen 

ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on lähettimen ja vastaanottimen 

välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä. Teleoperaattoreilta on pyy-

detty lausunnot Karahkan tuulivoimapuiston vaikutuksista radioverkkoihin. 

Elisa Oyj:llä on alueella radiolinkki. Tuulivoimaloita ei kuitenkaan sijoitu ko. 

linkkitornien väliin, vaan linkki sijoittuu tuulivoimaloiden länsipuolelle. Tällöin 

voimalat eivät vaikuta linkin toimintaan. 

Kaikilla sähköisillä laitteilla on sähkömagneettinen kenttä. Tuulivoimaloiden 

sähkömagneettista kenttää on kuitenkin täysin mahdotonta aistia Tuulasperällä 
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asti. Ei ole myöskään näyttöä, että tuulivoimaloista aiheutuisi sähkömagneetti-

suudesta johtuvia vaikutuksia ihmisille. Voimajohdosta syntyy huomattavasti 

suurempi sähkömagneettinen kenttä kuin tuulivoimaloista. Sosiaali- ja terveys-

ministeriö on julkaissut oppaan (Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja 

magneettikentille Suomessa, STM 2003:12), joka on laadittu nimenomaan käy-

tännön tilanteiden arvioimisen tueksi muun muassa maankäytön suunnittelussa 

voimajohtojen läheisyydessä. Oppaassa todetaan, että STM:n asetus ei edellytä 

kaavoituksessa jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle suhteessa 

asutukseen. Kuitenkin asuntoja kaavoitettaessa olisi hyvä ottaa kentät huomi-

oon ihmisten mahdollisten terveysvaikutushuolien tähden. Lisäksi olisi suota-

vaa, ettei ylimääräistä toimintaa kaavoiteta voimajohtoalueelle. Tämä huomi-

oiden voimajohdon ja Tuulasperän asutukseen väliin pienimmilläänkin jäävä 

noin 600 metrin väli on sähkömagneettisuuden kannalta hyvin riittävä. 

Edellisestä huolimatta tuulivoimapuiston kaavoituksen yhteydessä esitetyt voi-

majohtolinjaukset ovat vain alustavia. Niiden tarkasta linjasta ei päätetä tämän 

kaavaprosessin yhteydessä. Voimajohtolinjan tarkka ja lopullinen linjaus mää-

ritetään voimajohdon tarkemmassa suunnittelussa, omassa luvitusprosessis-

saan. Siinä vaiheessa tutkitaan vaihtoehtoinen reitti ja mahdollisuus viedä linja 

etäämmäs nykyisestä asutuksesta. 
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2.6 Mielipide 6, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  
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Samalta henkilöltä saapui myös toinen mielipide:  
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Kaavanlaatijan vastine 

Tuulivoimapuiston kaavoituksen yhteydessä esitetyt voimajohtolinjaukset ovat 

alustavia. Niiden tarkasta linjasta ei päätetä tämän kaavaprosessin yhteydessä. 

Voimajohtolinjan tarkka ja lopullinen linjaus määritetään voimajohdon tarkem-

massa suunnittelussa, omassa luvitusprosessissaan. Siinä vaiheessa tutkitaan 

vaihtoehtoinen reitti ja mahdollisuus viedä linja etäämmäs nykyisestä asutuk-

sesta. Myös voimajohtoreitin tarkemmat luontoselvitykset tehdään tässä vai-

heessa. 

Nykyinen suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi, 

jolloin se on jo ylemmällä kaavatasolla todettu tuulivoimaan soveltuvaksi alu-

eeksi.  

Tässä hankkeessa ja kaavoituksessa tutkitaan tätä aluetta tuulivoimakäyttöön, 

eikä kaavoituksen yhteydessä voida ottaa kantaa muihin mahdollisesti potenti-

aalisiin tuulivoima-alueisiin. 

Tuulasperän asutukselle on voimaloilta lyhyimmillään noin 3,4 kilometriä. Tällä 

etäisyydellä voimaloista ei aiheudu lainkaan varjovälkettä ja myös melun osalta 

määräysten raja-arvot alittuvat selkeästi. Tuulivoimalat eivät tällä etäisyydellä 

pääsääntöisesti myöskään kuulu pihamaalle kuin poikkeuksellisissa sääolosuh-

teissa. 

Maiseman osalta alueen asutukselle ei näkymäalueanalyysin perusteella näy 

voimaloita. Voimaloita näkyisi ainoastaan Tuulasperän alueen pelloille ja sinne-

kin vain pieni osa suunnitelluista voimalaoista. Tuulasperän alueelta on tehty 

uusi valokuvasovite, josta otos alla. Myös sen perusteella voimalat näkyvät alu-

eelle vain vähäisessä määrin. Näkyviin tulee puiden takaa vain muutamien voi-

maloiden siipiä. Näin ollen hankkeesta Tuulasperän alueelle aiheutuvat maise-

mavaikutukset jäävät kaiken kaikkiaan hyvin vähäisiksi. Valokuvasovitteet löy-

tyvät kokonaisuudessaan kaavan liitteestä 3.  
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3 JATKOTOIMET 

Kaavanlaatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja 

esittää yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville. 

 


