Projekti

VAALAN TUULIVOIMAYLEISKAAVA / KAAVALUONNOSVAIHE

Aihe

TIIVISTETTY KOOSTE LAUSUNNOISTA
JA ALUSTAVAT VASTINE-EHDOTUKSET

Päivämäärä

23.4.2015

LAUSUNNOT

1.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, yksikön päällikkö /yli-insinööri
Kari Pehkonen, ylitarkastaja Liisa Korhonen, 19.1.2015

Koko osayleiskaava-aluetta koskee kaavamääräys: MRL:n 43 § 2 momentin perusteella määrätään,
ettei kaava-alueella tai se osalla saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Tämä
määräys rajoittaisi niin merkittävästi rakentamista koko kunnan alueella, että sen käytölle tulee esittää
perustelut kaavaselostuksessa.
VASTINE-EHDOTUS: Ko. määräyksen tarvetta on arvioitu suhteessa kaavan tavoitteeseen:
Strategisen kaavan tasolla, kun osa tuulivoimapuistoista jäänee todennäköisesti toteutumatta, määräys on mahdollisesti muuttuvien maankäyttötarpeiden näkökannalta liian rajoittava
ja se poistetaan kokonaan kaavamääräyksistä. Kaavan st -merkintä (suunnittelutarvealue)
ohjannee riittävästi kunnan harkintaa tuulivoimapuistojen lähialueilla.
Kaavaselostuksen kohdan 8.2 Aluevaraukset ja kaavan sisältö / Tuulivoimapuistojen alueet (TV)
mukaan tuulivoimapuistojen alueiden vähimmäispuskureina on käytetty asumisen kohdalla
minimissään 1,5 km. Suunnittelutarvealueen (st) kaavamääräyksessä puolestaan todetaan:
Viivamerkintä on piirretty 1 km päähän läheisen tuulivoimapuiston rajasta. Tuulivoimapuiston
tuulivoimalat saattavat aiheuttaa ympäristöhäiriöitä tuulivoimapuiston välittömässä läheisyydessä.
Alueen muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon mm. tuulivoimaloista mahdollisesti aiheutuvat
melu- ja välkevaikutukset. Puskurivyöhyke tulee esittää kaavaselostuksessa ja kaavakartassa saman
levyisenä. Koska tuulivoimaloiden minimietäisyydet asutuksesta määritellään lähtökohtaisesti
melumallinnuksen perusteella, kaava-asiakirjoista tulee ilmetä, että tämä pystytään tekemään
riittävällä tarkkuudella vasta tuulivoimalahankkeiden tarkemman suunnittelun yhteydessä. Koska
suunnittelutarvealue (st) saattaa olla joillekin osallisille käsitteenä vaikeaselkoinen, kaavaselostuksessa
tulee kertoa mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla, mitä se tämän kaavan yhteydessä tarkoittaa.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavassa käytettävä asutuksen minimietäisyys tuulivoimapuistoista ja
suunnittelutarvealueen rajaus ovat eri asioita, eikä näitä "puskurivyöhykkeitä" voi esittää

yhteneväisinä: Asutuksen minimietäisyys tuulivoimapuistoista on haluttu määrittää laajemmaksi kuin mitä se melu- tai välkeohjearvojen mukaan todennäköisesti olisi. Asutuksen
minimietäisyytenä käytettiin kaavaluonnosvaiheessa 1,5 km, mutta mm. luonnosvaiheen
palautteen perusteella minimietäisyyttä on päätetty kasvattaa: Asukaspalautteissa kritisoitiin mm. melumallinnuksien todenperäisyyttä ja sitä että kyse on vain ohjearvoista; melu
voi olla häiritsevää vaikka ohjearvot täyttyisivätkin. Tämän vuoksi kunnassa on tehty periaatepäätös, että Vaalan tuulivoimayleiskaavassa minimiestäisyys asumiseen ja tuulivoimapuistojen välillä on oltava vähintään 2 km (Metsälamminkangas on poikkeus; vireillä oleva
yksityiskohtaisempi kaavoitus on jo käynnissä). Suunnittelutarvealuetta ei ole syytä määrittää näin laajaksi, sillä suurella todennäköisyydellä 1,5 km on riittävä. Kaavan suunnittelutarvealuerajauksen etäisyyttä tuulivoimapuistoista on lisätty kaavaluonnosvaiheen 1 km:stä
1,5 kilometriin. Kaavaselostuksessa pyritään selittämään ko. termit ja vyöhykkeiden erot
selkeästi.
Kainuun ELY-keskus esittää tuulivoimapuistoalueiden näkyvyysanalyysien päivittämistä, koska nykyään
ja tulevaisuudessa käytössä olevat tuulivoimalat ovat huomattavasti korkeampia kuin 180 metriä.
VASTINE-EHDOTUS: Aiemmin, perusselvitysvaiheessa laadittujen näkyvyysanalyysien kohteet eivät vastaa kaavaluonnoksen tai kaavaehdotuksen tuulivoimapuistojen alueita. Kunta
teettää ehdotusvaiheen tuulivoimapuistoalueista näkyvyysanalyysit vaikutusarvioinnin ja
päätöksenteon tueksi, sillä niistä saadaan lisäinfoa siihen, jos joitain alueita on syytä rajata
pois tai jos joistain alueista ei tulekaan oleellisia maisemavaikutuksia. Näkymämallinnuksen
perusteella maisemavaikutuksia on siis helpompi haarukoida, joskin tuulivoimaloiden sijoitus
on "hakuammuntaa" ilman varsinaisia tuulivoimatoimijoiden hankekohtaisia tuulivoimaloiden
sijoitussuunnitelmia.
Kaavaselostuksen mukaan Puolustusvoimilta haetaan kuhunkin tuulivoimapuistohakkeeseen liittyvä
tutkaselvitys rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
Puolustusvoimien (viranomaisosallinen) mielipide tuulivoimapuistoalueiden tutkavaikutuksista tulisi
olla jo Vaalan tuulivoimayleiskaavan suunnittelutyön yhteydessä.
VASTINE-EHDOTUS: Tutkavaikutusten selvitystarve on tullut esille Puolustusvoimilta saadussa kaavaluonnosvaiheen lausunnossa.
Joitakin tuulivoimapuistojen alueita ja niiden mahdollisia laajennusalueita on sijoitettu Kainuun ja
Pohjois-Pohjanmaan maakuntien rajan välittömään läheisyyteen, minkä vuoksi Pohjois-Pohjanmaan
liitto ja Pohjois-Pohjanmaan museo kuuluvat kaavan osallisiin. Myös ilmatieteen laitos on kaavan
osallinen, koska Utajärven säätutka-asema sijaitsee suhteellisen lähellä kaavaluonnoksen läntisimpiä
tuulivoimapuiston alueita.
VASTINE-EHDOTUS: Lausunnossa mainitut tahot lisätään kaavan osallisiin ja päivitetään
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavaselostukseen. Kyseisiä tahoja myös informoidaan niin, että he saavat OASin ja kaavaluonnosasiakirjat ennen kaavaehdotuksen
nähtäville asettamista. Ko. osallisille annetaan myös mahdollisuus heidän niin halutessa
lausuntoon valmisteluvaiheen asiakirjoista, jotta kuulemisvastuut toteutuvat.
Kaavaluonnoksen mukaisia Kiviselän, Kivisuon ja Turkkiselän tuulivoimapuiston alueita ei ole
sisällytetty Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaluonnokseen. Tämän vuoksi ei ole perusteltua osoittaa
kyseistä seudullisesti merkittävää tuulipuistokokonaisuutta myöskään Vaalan tuulivoimayleiskaavaan.
VASTINE-EHDOTUS: Vaalan kunta antoi lausuntonsa kyseisten alueiden sisällyttämisestä
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan maakuntakaavan luonnosvaiheen nähtävilläolon yhteydessä, jonka jälkeen asiasta on myös keskusteltu Kainuun Liiton kanssa. Liitto aikoi osaltaan selvittää alueiden lisäämistä maakuntakaavaan, sillä Vaalan tuulivoimayleiskaavatyöhön liittyen alueelle on laadittu Kainuun liiton perusselvitysaineistoa yksityiskohtaisempia
selvityksiä, joiden perusteella alueet ovat tuulivoimarakentamiseen hyvin soveltuvia. Kainuun liitto on kuitenkin keskeyttänyt tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen Vaalan osalta,
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sillä Valtioneuvosto on 5.2.2015 päättänyt, että Vaalan kunta siirretään Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kainuun liitto ennätti kuitenkin ennen päätöstä
maakuntarajan muutoksesta laatia maakuntakaavan muuttamista puoltavan alustavan vastineen Vaalan kunnan lausuntoon. Lisäksi Kainuun liiton lausunnossa Vaalan tuulivoimayleiskaavasta todettiin, että jatkovalmistelussa pyritään ottamaan huomioon Vaalan tuulivoimayleiskaava ja sen valmisteluaineisto sekä yhteen sovittamaan se mahdollisuuksien mukaan tuulivoimamaakuntakaavoituksen kanssa.
Kiviselän-Kivisuon ja Turkkiselän tuulivoimapuistojen poistaminen Vaalan tuulivoimayleiskaavasta ei ole perusteltua.
Kainuussa on kartoitettu v. 2011-2012 valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita, joiden arvo perustuu sekä hoidettuun viljelymaisemaan, että kulttuurivaikutteiseen maaseudun
luontoon perinteisine rakennuksineen (Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden inventointi, MARU-hanke). Kainuun maisema-alueiden arviointiryhmä on tehnyt vuoden 2014
alussa esityksensä MAPIO-työryhmälle Kainuun valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista. Koska maisemavaikutukset korostuvat tuulivoimarakentamisessa, valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetyt alueet on syytä huomioida yhtenä Vaalan
tuulivoimahankkeen selvityksenä. Selkeyden takia kaava-asiakirjoista on tulva ilmi, että kyseessä on
arvokkaista maisema-alueista tehty ehdotus, joka voi vielä asian käsittelyn aikana muuttua.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavaselostusta täydennetään niin, että MARU-hankkeen esitykset valtakunnallisiksi ja maakunnallisiksi maisema-alueiksi kirjataan mukaan ja niiden asema käy
selkeästi esille.
Vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella kaavaratkaisun suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja Kainuun maakuntakaavaan. Kaavaselostuksessa ja Vaalan kunnan tuulivoimaselvityksessä
(luonnos L1) ei ole tarkasteltu riittävän laajasti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suhdetta
koko kunnan tuulivoimayleiskaavahankkeeseen. Energiahuoltoon liittyvien tavoitteiden lisäksi on
tuotava esille myös valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
säilymiseen, maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksiin, ekologisten yhteyksien
säilymiseen sekä lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tavoitteet.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavaselostusta täydennetään lausunnossa esitetyiltä osin.
Sivun 32 virkistys- ja retkeilyteemakartan mukaan Kutunjoen ja Tervajoen varsilla on kota-, laavu- ja
nuotiopaikkoja. Näistä osa sijaitsee lähellä tuulivoimapuiston alueita, joten ne tulee ottaa huomioon
arvioitaessa kaavan vaikutuksia. Teemakartasta puuttuvat melontareittimerkinnät.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavaselostuksessa on selvitetty asiaa Rovankankaan-Pirttikankaan
tuulivoimapuistojen osalta (kohta 9.8 Vaikutukset muihin maankäyttömuotoihin / Virkistys),
mutta asiaa täsmennetään ja kaavaselostusta täydennetään tarpeellisilta osin.
Metsälamminkankaan kaavavarausten (TV-f) läheisyyteen ollaan suunnittelemassa PiiparinmäkiLammaskankaan tuulivoimahanketta. Hankkeiden yhteisvaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä
erityisesti maisema- ja luontovaikutusten osalta on arvioitava riittävällä tavalla. Yhteisvaikutusten
arviointia tulee täydentää myös aluekokonaisuuden pirstoutumiseen ja ekologisiin yhteyksiin
kohdistuvien vaikutusten osalta.
Metsälamminkankaan tuulivoimapuistoaluevarauksen alueella ja sen läheisyyteen keskittyy merkittäviä
linnustoarvoja. Linnustovaikutusten arviointia tulee täydentää ainakin Metsälamminkankaan
kaavavarausten osalta. Lintujen muuttoa ohjautuu alueen kautta Oulujärven länsirannalle ja mm.
Painuanlahden Natura 2000-alue sijaitsee tällä muuttoreitillä. Linnustovaikutusten arviointia muuton ja
pesintäaikana tapahtuvan liikkumisen (Natura-aleella olevien soiden ja Oulujärven välissä) osalta tulee
täydentää. Kaavaselostuksessakin mainitaan, että yhteisvaikutukset linnustoon voivat olla suuria.
Tämä koskee erityisesti kunnan lounais- ja eteläosissa sijaitsevia tuulivoimapuistojen aluevarauksia.
Vaikutus on tunnistettu, mutta sitä ei ole tarkemmin arvioitu eikä myöskään sen merkittävyyttä
arvioitu.
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VASTINE-EHDOTUS: Vaikutusarviota täydennetään tarpeellisilta osin kaavan tarkoitus huomioiden. Linnustovaikutuksia arvioidaan hyödyntäen parhaillaan valmistuvaa Metsälamminkankaan linnustoselvitysten tarkennuksia ja vaikutusten arviointeja.

Kainuun ELY-keskus on edellyttänyt Kainuun tuulivoimakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa,
että seuraavien ko. yleiskaavassa mainittujen kohteiden osalta tulee laatia LSL 65 §:n mukainen
Natura-arviointi: Romanonarot-Ojalankangas-Naulakangas, Kaunistonkangas, Rumala-KuvajaOudonrimmet, Painuanlahti, Rimpineva-Matilanneva ja Syrjäsuo. Natura-arviointia edellytettiin myös
Veneneva-Pelson ja Tolkansuon osalta, joiden osalta toimivaltainen viranomainen on PohjoisPohjanmaan ELY-keskus. ELY-keskus edellyttää samaa myös Vaalan tuulivoimayleiskaavan osalta.
Arviointia tulee tehdä, jotta saadaan selville, onko hankevarauksen kaavaan esittämiselle LSL:n
tarkoittamia esteitä.
VASTINE-EHDOTUS: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimarakentaminen kunnassa. On erittäin todennäköistä, etteivät kaikki esitetyt alueet toteudu kaavan tavoitevuoteen 2030 mennessä.
Tuulivoimapuistojen alueita ei kuitenkaan ole syytä rajata minimiin, sillä tuulivoimatoimijoiden kiinnostus ja maanomistajien yhteistyöhalukkuus ovat avainasemassa hankkeiden toteutumisen tiellä ja tätä taustaa vasten on hyvä olla vaihtoehtoja. Kaavan tavoitevuoden
2030 jälkeen (tai aiemminkin tarvittaessa) kaavan toteutuneisuus ja ajantasaisuus arvioidaan uudelleen, jolloin kaavaa on mahdollista muuttaa sen hetkisten maankäyttötavoitteiden mukaisiksi.
Strategisen kaavan tavoitteellista "ylimitoitusta" vastaan on vaikea nähdä perusteita vaatimukselle Natura-arvionnista. Asiaa tutkitaan tarkemmin tekemällä koko kaavan osalta Naturatarvehankinta –selvitys.
Suden ja metsäpeuran osalta vaikutusten arviointia tulee täydentää Metsälamminkankaan tuulivoimapuistovarausten osalta. Arvioinnin pohjaksi tulee olla lajien osalta riittävästi esiintymistietoa.
Metsäpeuran osalta tulee arvioida, mitä vaikutuksia hankkeella on lajin leviämiselle, kannan
vakiintumiselle ja kasvulle. Lisäksi on arvioitava vaikutuksia myös näiden lajien vuorovaikutussuhteeseen.
VASTINE-EHDOTUS: Luonnonvarkeskus LUKE on antanut lausunnon koskien Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa, suurpetoja, metsäpeuraa ja hirviä. Vaalan tuulivoimayleiskaavan
vaikutusarviota täydennetään tältä osin kyseistä lausuntoa hyväksi käyttäen. Kaavan jatkotyöstössä selvitetään myös Kainuun maakuntakaavan linjaukset susi- ja metsäpeuraselvityksistä tuulivoimamaakuntakaavan suhteen.
Metsälamminkankaan tuulivoimapuistovaruksen ja Piiparinmäki-Lammaskankaan tuulivoimahankkeiden
yhteisvaikutukset erämaisen aluekokonaisuuden pirstoutumiseen ja ekologisten yhteyksien
toimivuuteen tulee arvioida tarkemmin. On arvioitava myös näiden hakkeiden muut yhteisvaikutukset.
Ekologisiin yhteyksiin on arvioitava tarkemmin ennen kaikkea Oulujärven länsipuolella sijaitsevien
tuulivoimapuistojen osalta.
VASTINE-EHDOTUS: Vaikutusarviota täydennetään tarpeellisilta osin kaavan tarkoitus
huomioiden.

2.

Kainuun liitto, suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, maankäyttöasiantuntija Martti
Juntunen, 17.12.2014

Tuulivoimayleiskaavan kaavaselostus on hyvin laadittu tiivistelmä yleiskaavan sisällöstä, suunnittelun
vaiheista ja kaavan vaikutuksista. Osallisten mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun ja kaavan
vaikutusten arviointiin tämä saattaa kuitenkin vaikeuttaa, varsinkin jos kaavan lähtötietoaineisto on
saatavissa pelkästään kunnan verkkosivujen kautta.
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VASTINE-EHDOTUS: Kaavan lähtötietoaineistoa on niin paljon, että sen sisällyttäminen kaavaselostukseen ei ole järkevää. Lähtötietoaineisto on ollut luettavissa tarpeen mukaan myös
paperitulosteina kunnanvirastolla.
Vaalan tuulivoimayleiskaavan tavoitteena on olla koko kunnan käsittävä strateginen ja oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, jossa määritellään tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet sekä alueet,
jonne tuulivoima ei sovellu. Tähän liittyen esitetään tuulivoimayleiskaavan toteuttamisen selkeyttämiseksi tuulivoimatuotantoon soveltumattomien alueiden esittämistä perusteluineen kaavaselostuksen
liitteenä.
VASTINE-EHDOTUS: Vaalan tuulivoimayleiskaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi on
kristallisoitunut osoittaa strategisesti vain ne alueet, jotka varataan tuulivoimarakentamiselle. Tuulivoimarakentamiseen soveltumattomien alueiden osoittamista varsinaisella kaavakartalla ei pidetä kokonaisuuden kannalta oleellisena, sillä tuulivoimarakentamista rajoittavat tekijät käyvät riittävällä tarkkuudella ilmi tehdyistä selvityksistä. "Ei alueiden" rajaukset
ovat usealla tapaa häilyväisiä, eikä niiden osalta (tarkka määrittely) saavutettane riittävää
yksimielisyyttä. Perusselvityksiin pohjautuvat tuulivoimatuotantoon soveltumattomat alueet
on esitetty luonnosvaiheen kaavaselostuksessa karttakuvana (sivu 15) ja vastaava karttakuva esitetään jatkossakin kaavaselostuksessa.
Tuulivoimayleiskaavan kaavakartassa on annettu osayleiskaava-alueen rajaan liittyvänä kaavamääräyksenä MRL 43 § 2 mom. mukainen ehdoton rakentamisrajoitus, jonka perusteella määrätään, ettei
kaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. MRL:n
säännösten mukaisesti yleiskaavaan voidaan ottaa määräyksiä, jotka rajoittavat rakentamista tai
kieltävät tietyntyyppisen rakentamisen. Mikäli rakennuslupaa haetaan ehdottoman rakentamisrajoituksen vastaisesti, voidaan lupahakemus hylätä suoraan MRL 43 § 2. mom. vastaisuuden perusteella. Jos
rakentamisrajoitus on tällöin maanomistajalle kohtuuton, voi kunnalle syntyä MRL 101 §:n nojalla
lunastusvelvollisuus. Tuulivoimayleiskaavan kaavaselostuksen kohtaa 9.16 Oikeusvaikutukset olisi hyvä
täsmentää ja laajemmin avata yksittäisiin maanomistajiin kohdistuvien oikeusvaikutusten osalta.
Maanomistajille tai muille oikeudenhaltijoille kohdistuvan kohtuuttomuuden arviointi korostuu
maanomistusolosuhteiltaan pirstoutuneilla alueilla, joilla rakennettavien tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset saattavat ulottua muiden kiinteistöjen alueille.
VASTINE-EHDOTUS: Ko. määräyksen tarvetta on arvioitu suhteessa kaavan tavoitteeseen:
Strategisen kaavan tasolla, kun osa tuulivoimapuistoista jäänee todennäköisesti toteutumatta, määräys on mahdollisesti muuttuvien maankäyttötarpeiden näkökannalta liian rajoittava
ja se poistetaan kokonaan kaavamääräyksistä. Kaavan st -merkintä (suunnittelutarvealue)
ohjannee riittävästi kunnan harkintaa tuulivoimapuistojen lähialueilla.

Tuulivoimayleiskaavan jatkovalmistelussa esitetään harkittavaksi koko kaava-aluetta koskevien
yleiskaavamääräysten antamista tuulivoimarakentamisen suunnittelun ohjaamiseksi ja erityisesti
ympäristöarvojen säilyttämiseksi.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavakartalle lisätään kohta "Yleismääräykset".
Tuulivoimapuiston mahdollinen laajennusalue -kaavamerkinnän merkintätapana saattaisi olla
tarkoituksenmukaista käyttää alueen erityisominaisuutta kuvaavaa merkintää (esim. tuulivoiman
tuotantoon soveltuva laajennusalue).
VASTINE-EHDOTUS: Kaavamerkintää muokataan lausunnossa esitettyyn suuntaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan nyt laadittavana oleva yleiskaava ei ole MRL 10 a luvun
77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista suoraan ohjaava yleiskaava. Yleiskaava ei siten sisällä
tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämistä tuulivoimaloille koskevaa erityistä määräystä. Tähän
liittyen todetaan, että ympäristöministeriön ohjeen, Tuulivoimarakentamisen suunnittelu Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2014, mukaan tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa voidaan käyttää
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tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen ilman maakuntakaavassa osoitettua merkintää silloin, kun
kyseessä on vaikutuksiltaan paikallinen tuulivoima-alue.
Kainuun liitto laatii parhaillaan Kainuun tuulivoimavaihemaakuntakaavaa. Tuulivoimamaakuntakaavan
kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 11.8-12.9.2014. Tuulivoimamaakuntakaavan tavoitteena on
osoittaa vähintään seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet
Kainuussa. Tuulivoimamaakuntakaavan jatkovalmistelussa pyritään ottamaan huomioon Vaalan
tuulivoimayleiskaava ja sen valmisteluaineisto sekä yhteen sovittamaan se mahdollisuuksien mukaan
tuulivoimamaakuntakaavoituksen kanssa.

3.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, ylijohtaja Eero Helle, yksikönjohtaja
Riitta Rahkonen, tutkija Antti Paasivaara, 16.12.2014

RKTL on antanut lausuntonsa Metsälamminkankaan YVA-ohjelmasta sekä YVA-selostuksesta, joissa
RKTL on kiinnittänyt huomiota riistaan, kalaan, metsästykseen ja kalastukseen. Viimeisimmässä
lausunnossaan Metsälamminkankaan YVA-selostuksesta RKTL kiinnitti erityishuomiota suurpetoihin ja
hirvieläimiin. Ottaen huomioon suden ja metsäpeuran elinympäristövaatimukset, kantojen kehityksen
ja levittäytymishistorian voidaan laajoista tuulivoimahankkeiden kokonaisuuksista olettaa olevan
erityistä haittaa kyseisille lajeille pitkällä aikavälillä.
Tutkimuslaitos vahvistaa aikaisemmissa lausunnoissaan esittämänsä näkemykset:
·

RKTL kiinnittää huomiota alueen riistallisiin ja kalastuksellisiin arvoihin ja virkistyskäytön tilaan
tuulivoimahankkeiden yhteydessä.

·

Tarvitaan laaja arvio siitä, miten kyseinen yleiskaava yhdessä muiden (kuntien ja maakuntien)
vastaavien kaavahankkeiden kanssa tulee vaikuttamaan ympäristöön ja riistalajien elinkykyyn.

·

Tuulivoimahankealueet ovat pysyvästi pois riistataloudesta ja muusta luonnontaloudesta.

·

Edellä mainitut RKTL:n lausunnot ja yllä olevat seikat tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Nykyinen kuvaus ja selvitykset Vaalan tuulivoimayleiskaavasta ovat hyvä lähtökohta hankeen
vaikutusten arvioinnille kanalintujen ja suurpetojen osalta. Metsästys on merkittävä luonnonkäyttömuoto Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Nykyisessä selvityksessä RKTL näkee aikaisempien
lausuntojen tapaan kuitenkin vielä heikkouksia. Selvitykset suurten nisäkkäiden esiintymisestä sekä
niiden metsästyksestä ovat puutteellisia, koska tieto on useilta osin jo vanhaa. Jatkosuunnittelussa
suden, karhun, ahman, hirven ja metsäpeuran nykytila on syytä päivittää, koska Vaala on erityisesti
suden ja metsäpeuran osalta levittäytymisen aluetta. Arvio hirvikannan tilasta ja sen metsästyksestä
puuttuu selostuksesta, vaikka hirvenmetsästys on Vaalassa merkittävä luonnonkäyttömuoto.
Aikaisemmassa YVA-lausunnossaan RKTL on kiinnittänyt huomiota erityisesti metsäpeuran esiintymiseen kaava-alueella. Laji on direktiivilaji ja Vaala on kehittyvän peurakannan aluetta. Oulujärven länsija eteläpuolella on metsäpeuran laajentuva erillisesiintymä. Sen koko arvioitiin viime vuonna noin 50
yksilön suuruiseksi, mutta syksyn 2014 pannoitusten aikana peuroja arvioitiin olevan laajalla alueella
100-140 yksilöä. Nämä peurat ovat levinneet alueelle Suomenselän osapopulaatiosta ja vasovat
Pyhännän ja Oulujärven välisessä suoerämaassa Pyhännän, Piippolan, Kestilän, Vaalan, Vuolijoen ja
Vieremän kuntien alueilla. Läntisimmät nykyhavainnot ovat Rantsilasta sekä Temmesjoen latvoilta
Pelson luonnonpuistosta ja Suurelta Venenevalta. Itäisimmät havainnot ovat Vieremän, Vuolijoen ja
Kiuruveden rajamailta. Metsäpeurojen nykytilanne on syytä kartoittaa ja kaava-alueen rooli
metsäpeurakannan elinkyvyn kannalta selvittää yhdessä muiden kuntien vastaavien tuulivoimahankkeiden kanssa. Välittömässä läheisyydessä on metsäpeuralle sopivia kesäelinympäristöjä, joista osa on
jo asutettu. Metsäpeura on elinympäristön suhteen vaatelias ja arka häirinnälle, mutta hyvällä
suunnittelulla uhat voidaan minimoida.
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Tuulivoimakaavan selvityksiin, arviointeihin ja seurantaan on syytä liittää jo olemassa olevien
seurantajärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. RKTL:n riistakolmio ja hirvihavaintokorttijärjestelmät
tuottavat jatkuvaa tietoa alueen eläimistöstä riittävän tarkalla alueellisella resoluutiolla. On mahdollista
rakentaa tieteelliset kriteerit täyttävä seurantajärjestelmä, jossa hanke- ja kontrollialueiden aineistoja
verrataan ennen ja jälkeen arvioitavien hankkeiden käynnistymistä. Seurantajärjestelmien avulla
voidaan myös tutkia, miten eläinkannat reagoivat hankkeisiin eri etäisyyksillä hankealueista.
VASTINE-EHDOTUS: Luonnonvarkeskus LUKE on antanut lausunnon koskien Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa, suurpetoja, metsäpeuraa ja hirviä. Vaalan tuulivoimayleiskaavan
vaikutusarviota täydennetään tältä osin kyseistä lausuntoa hyväksi käyttäen. Kaavan jatkotyöstössä selvitetään myös Kainuun maakuntakaavan linjaukset susi- ja metsäpeuraselvityksistä tuulivoimamaakuntakaavan suhteen.

4.

Kainuun luonnonsuojelupiiri, pj Johan Heino, toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen, 9.12.2014 Kajaani

Luonnosteltu kaava muuttaisi Vaalan merkittäväksi tuulivoimakunnaksi. Vaikka tuulivoimainfra järeine
teineen vaikuttaa suppeasti (prosentuaalisesti), on näillä uusilla hankkeilla pitkäkestoisia vaikutuksia
muiden elinkeinojen mahdollisuuksiin. Siksi kaavavalmistelussa tulee varata riittävät suojavyöhykkeet
eri toiminnoille. On kunnan etu, että Oulujärven ja muiden tunnettujen luontokohteiden lisäksi Vaalaa
voidaan markkinoida Ouluun saapuville matkailijoille seutuna jossa voi tutustua poikkeuksellisen
monipuoliseen luontoon. Kunta ansaitsee kiitoksen, jos se esittää No Go- eli soveltumattomat alueet
kaavassa. Vain ne takaavat, että tuulivoimakaava sovittaa eri intressejä. Vaalan ehdottama malli on
parempi ratkaisu maankäyttömuotojen sovittamiseen kuin muun Kainuun tuulivoimavalmistelu.
VASTINE-EHDOTUS: Vaalan tuulivoimayleiskaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi on
kristallisoitunut osoittaa strategisesti vain ne alueet, jotka varataan tuulivoimarakentamiselle. Tuulivoimarakentamiseen soveltumattomien alueiden osoittamista varsinaisella kaavakartalla ei pidetä kokonaisuuden kannalta oleellisena, sillä tuulivoimarakentamista rajoittavat tekijät käyvät riittävällä tarkkuudella ilmi tehdyistä selvityksistä. "Ei alueiden" rajaukset
ovat usealla tapaa häilyväisiä, eikä niiden osalta (tarkka määrittely) saavutettane riittävää
yksimielisyyttä. Perusselvityksiin pohjautuvat tuulivoimatuotantoon soveltumattomat alueet
on esitetty luonnosvaiheen kaavaselostuksessa karttakuvana (sivu 15) ja vastaava karttakuva esitetään jatkossakin kaavaselostuksessa.
Vaalaan on lyhyessä ajassa onnistuttu luomaan menetelmällinen lähestymistapa johon Piiparinmäen
ym. tuulipuiston valmistelussa ei ole pystytty. Samalla on vakavasti huomautettava, että tietojen keruu
ja sovittaminen on vielä pahasti kesken myös Vaalassa. Kuten RKTL on painottanut 3.11.2014
lausunnossaan, että Vaalan hankkeet, kuten Metsälamminkangas ja Piiparinmäki aiheuttavat
yhteisvaikutuksia mm. metsäpeuralle. Asiakirjojen metsäpeuraa ei kuitenkaan ole huomioitu
soveltumattomien paikkojen määrittämisessä (näihin kuuluvat talvilaitumet). Metsälamminkangas tulisi
arvioida aidosti, eikä vain toistaa YVA-tietoja.
VASTINE-EHDOTUS: Luonnonvarkeskus LUKE on antanut lausunnon koskien Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa, suurpetoja, metsäpeuraa ja hirviä. Vaalan tuulivoimayleiskaavan
vaikutusarviota täydennetään tältä osin kyseistä lausuntoa hyväksi käyttäen. Kaavan jatkotyöstössä selvitetään myös Kainuun maakuntakaavan linjaukset susi- ja metsäpeuraselvityksistä tuulivoimamaakuntakaavan suhteen.
Visualisointi on tehty ansiokkaasti, mutta se myös peittää puutteita ja virheitä. Selvin virhe on
karttanuoli, joka osoittaa suoraan Pelson luonnonpuistoon! Tämä merkintä kunnan läntisimmästä
pisteestä on poistettava, ja samalla Tuulijärveen ja luonnonpuistoon liittyvien lentoreittien vuoksi se
tulee merkitä No Go -alueeksi. Mainitun esimerkin valossa tulee tarkastaa muitakin kunnan rajoilla
olevia merkintöjä ja että onko suojelualueiden merkittävyyden luokittelussa enemmän virheitä.
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VASTINE-EHDOTUS: Karttanuoli, johon lausunnossa viitataan, on kaavan perusselvitysaineiston "tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet ja…" –kartalla. Perusselvitysaineistossa
ei ole huomioitu Pelson luonnonpuistoa Tuulisuolla, mutta Vaalan tuulivoimayleiskaavan vaikutusarvioinnissa kyseinen luonnonpuisto on otettu huomioon.
Kunta on ongelmallisessa tilanteessa kun maakunnallinen tuulikaava ei ole vielä valmis. Taustalla
näissä kaikissa on epärealistinen aikataulutus tuulivoimatukien vuoksi. On tehtävä nopeita ratkaisuja
sen suhteen, että epäonnistuneet kohdevalinnat (kuten Metsälamminkankalla) hylätään. Jäljellä oleva
aika on käytettävä kohteiden tarkempaan tarkasteluun, huomioiden LSL 49.1 § ehdot. Manamansalon
kohdalla on epävarma kirjaus kaavaselostuksessa: "YVA-menettely on keskeytetty helmikuussa 2014,
eikä puiston kaavoitustakaan aloitettane." Tarvitaan selvempi kirjaus, ettei alue sovellu lajihavaintojen,
muiden esteiden ja maisema-arvojen vuoksi tuulivoimarakentamiseen.
VASTINE-EHDOTUS: Tuulivoimamaakuntakaavaa ja Vaalan tuulivoimayleiskaavaa valmisteltiin luonnosvaiheessa yhtäaikaisesti ja tarpeellisilta osin yhteistyössä kunnan ja Kainuun
Liiton välillä, eikä aikataulujen samanaikaisuus ollut vuorovaikutteisuuden vuoksi lainopillinen ongelma. Valtioneuvosto on päättänyt 5.2.2015, että Vaalan kunta siirretään Kainuun
maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Maakuntarajan muuttumisen vuoksi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan jatkovalmistelu ei koske enää Vaalan kuntaa. Vaalan kunnan alueella ei siis ole olemassa tai vireillä maakuntakaavatasoista kaavaa tuulivoimasta.
Manamansalon osalta kaavaselostukseen kirjataan kunnanvaltuuston tarkka päätös
(20.2.2014 § 4): "Kunnanvaltuusto päättää, että Vaalan tuulivoimayleiskaavoitusta Manamansalon osalta ei toteutettane".
On epäselvää vastaako OAS, osallistumisen ja arvioinnin suunnitelma, sitä mitä toistaiseksi on
selvitetty. Pesimäpaikkojen salaamisessa voitaisiin käyttää enemmän OAS:n tarjoamaan Vaalan
aluejakoa. Esim. luonnehtia Oulujärven pohjois- ja itäpuolen (OAS:n alue 2) merkitystä salassapidettävän linnuston pesimäalueena. Liitteessä 1 esitämme huomioita arvioinnin avuksi.
Monissa vaikeimmissa luontoarvojen sovittamiskysymyksissä Vaalan kaava törmää liian nopean
valmistelun ongelmaan. Luontotietojen merkittävyyden arviointi vie enemmän aikaa kuin kunta on
mitoittanut, koska:
·

- näin laajan kaavan/rakentamissuunnitelman tulisi olla toteuttamiskelpoinen

·

- ahdas sijoittelu on johtaa siihen, että joudutaan soveltamaan luonnonsuojelulakia laajasti. Esim.
Natura-arviointeihin tarvittavien selvitysten teko on kesken

·

- suojelun piiriin kuuluvien lajien LSL 49.1 § paikat tulee arvioida laajasti liikkuvien lajien osalta niin
lisääntymis /levähdyspaikkojen, elinpiirien kuin reviirien osalta. Peuran osalta on oleellista turvata
riittävät, MRL:n ja LSL:n mukaiset yhteydet.

Yhteenveto pääkohdista:
Edellä kuvatuista syistä johtuen näin laajan kaavan /rakentamissuunnitelman tulisi olla toteuttamiskelpoinen. Kaavaluonnos ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain päätehtävää, kun se ei sovita käyttömuotoja toisiinsa. Linnustolle arvokkaita avosoita uhkaa muuttua käyttökelvottomiksi (kaavaselostuksen
kohdassa 9.4, kartassa s.22 tämä näkyy mainittujen soiden ja voimaloiden vaikutusalueen päällekkäisyytenä esimerkinomaisesti. Kartta ei kuitenkaan ole kattava linnustohaittojen osalta).
Tuulivoimarakentamisen paikkojen ratkaisu on hoidettavissa varmimmin ottamalla selvä aikalisä Vaalan
kaavan valmistelulle. MRL edellyttää, että maakunnallinen tuulivoimakaavoitus ratkaistaan ensin.
Muuten menetellään kaavahierarkian vastaisesti, ja tämä altistaisi Vaalan kaavan kaavavalituksille.
Luonnonsuojelupiiri pyrkii osaltaan oikaisemaan valmistelun oleelliset puutteet, ja vaatii luontoarviointien täsmentämistä kaikkien petoeläinten sekä peuran osalta. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
häviämistä (viiveellä) ja heikentymistä tapahtuisi jos kaava etenisi esitetyssä muodossa. Kaava ei ole
ainakaan vielä sellainen, että se auttaisi tuulivoimarakentamisen suuntaamista haitattomille alueille.
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Pyydämme saada viipymättä tietoomme tulevat lisäselvitykset ja niihin liittyvät arvioinnit. Varaamme
mahdollisuuden antaa täydentäviä tietoja mm. linnustosta.
Liite 1. /Tarkemmat kommentit selvitysten riittävyydestä:
·

RKTL:n 3.11.2014 lausunnon vaatimukset huomioitava (liite 2). Näyttää siltä, että metsäpeuran osalta
ei ole mitenkään huomioitu Pyhännän-Siikalatvan ym. populaatiota eli kantaa ja sen vaatimuksia.

·

Lepakot: Lepakoita mainitaan vain kirjallisuuslähteistä osayleiskaavassa, eli maastossa ei oltu
ollenkaan? Onko lepakkoselvityksessä huomioitu:

·

·

viimeaikaiset tulokset tuulimyllyjen vaikutuksista lepakoihin?

·

onko etsitty kunnolla lisääntymis- ja levähdyspaikkoja?

·

miten ne on määritelty?

·

onko huomioitu EUROBATS-sopimuksen mukaiset yhteydet joita lepakot käyttävät?

Suurpetolinnut ja muuttohaukka: Tietosuojan vuoksi on vaikea kommentoida. Vaala on kuitenkin
tärkeä näille lajeille, ja siten koko kunnan käsittävältä kaavalta joudutaan vaatimaan erityistä
huolellisuutta. Suurpetolintujen huomioiminen vaatii tarkempaa suunnittelua, koska lajeja ei ole
siirretty miltään osin aiempaan kaavoitukseen tai maakuntakaavaan. Tämä on selvästi aikaa vievä
työvaihe. Kaavan jatkovalmistelua varten mainitsemme:
·

onko selvitetty asianmukaisesti miten sijoittuvat?

·

tai mitkä ovat häiriö- ja ESTEvaikutukset eli osittaiset elinympäristönmuutokset?

·

mikä on törmäysvaikutusten vaikutus lintupopulaatioiden kokoon?

·

tuulivoimaloiden sijoittelu hotspot-alueiden ulkopuolelle edesauttaa tutkitusti

·

onko tutkittu (tai muuten tiedossa) riittävän tarkkaan pesimäalueet, ruokailualue ja käytetyt käytävät näiden välillä?

·

eri suurpetolintujen reviirien määrä on suuri >kasvattaa törmäysriskiä; onko aliarvioitu

yhteisvaikutuksia liian vähien selvitysresurssien vuoksi, joka on johtanut nopeaan tausta-aineiston
keräämiseen.
VASTINE-EHDOTUS: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimarakentaminen kunnassa. On erittäin todennäköistä, etteivät kaikki esitetyt alueet toteudu kaavan tavoitevuoteen 2030 mennessä.
Tuulivoimapuistojen alueita ei kuitenkaan ole syytä rajata minimiin, sillä tuulivoimatoimijoiden kiinnostus ja maanomistajien yhteistyöhalukkuus ovat avainasemassa hankkeiden toteutumisen tiellä ja tätä taustaa vasten on hyvä olla vaihtoehtoja. Kaavan tavoitevuoden
2030 jälkeen (tai aiemminkin tarvittaessa) kaavan toteutuneisuus ja ajantasaisuus arvioidaan uudelleen, jolloin kaavaa on mahdollista muuttaa sen hetkisten maankäyttötavoitteiden mukaisiksi.
Tuulivoiman toteuttamiseen tarvitaan tätä kaavaa tarkempia osayleiskaavoja, joiden yhteydessä kunkin kohdealueen luontoarvot tarkastellaan yksittäisen tuulivoimaloiden rakentamiseen kannalta riittävällä tarkkuudella. Tuolloin selvityksiä tarkennetaan tarpeen mukaan ja
niiden perusteella määritellään toteutuvien tuulivoimapuistojen aluerajaukset, tuulivoimaloiden sijainnit ja –määrät. Nyt tehdyt luontoselvitykset on katsottu riittäviksi tämän strategisen kaavan tarkoitusta ja tavoitteita silmälläpitäen. Metsälamminkankaan osayleiskaavan
osalta valmistunee paraikaa linnustoselvitysten tarkennus, jonka tulokset huomioidaan myös
laajemmassa tuulivoimayleiskaavassa. Vaikutusten arvioinnit tarkentuvat kaavan jatkotyöstössä ja koko kaavaa koskien tehdään Naturatarveharkinta –selvitys.
OAS päivitetään viimeistään kaavaehdotusvaiheen nähtäville asettamisen yhteydessä.
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5.

Kajaanin kaupunki, kaupunginhallitus, § 231 16.12.2014

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta. Vaalan tyylivoimayleiskaava osaltaan täsmentää tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvien alueiden rajauksia ja siten
edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista energiapolitiikkaa. Kaupunki pitää
edelleen tärkeinä maisemallisesti merkittäviä Oulujärven ranta-alueita. Niillä on arvoa, jota ei pidä
heikentää, erityistesti loma-asumisen, virkistyksen ja matkailun kannalta. Tuulivoimapuiston
vähimmillään alle 3 km etäisyys Oulujärvestä ei ole riittävä. Ne ovat myös arveluttavan lähellä muiden
järvien loma-asuntoalueita. Jo alustavat maisema- ja melumallinnukset rajaisivat tuulivoimapuistojen
alueet paremmin toteuttamiskelpoisiksi ja tekisi tuulivoimayleiskaavasta hankekaavojen kannalta
paremmin niitä ohjaavan.
VASTINE-EHDOTUS:
Kaavaluonnoksen osoitettua 1,5 km suojaetäisyyttä tuulivoimapuistojen rajasta asutukseen
(sekä pysyvä asutus että loma-asutus kuin myös kaavojen rakentamattomat rakennuspaikat) on kasvatettu kaavaehdotuksessa vähintään 2 kilometriin. Tällä on haluttu varmistaa,
ettei olemassa olevalle asutukselle koidu oleellisia haittoja. Tämä muutos lisää tuulivoimapuistojen etäisyyttä myös Oulujärvestä, ja käytännössä 3 km etäisyys Oulujärveen saavutetaan miltei kaikkien tuulivoimapuistojen osalta. Ainostaan Painuan kanavan molemmin puolin sijoittuva tuulivoimapuistoalue sekä Pirttikankaan tuulivoimapuisto sijoittuvat alle 3 kilometrin etäisyydelle Oulujärveen työntyvien pienempien lahtien osalta. Painuan kanavaympäristön tuulivoimapuistojen etäisyys Painuan lahdesta jää runsaaseen kahteen kilometriin
ja Pirttikankaan tuulivoimapuisto etäisyys Kankarinlahden pohjukasta on noin 2,5 kilometriä.
Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.
Aiemmin, perusselvitysvaiheessa laadittujen näkyvyysanalyysien kohteet eivät vastaa kaavaluonnoksen tai kaavaehdotuksen tuulivoimapuistojen alueita. Kunta teettää ehdotusvaiheen tuulivoimapuistoalueista näkyvyysanalyysit vaikutusarvioinnin ja päätöksenteon tueksi,
sillä niistä saadaan lisäinfoa siihen, jos joitain alueita on syytä rajata pois tai jos joistain alueista ei tulekaan oleellisia maisemavaikutuksia. Näkymämallinnuksen perusteella maisemavaikutuksia on siis helpompi haarukoida, joskin tuulivoimaloiden sijoitus on "hakuammuntaa" ilman varsinaisia tuulivoimatoimijoiden hankekohtaisia tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmia.

6.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylijohtaja Matti Räinä, yksikön päällikkö
Timo Mäkikyrö, 12.12.2014

Kaavaselostuksessa on mainittu, että tuulivoimala-alueiden etäisyys yleisistä teistä on 250 metriä.
Tuulivoimaloiden sijoittelussa tulee huomioida Liikenneviraston ohje Tuulivoimaohje, ohje tuulivoimalan
rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen, jossa on esitetty tuulivoimalan etäisyysvaatimukset
maanteistä. Päätiellä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, tuulivoimalan suositeltava
etäisyys maantiestä (keskiviivasta) 300 m. Riskiarvion perusteella tuulivoimalan pienin sallittu etäisyys
maantiestä voi olla vähemmän, kuitenkin vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa)
lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Tulvaisuudessa tuulivoimalat voivat olla korkeampiakin
kuin kaavaselostuksessa esitetyt kokonaiskorkeudet.
Uusien maanteihin liittyvien huoltoteiden toteuttaminen edellyttää ELY-keskuksen myöntämän
liittymäluvan.

10

VASTINE-EHDOTUS: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava,
jossa ei määritellä yksittäisten tuulivoimaloiden tarkkoja sijainteja vaan varataan alueet
mahdollisille tuulivoimapuistoille. Yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus ja voimaloiden korkeus ratkeavat tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin
Liikenneviraston ohjetta tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen noudatetaan yksityiskohtaisesti.
Tässä strategisen tason kaavassa on käytetty tuulivoimapuistojen aluerajauksessa vähintään
250 metrin etäisyyttä yleisistä teistä, mikä on katsottu riittäväksi, sillä yksittäiset tuulivoimalat tullaan sijoittamaan selvästi tuulivoimapuistojen aluerajauksien sisään, ei sen rajalle.
Tässä vaiheessa ei myöskään tiedetä toteutuvien tuulivoimaloiden korkeuksia, joten etäisyysvaatimukset maanteistä on tutkittava tarkemmin hankekaavoituksen tai –suunnittelun
yhteydessä.

7.

Liikennevirasto, yksikön päällikkö Siru Koski, maankäytön asiantuntija Ville
Vuokko, 26.11.2014

Liikennevirasto antaa lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä
kaavaluonnoksesta.
Kaava-alueen läpi kulkee Oulu-Kontiomäki rataosa. Liikennevirasto edellyttää, että tuulivoimaloiden
suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon Liikenneviraston ohje Tuulivoimalaohje
tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (8/2012).
Voimaloiden rakentamiseen liittyvien raskaiden ja korkeiden kuljetusten kulkuyhteydet tulee
ensisijaisesti suunnitella muualta kuin tasoristeysten kautta. Liikennevirasto huomauttaa, että mikäli
kuljetukset alueelle kuitenkin joudutaan ohjaamaan tasoristeyksen kautta, vaativat ne mahdollisesti
erityisjärjestelyjä, kuten sähköradan jännitekatkoja. On myös mahdollista, että tasoristeyskantta
joudutaan vahvistamaan ennen kuljetuksia. Erityisjärjestelyjen kustannuksista vastaa tuulivoimaloiden
rakennuttaja. Liikennevirasto edellyttää, että rakennuttaja /rakentaja on hyvissä ajoin ennen
rakentamista yhteydessä radan kunnossapitäjään kuljetusten vaatimien erityisjärjestelyiden takia.
Mikäli Liikenneviraston hallinnoimalle rautatiealueelle on tarve sijoittaa sähkökaapeleita tai alittaa
rautatie, on siihen haettava Liikennevirastolta erillinen risteämä-/sijoituslupa.
VASTINE-EHDOTUS: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava,
jossa ei määritellä yksittäisten tuulivoimaloiden tarkkoja sijainteja vaan varataan alueet
mahdollisille tuulivoimapuistoille. Yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus ja voimaloiden korkeus ratkeavat tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin
Liikenneviraston ohjetta tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen noudatetaan yksityiskohtaisesti. Tarkemmassa osayleiskaavoituksessa tutkitaan myös yksityiskohtaisesti kulku- ja kuljetustiet tuulipuistoalueille.

8.

Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, projektipäällikkö Mika Penttilä, 9.12.2014

Jotta kaikki yleiskaavassa osoitetut tuulipuistot voitaisiin liittää kantaverkkoon, edellyttäisi se
merkittäviä ja pitkäkestoisia verkkoinvestointeja. Liittämiseen vaadittavat verkkoinvestoinnit eivät ole
Fingridin nykyisessä kehittämisohjelmassa, joten tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon kaavan
osoittamassa laajuudessa onnistuu vasta 2025 jälkeen. Yksittäisiä tuulipuistoja voidaan kuitenkin liittää
kantaverkkoon, mutta verkkoon liittymisestä sovitaan tapauskohtaisesti tuulivoimatoimijoiden kanssa.
Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston liittämisestä Vuolijoen sähköasemalle on keskusteltu
hanketoimijan kanssa.
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Kantaverkkoon liittävän tehon määrä riippuu eri tuulivoimapuistojen sijoittumisesta. Kun lisätään uusi
tuotanto- tai kulutusliityntä verkkoon, lisää tai vähentää se liitettävissä olevaa tehoa. Kainuun alueella
on käynnissä lukuisia tuulivoimaprojekteja, jotka voivat vaikuttaa kaavassa esitettyjen tuulivoimapuistojen liitettävyyteen myöhemmin. Tuulivoimapuiston liittäminen edellyttää teknisiä selvityksiä ja
suunnitelmia hankevastaavalta ja verkkoyhtiöltä.
Fingrid laatii valtakunnalliset sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenä
kokonaisuutena yhteistyössä alueelle voimantuotantoa suunnittelevien tahojen ja verkkoyhtiöiden
kanssa. Alueen lukuisat tuulivoimahankkeet täytyy ottaa huomioon verkkoratkaisua suunniteltaessa.
Kaavaselostuksessa sivulla 5 (luku 4.1.1) todetaan, että "Fingridin arvion on, että Vaalan ja
lähialueiden osalta nykyiseen lantaverkkoon liittymiskapasiteetti on noin 100MW. Kantaverkon
kehittämistarpeet tuon määrän ylittyessä rajoittavat hankkeiden toteutusta ainakin aikataulujen
osalta". Tieto on virheellinen ja pyydämme poistamaan kohdan kaavaselostuksesta.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavaselostusta on korjattu Fingridin lausuntoon perustuen.

9.

Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Reino Huusko, 8.12.2014

Loiste Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen sisältöön.
Lausunto ei edellytä vastinetta.

10.

Metsähallitus, Pohjanmaan palvelut, aluepäällikkö Arja Halinen

Metsähallituksen luontopalvelut hallinnoi valtion omistamia luonnonsuojeluun varttuja alueita ja valtion
yleisiä vesialueita.
Alue 1. Rovankangas-Pirttikangas: Alue sijaitsee Latvakankaan Natura-alueen lähistöllä. Naturaalueesta perustetaan lähiaikoina lakisääteinen luonnonsuojelualue. Tuulivoimarakentamisen
vaikutukset Natura-alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ovat epäsuoria ja voivat vaikuttaa
kasvillisuuteen myös ympäröivillä alueilla. Vaikutukset suojelualueelle ja Natura-luontotyypille jäävät
kuitenkin paikallisiksi ja merkityksiltään vähäisiksi.
VASTINE-EHDOTUS: Rovankangas-Pirttikangas tuulivoimapuiston aluerajausta on supistettu niin, että etäisyys Rovankankaan tuulipuiston alueelta Latvakankaan Natura-alueelle on
kasvanut selvästi. Tältä osin paikalliset ja vähäiset vaikutukset suojelualueelle ja Naturaluontotyypille vähenevät edelleen.
Alue 6. Syrjäsuon ympäristö: Syrjäsuon alue sijaitsee Tolkansuon soidensuojelualueen tuntumassa.
Tolkansuo ja läheinen Säippäsuo-Kivisuo ovat arvokkaita linnustonsuojelukohteita, molemmat ovat
luokiteltuna SPA-alueiksi Natura -2000 ohjelmassa. Tuulivoimatuotannon haitallisia vaikutuksia voidaan
ennalta ehkäistä alueen sijoitteluvaiheessa sekä yksityiskohtaisessa suunnittelussa itse voimaloiden
sijoitteluun vaikuttamalla. Tuulivoimatuotannolla on kiistattomia vaikutuksia linnuston liikkumiseen ja
elinolosuhteisiin ja siksi Metsähallitus painottaa, että Syrjäsuon ympäristöä koskien tulee tehdä vielä
perusteelliset linnustoselvitykset. Tulosten perusteella kaavan rajausta on varauduttava tarvittaessa
tarkistamaan.
Varovaisuusperiaatteen mukaan voimaloiden tulisi sijaita riittävän kaukana Natura-alueista jotta
rakentamisesta ja toiminnasta ei aiheutuisi haittavaikutuksia eivätkä alueen suojeluperusteena olevat
luontotyypit heikentyisi. Myös voimaloiden aiheuttama melu on huomioitava, ympäristöministeriön
suunnitteluohjeen mukainen suurin sallittu melun ohjearvo luonnonsuojelualueille on päiväaikaan 40
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dB. Tätä taustaa vasten Metsähallitus toteaa, että voimaloiden tulisi sijaita riittävän kaukana Naturaalueista, jotta niistä aiheutuva melu pysyisi ohjearvojen alapuolella.
VASTINE-EHDOTUS: Syrjäsuon tuulivoimapuiston aluetta on supistettu kaavaluonnosvaiheesta, mikä vaikuttaa todennäköisesti positiivisesti myös linnustovaikutuksiin. Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava, jonka perusteella ei säädellä yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitusta eikä määrää. Ne tutkitaan tarkemmin hankekohtaisessa
osayleiskaavoituksessa, jonka yhteydessä tehdään kyseisen kaavatason edellyttämät lisäselvitykset, mm. melumallinnukset.
Alue 3. Metsälamminkangas: Alueen ympäristössä on 10 km säteellä useita Natura-alueita, joista
Natura 2000 –alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet sijaitsee aivan suunnitellun hankealueen koillisrajalla.
Tuulivoimapuistohanke on jo YVA-vaiheessa ja luontopalvelut on toimittanut yhteysviranomaisille
lausuntonsa. Lausunnossa kohdistettiin kritiikkiä erityisesti voimaloiden sijoittamiselle lähelle
suojelualueen rajaa ja esitettiin linnustoselvityksen täydentämistä.
VASTINE-EHDOTUS: Metsälamminkankaan alue oli osoitettu Vaalan tuulivoimayleiskaavaluonnoksessa vireillä olleen yksityiskohtaisemman hankekaavan (Metsälamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava) alustavien suunnitelmien mukaisena. Alueen rajausta tarkennetaan
/on tarkennettu Vaalan tuulivoimayleiskaavan kaavaehdotukseen vastaamaan Metsälamminkankaan kaavaluonnosvaiheen ja sen jatkotyöstön periaatteita. Metsälamminkankaan
osayleiskaavan linnustoselvityksen tarkennukset valmistuvat paraikaa ja niiden sisältä huomioidaan myös koko kuntaa koskevassa tuulivoimayleiskaavassa.
Alueisiin Haarasuo, Kiviselkä, Turkkiselkä, Painuan kanava, Naulakangas ja Kaunistonkangas ei ole
huomauttamista.

11.

Pääesikunta, logistiikkapäällikkö kenraalimajuri Timo Rotonen, sektorijohtaja
everstiluutnantti Vesa Halinen, 9.12.2014

1. Puolustusvoimien toiminnan huomioonottaminen tuulivoimarakentamisessa:
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24§ mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa
suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tuulivoiman
rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja
sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat
yhteysverkostot ja energiahuolto). Niiden huomioonottamisella turvataan riittävät alueelliset
edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle, sotilasilmailulle sekä
muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille Vaalan kunnan alueella.
Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien
aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa
erityisesti tutkille (=ilma- ja merivalvontatutkat), joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. Tuulivoimalan aiheuttamat häiriöt ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä
johtuen tutkan valvontakyky heikentyy ja tuulivoimala voi näkyä tutkakuvassa. Tällä voi olla
merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (Laki
puolustusvoimista 551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000).
Tuulivoimalat voivat häiritä radioyhteyksiä. Voimalan sijoittuminen radiomaston välittömään
läheisyyteen saattaa aiheuttaa häiriöitä erityisesti linkkiyhteyksille. Tästä johtuen on tapauskohtaisesti
selvitettävä suunniteltavien tuulivoimaloiden haittavaikutukset puolustusvoimien kiinteään linkkiverkkoon.
2. Puolustusvoimien lausunnot tuulivoimahankkeista:
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Puolustusvoimat antavat erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun (kaavat, YVA) sekä
hankkeisiin liittyen. Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat antavat erikseen pyydettäessä yleensä omat
erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden
hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten
arviointi VTT:llä. Arvion tarkemman tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta
(operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten
selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija tai kaavoittaja. Jos tutkavaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee
se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

3. Kannanotot Vaalan tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta:
Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että Vaalan tuulivoimayleiskaavassa otetaan huomioon tämän
lausunnon kohdissa 1-2 ja seuraavat kannanotot.
Pääesikunnan logistiikkaosaston näkemyksen mukaan tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää
puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausuntoa, mikäli hanke voi muun muassa aiheuttaa haittaa
puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle (esim. ilmavalvontatutkat). Koska
kaikki tuulivoimayleiskaavaluonnoksessa esitetyt tuulivoimapuistoalueet sijaitsevat ilmavalvontatutkien
vaikutusalueella, niin Pääesikunnan logistiikkaosasto esittää, että kaavakarttaan lisätään seuraavanlainen kaavamääräys: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla
puolustusvoimien hyväksyntä. Muutamille alueille on jo aiemmin valmisteltu tuulivoimatoimijan
toimesta hankkeita ja joistakin valmistelluista hankkeista puolustusvoimat on jo antanut lopullisenkin
lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Annetut lausunnot perustuvat
niihin tietoihin ja lähtöarvoihin jotka lausuntopyynnöissä on esitetty. Jos tiedot muuttuvat, tulee
puolustusvoimilta pyytää uusi lausunto, jotta vaikutukset voidaan arvioida uudelleen.
Vaalan tuulivoimayleiskaavaluonnoksessa esitettyjen Haarasuonkankaan, Aittoselän, Kiviselän,
Kivisuon ja Turkkiselän tuulivoimapuistojen tuulivoimaloiden haittavaikutukset puolustusvoimien
kiinteään linkkiverkkoon tulee selvittää. Koska vaikutuksien selvittämien on mahdollista vasta
yksityiskohtaisessa suunnittelussa, kun tiedetään tarkat tiedot tuulivoimaloiden sijoituspaikoista ja
tornin mitoista, niin selvitysvelvollisuus tulee huomioida kaavaselostuksessa ja suunnittelumääräyksissä.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa 1.1.2015 alkaen alueidenkäytön suunnitteluun liittyvistä
lausunnoista ja viranomaisneuvotteluihin osallistumisesta. Logistiikkalaitos ilmoittaa asiasta tarkemmin
(mm. yhteystiedot) erikseen lähettämällään kirjeellä.
Tuulivoimahankkeisiin (ks. tämän lausunnon kohta 2) liittyvät lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella kirjaamo.pe@mil.fi tai Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki.
Pääesikunnassa tuulivoima-asiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osasto (komentajakapteeni Kari
Salin, puh. 0299 800 ja majuri Tomi Böhm, puh. 0299 800).
Pääesikunnan logistiikkaosasto pyytää pitämään Logistiikkalaitoksen (yhteistiedot yms. ilmoitetaan
erikseen myöhemmin), Maavoimien esikunnan (kirjaamo.maave@mil.fi tai Maavoimien Esikunta,
PL145, 50101 Mikkeli), Merivoimien esikunnan (kirjaamo.merive@mil.fi tai Merivoimien Esikunta, PL
58, 20811 Turku) ja Ilmavoimien esikunnan (kirjaamo.ilmave@mil.fi tai Ilmavoimien Esikunta, PL30,
41161 Tikkakoski) tietoisena Vaalan tuulivoimayleiskaavan valmistelua koskevissa asioissa. Edellä
mainitut tahot sopivat edustajan asettamisesta valmistelutyöhön liittyviin viranomaisneuvotteluihin.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavaselostukseen sekä kaavamääräyksiin lisätään määräys puolustusvoimien hyväksynnästä ennen rakennusluvan myöntämistä sekä selvitystarve tuulivoimapuistojen vaikutuksista puolustusvoimien kiinteään linkkiverkkoon.
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12.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveydenhuolto,
ympäristöterveydenhoitaja Päivi Nykänen, terveystarkastaja Päivi Parikka,
16.12.2014

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä lausujasta ja kaavasta. Tuulivoimapuistojen aluevaraukset,
joihin sijoittuessaan tuulivoimapuistot saattavat aiheuttaa vaikutuksia yli kuntarajan ovat Haarasuonkangas, Aittoselkä, Kivisuo, Kiviselkä Turkkiselkä sekä Metsälamminkangas. Terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta mahdollinen voimaloiden aiheuttama meluhaitta lähiasukkaille on merkittävin
ihmisiin kohdistuva terveysvaikutus. Voimaloiden aiheuttamaan meluun vaikuttaa oleellisesti niiden
koko sekä melun leviämisen paikalliset olosuhteet, mm. maaston muodot, puusto ym.
Kaavoituksessa ja tuulivoima-alueita suunniteltaessa tulee tarkastella huolellisesti ihmisten
elinympäristöön sekä terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen
ohjauksessa tulee huomioida pysyvä asutus ja muut häiriintyvät kohteet myös kuntarajan yli.
Aluevarausten yhteisvaikutukset tulee olla selvitetty viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa
huomioiden myös vapaa-ajan asutus.
Lausunnossa on toteavaa tekstiä TV (tuulivoimapuiston alue) -merkinnästä, jonka ohella todetaan,
että hankesuunnittelussa on huomioitava myös ohjearvojen täyttyminen läheisten asema- tai
osayleiskaavojen mukaisilla rakennuspaikoilla. Kaavaselostuksen mukaan tuulivoimayleiskaavassa on
käytetty tuulivoimapuistojen ja olevan asutuksen välillä vähintään 1,5 km suojaetäisyyttä. Yleispiirteisessä suunnittelussa tämä etäisyys voi olla riittävä, mutta tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei tuulivoimarakentamisesta aiheudu merkittäviä melu- tai
välkevaikutuksia. Muutoin kaavaselostuksessa on meluvaikutukset ja niiden selvittäminen huomioitu
riittävästi.
Tuulivoimaloiden melutasoista on valmisteilla valtioneuvoston asetus, jossa määritellään tuulivoimaloiden melua koskevat desibelirajat sekä alueet, joilla ohjearvoja sovelletaan. Näitä ohjearvoja olisi
suositeltavaa käyttää tulevissa hankekohtaisissa suunnitelmissa. Pienitaajuinen melu saattaa
edetessään rakennuksien sisätiloihin aiheuttaa haittaa uneen, lepoon, yleiseen virkistäytymiseen tai
kommunikaatioon. Koska tuulivoimaloiden melun leviämisen estäminen laitoksen sijoittamisen jälkeen
on käytännössä mahdotonta muutoin kuin toimintaa rajoittamalla, tulee niiden suunnittelussa ja
sijoittamisessa kiinnittää erityistä huomiota niiden sijoittamiseen riittävän etäälle altistuvista kohteista.
Lisäksi myös vaikutukset pintavesiin olisi hyvä sisällyttää kaavaselostukseen, vaikkei niihin
arvioitaisikaan kohdistuvan vaikutuksia. Pintavesiä ei kaavaselostuksessa mainita lainkaan.
Niiltä osin, kun tuulivoimapuistojen hankkeiden vaikutukset ulottuvat kuntarajan yli Kainuun soten
terveydensuojeluviranomaisten toimialueelle, tulee suunnitelmat toimittaa ympäristöterveydenhuollolle
mahdollista lausuntoa varten.
VASTINE-EHDOTUS: Kaavaluonnokseen osoitettua 1,5 km suojaetäisyyttä tuulivoimapuistojen rajasta asutukseen (sekä pysyvä asutus että loma-asutus kuin myös kaavojen rakentamattomat rakennuspaikat) on kasvatettu kaavaehdotuksessa vähintään 2 kilometriin.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun vakavasti. Etupäässä juuri
mahdollisten meluvaikutusten vuoksi tuulivoimapuistojen minimietäisyyttä asutukseen on
kasvatettu luonnosvaiheen 1,5 km:stä 2 kilometriin. Tätä suurempaan suojaetäisyyteen ei
ole syytä strategisen kaavan tasolla mennä, sillä tuulivoimapuistojen toteuttaminen edellyttää tarkempaa osayleiskaavaa tai yksityiskohtaisempaa hankesuunnittelua, joiden yhteydessä laaditan yksityiskohtaiset tuulivoimaloiden sijoitteluun perustuvat melu- ja välkemallinnukset Ympäristöministeriön viimeisimpien ohjeiden mukaisesti. Mallinnusten perusteella
yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitusta voidaan muuttaa niin, etteivät melun ja välkkeen ohjearvot lähialueen pihapiirien osalta ylity. Samoin yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen ja
hankesuunnittelun myötä on mahdollista noudattaa ohjearvoja tiukempaa desibelirajaa, mikäli se nähdään kyseisissä kaava- ja suunnitteluprosesseissa tarpeelliseksi.
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2 kilometrin suojaetäisyys antaa myös olevan asuinympäristön ulommaisille rajoille jonkin
verran "pelivaraa" mahdollisten lisärakentamistarpeiden yms. järjestämiseen. 2 km:n vähimmäissuojaetäisyys asutuksen ja tuulivoimapuistojen välillä on huomioitu myös kuntarajojen yli.
Vaikutusarvio pintavesistä lisätään kaavaselostukseen.

13.

Palo- ja pelastuslaitos
Aluearkkitehdille tulleessa sähköpostiviestissä on maininta, ettei lausuttavaa / huomautettavaa ole.
Lausunto ei edellytä vastinetta.
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