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MIELIPITEET (YHTEISÖT YMS.)
1.

Senaatti-kiinteistöt, toimialajohtaja Olavi Hiekka, 9.12.2014
Lamminahon talonpoikaistila sijaitsee noin 1,7 km etäisyydellä Syrjäsuon alueen tuulivoimapuistosta.
Lamminahon kiinteistö myös sijoittuu osittain tuulivoimalan suunnittelutarvealueelle.
Lamminahon talonpoikaistila on valtion strategiseksi omistukseksi luokiteltua kansallisomaisuutta, joka
1.1.2014 lukien on siirretty Museovirastolta Senaatti-kiinteistöjen omistajahallintaan. Kohde sijaitsee
valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja tilan rakennukset on suojeltu
kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain nojalla. Kiinteistöllä on myös
muinaismuistolain nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Tuulivoimapuiston maisemavaikutukset ovat merkittävän haitallisia Lamminahon kiinteistölle. Senaattikiinteistöt esittää, että Syrjäsuon alueen tuulivoimalat tulee jatkosuunnittelussa pyrkiä sijoittelemaan
niin, että maisemavaikutus ja muut tuulivoimapuistosta aiheutuvat haitat Lamminahon kulttuuriympäristöön ja sen käyttöön jäävät mahdollisimman pieniksi.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen ja pihapiireihin on vähintään 2 km. Tällä perusteella Syrjäsuon tuulivoimapuiston rajan etäisyys Lamminahon kiinteistöön on kasvanut noin 3,3 kilometriin.
Kaavan jatkotyöstössä kunta teettää ehdotusvaiheen tuulivoimapuistoalueista näkyvyysanalyysit vaikutusarvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Analyyseistä 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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt tehtäviä näkyvyysanalyysejä tarkemmat kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta
tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin, mm. Lamminahon talonpoikaistilaan.
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2.

Niskan Erä ry, puheenjohtaja Alpo Roivainen, sihteeri Seija Sumiloff, 7.12.2014
Metsästysseura Niskan Erä ry vastustaa ehdottomasti tuulivoimalan sijoittamista Syrjävaaran alueelle.
Niskan Erä ry:ssä on jäseniä 82 henkilöä. Alueet Syrjäsuo, Pirttikangas ja Rovankangas ovat Niskan
Erän tärkeimpiä metsästysmaastoja. Alueet ovat seuran hirven-, linnun-, sekä pienpetometsästyksen
parhaimpia maastoja, jotka mahdollistavat pohjoispuolella tapahuvan metsästyksen. Nämä alueet ovat
seuran olemassa ololle hyvin tärkeitä, että metsästys voi jatkua samankaltaisena tulevina vuosina.
VASTINE-EHDOTUS:
Metsästysseurojen toiminta perustuu maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Samoin
on tuulivoiman kanssa; maanomistaja voi vuokrata maansa myös tuulivoimatuotantoon.
Laadittavana oleva Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava, jonka kaikki tuulivoimapuistot tuskin tulevat toteutumaan, mutta mahdollisen tuulivoimarakentamisen myötä metsästykseen käytettävät maa-alueet tulevat todennäköisesti hieman kaventumaan ainakin osittain niiltä osin kun tuulivoimapuistoja toteutetaan. Pääsääntöisesti
tuulivoimapuistojen alueita voidaan kuitenkin käyttää edelleen metsästykseen; tuulivoimapuistojen yhteydessä varsinaisia metsästyskieltoja ei juuri ole tehty.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen ja hankesuunnitelmien tai suunnittelutarveratkaisujen
myötä, jolloin mm. selvityksiä täydennetään ja kohdennetaan tarpeen mukaan. Siinä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin ja mm. metsästyksen kannalta tärkeät viheryhteystarpeet, kulkureitit ja ekologiset käytävät huomioidaan tarkemmin. Vaalan tuulivoimayleiskaavaan lisätään yleismääräys metsästyksen tarpeiden huomioimisesta tarkemmassa hankesuunnittelussa ja osayleiskaavoituksessa.

3.

Vapo Oy, geologi Juha Ovaskainen
Uusien tuulivoima-alueiden kaavoitus nähdään lähtökohtaisesti hyvänä tapana edesauttaa uusiutuvien
energiamuotojen lisärakentamista. Tuulivoiman lisäämisen positiivisia puolia ovat myös rakennushankkeiden aikaiset vaikutukset työllisyydelle ja aluetaloudelle. Vapo katsoo, että Vaalan tuulivoimayleiskaavassa on sovitettu yhteen tuulivoimarakentaminen ja alueellinen turvetuotanto varsin onnistuneesti.
Selostuksessa esitetty tuulivoima-alueiden etäisyys nykyisiin ja suunniteltuihin turvetuotantoalueisiin
takaa osaltaan toimintojen välisiä turvallisuustekijöitä sekä mahdollistaa turvetuotannon jatkumisen
suunnitellun mukaisesti niin nykyisillä kuin uusilla hankealueilla. Kaavaa tulee kuitenkin joiltain osin
muuttaa. Nyt esitettävät muutostarpeet eivät välttämättä ole olleet kaavoittajan tiedossa yleiskaavan
luonnosvaihetta laadittaessa.
Painuan kanava, etelä: Tuulivoimapuiston aluevaraus sisältää n. 52 hehtaaria Vapo Oy:n omistamaa
maata Matorimmen alueella. Alue on hankittu ensi sijaisesti turvetuotantotarkoitukseen, johon liittyen
suolle on haettu turvetuotannon ympäristölupaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi ympäristöluvasta hylkäävän päätöksen 2011, vedoten hylkäysperusteissa etupäässä valuma-alueen (Neittävänjoki) kokonaiskuormituksen kasvamiseen. Neittäväjoen valuma-alueelta tulee poistumaan tuulivoimayleiskaavan voimassaoloaikana merkittävästi nykyisin turvetuotannossa olevaa pinta-alaa, jonka
seurauksena valuma-alueen pienentynyt kokonaiskuormitus mahdollistaa myös uusien turvetuotantoalueiden avaamisen Neittäväjoen valuma-alueelle. Vapo Oy:n Matorimmen alueelle tullaan täten
todennäköisesti hakemaan uutta turvetuotannon ympäristölupaa, joten alue kuuluu suunniteltuihin
turvetuotantoalueisiin.
Painuan kanavan eteläpuoleinen tuulivoimapuisto on rajattava siten, että Vapo Oy:n maa-alue jää
vähintään 200 metriä tuulivoimapuistorajauksen ulkopuolelle. Muilta osin todetaan, että estetyt
tuulivoimapuistojen laajennukset (Kaunistonkankaan eteläpuoli, Naulakankaan pohjoispuoli sekä
Aittoselkä-Kiviselkä itä- ja koillispuoli) voidaan toteuttaa vasta, kun alueiden turvetuotanto on
päättynyt. Tämä periaate tulee koskea nykyisiä kuin suunniteltuja turvetuotantoalueita.
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VASTINE-EHDOTUS:
Kaavaa muutetaan / on muutettu niin, että Vapo Oy omistama ja turvetuotantoon varaama
alue Matorimmellä osoitetaan/ on osoitettu varoalueineen tuulivoimatuotannon laajennusalueeksi merkinnällä TV-laaj-1, jolloin se voidaan ottaa tuulivoimatuotantoon vasta turvetuotannon loputtua.

MIELIPITEET (YKSITYISET TAHOT)
4.

As Oy Kiiskeroisenranta, isännöitsijä Olli Vira, 7.12.2014
Vastustamme tuulivoimarakentamista Romanonarolle.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja
kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen
tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

5.

Aitta, Jonna ja Marko, Kajaani
Rajala Vesa ja Väisänen Minna, Utajärvi,
Väisänen Niko ja Oliver, Muhos
Väisänen Marja Leena ja Simo, Muhos
Perheellä on ympärivuotisessa käytössä oleva mökki Neittävän Mökkiperäntiellä. Ostimme mökin juuri
sijainnin, rauhan, hiljaisuuden, luonnon ja virkistysmahdollisuuksien (ladut, kelkkareitit ja ulkoilu)
vuoksi. Pirttisaari-Romanonarot tuulivoimapuisto sijaitsee mökistä alle 2 km:n päässä! Ulkomailla
suoja-alueen raja on 5 km. Tuulivoima näin lähellä vapaa-ajan asuntoa tuo suuria muutoksia alueen
luontoon, eritoten lintujen osalta. Myös metsästysharrastus kärsii. Meluhaitta on suuri, mitä vesistö
lisää. Lisäksi tuulivoimalat näkyvät joka suuntaan ja ovat rumia. Oleva puusto ei riitä näköesteeksi.
Vapaa-aikana halutaan rentoutua ja nauttia hiljaisuudesta, tuulivoimala haittaa mökillä oloa selvästi.
Lisäksi välkevaikutus on valtava näin lähellä tuulivoimalaa! Myös digihaittoja aiheutuu! Suhtaudumme
kielteisesti tuulivoimalahankkeeseen ja olemme valmiita vastustamaan tuulivoimalahanketta loppuun
asti.
VASTINE-EHDOTUS:

Etäisyys asumiseen:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta "Romanonarot-Pirttisaari" on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaat-
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teellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja
kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen
tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Melu ja välke:

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Tietoliikkennetekn.:

Tuulivoimatoimijalla on vastuu korjata tuulivoimapuistoista mahdollisesti aiheutuvat haitat
tietoliikennetekniikalle. Tietoliikennetekniikkaa koskevien haittojen esiintymistodennäköisyys
kartoitetaan yksittäisten tuulivoimapuistojen tarkemman hankesuunnittelun yhteydessä.
Maisema ja luonto:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella, on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteensovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat.
Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan
ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.

6.

Garcia Pirkko, Saint-Cyr-Au-Mont-d´Or, Ranska
Vastustamme Neittävälle suunniteltua tuulivoimahanketta. Olemme allekirjoittaneet keväällä
"vastalausekirjeen" koskien em. Tuulivoimahanketta, kirjeen, josta käy ilmi liian lähelle asutusta
rakennettujen tuulivoimaloiden haittavaikutukset ihmisten terveydelle ja luonnon tuhoaminen, vain
nämä kaksi seikkaa mainitakseni. Eikö Helena-myrskyn tuhot riitä pienelle Neittävän kylälle?

VASTINE-EHDOTUS:
Etäisyys asumiseen:
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Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta "Romanonarot-Pirttisaari" on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja
kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen
tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

7.

Haapavirta Katri
Vaalan kuunnan halkominen tuulivoimapuistoilla on vastaan Vaalan kunnan matkailupainotteista
suunnitelmaa. Turistit etsivät luonnonrauhaa, ei meteliä ja vilkkuvia valoja. Tuulivoima esitellyssä
laajuudessa tarkoittaa meluhaittaa ja luonnonmaiseman menetystä tuhansille ihmisille. Eläimistö
suunnitellulla tuulivoima-alueella ei tule koskaan palautumaan ja tuulivoimapuistoista on haittaa
metsästystoiminnalle sekä muulle virkistystoiminnalle. Tuulivoimasta saatu hyöty ei ole suurempi, kuin
siitä tulevat inhimilliset haitat. Lisäksi voimaloiden huolto ja purku on vaarassa jäädä kuntalaisten
vastuulle ja maksettavaksi, mikäli toimija tekee konkurssin.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois
sulkevina maankäyttömuotoina. Matkailunkaan osalta kaikki toiminta ei ole häiriötöntä:
Rokua-Oulujärvi –matkailun Master Plan 2020 linjausten perusteella Säräisniemen-Vaalan
matkailullinen profiili on olla Oulu-järven alueen loma- ja viihdekeskittymä huvitapahtumineen, joten Säräisniemen aluetta ei voitane määritellä pelkästään luonnonrauhan ja hiljaisuuden tyyssijaksi.

Matkailu:

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
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Melu:

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.

8.

Haataja Raili ja Aki, Vaalantie 1181, 88270 Vuolijoki /Ojanperän kyläläisten pl.sta
Vaalan kunnan alueelle on valtio muodostanut EU:n päätöksellä luonnonsuojelualueita, kuten rantojen, harjujen- ja soidensuojelu alueita, jotka ovat arvokkaita ja korvaamattomia luonto kohteita. Kunta
tavallaan vesittää aikaisemmat sitoumukset luonnonsuojeluun, suunnittelemalla Natura 2000 alueiden
välittömään läheisyyteen tuulivoima puistoja. Haluamme tuoda esiin seuraavia asioita jotka vaikuttavat
elinoloihin, asumisviihtyvyyteen, terveyteen ja Natura 2000 alueisiin tuulivoima puistojen vaikutusalueilla.
Tuulivoima kaava on laadittu periaatteella että joka niemehen, notkohon, saarelmaan, välittämättä
vakinaisista asukkaista tai vapaa-ajan kiinteistön omistavista tai Natura 2000 luonnonsuojelualueista.
Puutteellinen tiedottaminen asukkaille jotka asuvat tuulivoima puistojen lähialueilla. Tuulivoima puistot
sijoittuvat joissakin kohteissa vain lähimmillään alle kilometrin päähän vakituisista tai vapaa – ajan
asunnoista. Ympäristöministeriö on kuitenkin edellyttänyt että pitää olla vähintään 2 km lähimmille
asutuille vakituisille kiinteistöille.
Lähimmät eläinsuojat ja laitumet sijaitsevat alle 1 km päässä tuulivoimapuistosta. Matala taajuinen
melu on todettu muissa jo rakennetuissa tuulivoima puisto kohteissa kantautuvan yli 3 km päässä
sisätiloihin riippumatta rakennusten rakennusmateriaaleista. Ääni on kuin suihkukone menisi yli ja
palaisi takaisin koko ajan, tähän ääneen ei totu koskaan.
Maisema ja alueen luonto- ja ympäristö vaikutukset:
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Vaalan kunnan keskeinen elementti on Oulujärvi, ainutlaatuinen ja vielä erämainen niin luonnoltaan
kuin eläimistöltään. Vaalan kunnan matkailu perustuu kokonaan Manamansalon saareen ja Oulujärven
ympärille ja sen läheisyyteen. Oulujärven rannoilla ei ole rakennettu vielä suuria kaupunkeja tai
teollisuusalueita jotka olisivat pilanneet Oulujärven rannat.
Suunnitellut tuulivoima puistot tulevat näkymään koko Oulujärvelle, joka puolelta pilaten Oulujärven
maisemat.
Luontoliiton- ja Pohjois-Pohjanmaan aluehallinto viraston lausunto:
Luontoliitto- ja Pohjoispohjanmaan aluehallinto virasto on edellyttänyt lausunnossaan, että
kaukovaikutus eli valo- ja välke vaikutuksen takia Oulujärven rantaan pitää olla matkaa vähintään yli
10 km tämä ei toteudu tuulivoima hankkeessa missään kohteissa. Matalataajuinen melu tulee
kuulumaan vettä pitkin tyynellä säällä kesällä joka puolelle Oulujärveä yli 20 km päähän. Tuulivoima
puistojen valot tulee loistamaan joka puolelle yli Oulujärven.
Lähimmät tuulivoima puistot tulevat sijoittumaan vain n. 3 km päähän Oulujärven rannoista.
Tuulivoima puiston yhteisvaikutus Natura 2000 alueisiin:
Metsälamminkankaan tuulivoima puisto sijoittuu Vaalan Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet ja Kajaanin
Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueiden välittömään läheisyyteen. Rimpineva-Matilanneva Natura
2000 alueelle ei ole tehty ympäristö vaikutus arviointia ollenkaan vaikka Metsälamminkankaan
tuulivoima puisto tulee vaikuttamaan alueen luonto arvoihin ja lintu ja suurpeto sekä metsäpeura
kantaan oleellisesti. Ympäristö arviointi Natura 2000 alueisiin on tehty puutteellisesti ja vähätelty
tuulivoima puiston vaikutusta alueen luontoon ja eläimistöön.
Melu-, valo- ja välke vaikutukset Natura 2000 alueeseen 1.5 km ei ole riittävä vaan se pitää olla yli
5km esim. kalasääsken ja kotkan osalta suoja- alue yli 10 km.
Ympäristövaikutusten arvionti:
Ympäristö vaikutuksen arvioinnit pitää tehdä paremmin ja perusteellisemmin ja käyttää ajankohtaista
päivitettyä tietoa vuodelta 2014 jota löytyy RKTL:n sivuilta ainakin suden ja karhun sekä metsäpeuran
osalta. Tämä koskee etenkin Metsälamminkankaan tuulivoima puistoa. Esimerkiksi lintujen liikkeet
Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura 2000- alueilla olevan suon ja Oulujärven välissä (esim.
kalasääski, kaakkuri, kuikka,). Isojen lintujen kuolleisuus tulee olemaan suurta etenkin nuorten lintujen
osalta tuulivoimapuistoalueella.
Voimalinjan vaikutus linnustoon:
Metsälamminkankaan tuulivoima puisto hankkeen myötä jo voimassa oleva olevan voimalinja 110 kW
joka menee Vuolijoki / Otanmäki sähköasemaan. Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet-Iso-Rankku ja
Rimpineva-matilanneva Natura 2000 alueiden välittömässä läheisyydessä ja menee Onnetonsuon
alueen läpi. Voimalinjan 110KW laajennus n. leveys 90m ja korkeus 30m ja pituus n. 50 km tulee
olemaan jos Naulakankaan ja Pirttisaari-Romanonaron tuulivoima puistot toteutuu, koska linjat tulevat
eri korkeudelle, lintu kuolemat joka päivä etenkin nuorien lintujen osalta tulevat lisääntymään
dramaattisesti, koska linnut ei tiedä mistä kohtaa lentää kun ei pääse läpi.
Suurpetoselvitystä ei ole tehty:
Suurpeto selvitystä ei ole tehty ollenkaan tai ylimalkaisesti, sanoilla ettei Vaalan kunnan alueella ole
kuin vain Otermajärven alueella on karhuja. Manamansalolla on karhuemo pennun kanssa nähty
kesällä 2014. Nuojuan Syrjävaaran vaaroilla joka on yhteydessä Rokuan kansallispuistoon ja Neittävän
kylän alueella on karhuja asustanut jo 10 v. Suden osalta ei ole tehty suurpeto selvitystä ollenkaan.
Metsäpeuran osalta ei ole tehty selvitystä lauman levinneisyydestä eikä kannan laajuudesta Vaalan
kunnan alueella.
Vaalan Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet ja Kajaanin Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alue sekä
metsäalueet Metsälamminkangas, Sarvisuonkangas, Onnettomankangas ja Välimännikkö kuuluvat
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suden ja karhun reviiri alueeseen. Alueella on karhuja asustanut ja talvehtinut jo 10 v. Tänä syksynä
2014 metsästys aikaan on nähty 2-3 suden lauma.
Metsäpeuran esiintyminen alueella:
Metsäpeura on rauhoitettu ja uhanalainen laji. Pyhännän alueella joka on suoraan yhteydessä RumalaKuvaja-Oudonrimmet Natura 2000 alueeseen on RKTL
pannoittanut 4 yksilöä ja selvittänyt
marraskuussa 2014 että metsäpeura laumassa on vähintään 100 yksilöä.
Tästä laumasta on levinnyt ja tavattu 6-8 yksilöä jossa on ollut myös 2 vasaa myös Rumala-KuvajaOudonrimmet sekä Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueille. Pyhännän metsäpeura- alue on osa
laajaa erämaa aluetta, joka jatkuu Kajaanin ja Vaalan Natura 2000 alueille. Navettarimpi-Oudonoja
alueen tuulivoima puisto on suorassa yhteydessä Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura 2000
alueeseen, jossa on kotka saanut todistettavasti poikasia ja metsäpeura kanta ollut jo 10v.
Alueet joihin BirdLife Suomen suojelutoimikunnan mukaan ei voida rakentaa tuulivoimaa:

kansainvälisesti tärkeät lintu alueet

kansallisesti (FINIBA) ja maakunnalliset tärkeät kosteikko-, vesi-, lokki, kahlaajalint
pesimä, ruokailu, levähdys- ja mukaan lukien Natura 2000 ja erämaa alueet

erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä-, levähdyspaikat

suurikokoisten petolintujen pesien lähiympäristöt (merikotka, kotka, kalasääski)

suurikokoisten lintujenkaartelupaikat joita alueella on kalasääsket, kotkat, kurjet,
hanhet, kuikat ja kaakkurit

luonnontilaiset suot ja metsät
Vaikutukset alueen linnustoon
Suunnitellun Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston Natura 2000 Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet
alueella on tavattu 115 eri lintulajia kesä aikaan ja muuttavat lintuparvet keväisin ja syksyisin vielä
lisäksi, joiden määrää ei kukaan tarkasti tiedä. Muuttolintujen tarkkailu on tehty lyhyellä aikavälillä ja
kevät ajan tai talven tulon ajankohdasta riippuen arktisten alueiden lintujen muutto ei ole sattunut
tarkkailu ajan kohtaan, jota myös Oulujärven länsi puolin on. Suojeltuja lajeja tärkeimpänä on
pidettävä esim. kalasääski joka pesii 1,7 km päässä suunnitellusta tuulivoima puistosta. Maakotka,
sinisuohaukka, metsähanhi, tuulihaukka, kurki, harvalukuiset ,merikotka, kaakkuri ja kuikka.
Metso ja riekko on harvalukuinen alueella jotka paikallinen metsästysseura on rauhoittanut.
Suunniteltu tuulivoima puistoalue on paikallisen metsästysseuran parasta teerisoidin aluetta.
Turkkisuon ja PikkuTurkkisuon alue joka kuuluu teerien kevät sekä syyssoidin alueeseen, jossa voi
nähdä 200 – 500 yksilöä eri parvissa, tämä soidin alue jää näin olen kokonaan suunnitellun tuulivoima
puiston alle. Maakotkan voi nähdä Ojanperän pelto aukeilla, joka on nähty viimeksi Turkkisuolla
marras- ja joulukuussa 2014 eli maakotka talvehtii myös alueella, jonka saalis eläimiin kuuluu teeri.
Tuulipuistoalue tulee keskelle maakotkan reviiri aluetta. Maakotkan reviiri alue on n. 20 neliökilometriä
käsittäen molemmat Natura alueet. Pesimä alueesta johtuen maakotka pyörii suunnitellulla tuulivoima
puisto alueella.
Hankkeen työllisyys vaikutukset:
Vaalan kunnan johtaja Tytti Määttä yrittää myötävaikuttaa kuntalaisiin tuulivoiman rakentamiseen
antamissaan haastatteluissa lupaamalla työpaikkoja Vaalan kuntalaisille. Hankkeen vaikutus
työllisyystilanteeseen on Vaalan kunnan alueella vain vähäinen. Jotkut urakoitsijat saavat ehkä
maansiirtourakoita ja tuloja, kun myyvät mursketta. EU säädösten mukaan kaikki urakat pitää
kilpailuttaa ja on epävarmaa kuka minkä urakan saa. Tuulimyllyt tulevat Saksasta tai Espanjasta.
Asentajat tulevat ulkomaisista asennusfirmoista. Tuulivoima on huoltovapaata jos
huoltofirman
asentaja käy katsomassa 2 kertaa vuodessa että kaikki on kunnossa, niin se vaikuta Vaalan
työllisyyteen millään lailla. Lumen aurausta ei tarvitse tehdä. Yksittäiset maan omistajat saavat
vuokratuloja tuulimyllyistä.
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Vaalan kunnan talouteen kohdistuvat vaikutukset:
Tuulivoima yhtiöt lupaavat Vaalan kunnalle jopa miljoonien eurojen kiinteistöverotuloja. Vaalan kunta
saa kiinteistöveroja 8-15 % todellisista kiinteistö veroista loput menee valtiolle ja sekin vähenee joka
vuosi 10% eli k 10 v. päästä vain murto-osan. Esimerkiksi jos yhden tuulimyllyn kiinteistövero on
alussa 150000 € niin se on 10 v. kuluttua 15000 €. Näin ollen tuulivoima puistoista Vaalan kunnan
talouteen ei ole pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia. Tuulivoimasta hyötyy ja rikastuu vain tuulivoima
yhtiöt. Haitat saa vain kuntalaiset Vaalalaiset ja Kajaanilaiset.
Haluamme, että selvityksessä esiin tulevat asiat otetaan myös huomioon tuulivoima hanketta
eteenpäin vietäessä. Olemme jo selvittäneet aikaisemmin toimitetussa muistutuksessa koskien
Metsälamminkankaan tuulivoima puiston osalta vaikutukset Natura 2000 alueiden eläimistöön ja
luontoarvoihin. Me allekirjoittaneet vaadimme että Vaalan kunta luopuu kokonaan Metsälamminkankaan tuulivoima puistohankkeesta edellä esitettyjen luontoarvojen ja Natura 2000 alueen arkaluontoisuuden vuoksi.
Vaadimme myös, että Vaalan kunta luopuu koko tuulivoima kaavasta ettei pilata Oulujärveä tai Natura
2000 alueita kokonaan. Haluamme, että Vaalan kunnan valtuutetut miettivät tarkkaan mihin on
soveliasta ympäristöä suojellen ja kuntalaisten mielipiteitä kuunnellen pystyttää tuulivoimapuistoja.
VASTINE-EHDOTUS:
Etäisyys ja melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Mielipiteessä esitetty väite, että ympäristöministeriö edellyttäisi 2 km:n etäisyyttä asutukseen, ei ole yleispätevästi totta: 2 km:n etäisyys –vaade juontaa juurensa Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoihin koskien yksittäisesti Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen tuulivoimamaakuntakaavoja. Vaatimus 2 km:n suojaetäisyydestä ei siis koske kaikkea tuulivoimarakentamisesta. Tästä huolimatta Vaalan kunta on halunnut varmistaa asutuksen häiriöttömyyden kasvattaa minimietäisyyden asutuksen ja tuulipuistojen välillä luonnosvaiheessa esitetystä 1,5 km:stä 2 kilometriin, vaikka esim. meluvaikutukset tutkitaan ja eliminoidaan tarpeen mukaan yksityiskohtaisemmin tarkempien hankekaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen kautta. Tarkempien osayleiskaavojen melumallinnukset tehdään Ympäristöministeriön viimeisimpien ohjeiden mukaisesti.
Vaikutukset: Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia

ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat
pelkästään myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset. Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu. Kaavan osalta tehdään myös Naturatarvehankinta –selvitys. Lisäksi vaikutusarviointi tarkentuu hankekohtaisten tarkempien osayleiskaavojen myötä.
10 km etäisyys:

Luontoliitto ja Pohjoispohjanmaan aluehallintovirasto eivät ole antaneet lausuntoa tästä
kaavasta. Kainuun luonnonsuojelupiiri on antanut lausunnon, eikä siinä ole vaadittu tuulivoimapuistoille 10 km kilometrin etäisyyttä Oulujärvestä. Myös missään muissa tätä kaavaa
koskevissa lausunnoissa ei ole edellytetty 10 km:n etäisyyttä Oulujärveen.
Sudet, peurat yms.:

Luonnonvarkeskus LUKE on antanut lausunnon koskien Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa, suurpetoja, metsäpeuraa ja hirviä. Kaavan vaikutusarviota täydennetään tältä osin kyseistä lausunto hyväksi käyttäen. Kaavan jatkotyöstössä selvitetään myös Kainuun maa-
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kuntakaavan linjaukset susi- ja metsäpeuraselvityksistä tuulivoimamaakuntakaavan suhteen.
Talousnäkökohdat ja kaavan jatkotyöstö:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Vaalan kunnan
kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanvaltuusto ja –hallitus.

9.








Haataja Raili ja Aki, Vaalantie 1181, 88270 Vuolijoki /Ojanperän kyläläisten pl.sta
(mielipide toimitettu sähköpostilla; koskee Metsälamminkangasta)

TuuliSaimaa Oy on rakentamassa tuulipuistoa Metsälamminkankaan alueelle. Olemme perehtyneet
alueelta tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiin, joka ei ole mielestämme riittävä. Haluamme tuoda
esiin seuraavia asioita elinoloihin, asumisviihtyvyyteen ja terveyteen liittyen.
Puutteellinen tiedottaminen, puutteellinen asukaskysely tai sitä ei tehty ollenkaan tuulivoimapuiston
vaikutus alueella vakituisen asunnon omistaville talouksille.
Muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen asukas kyselyt on tehty 10 km sisällä asuville
maanomistajille, miksei tässä ole toimittu samoin.
Ojanperän asukkailla ei ole ollut tietoa valmisteilla olevasta tuulivoimapuisto hankkeesta, eikä näin
ollen ole voineet ottaa kantaa hankkeeseen millään lailla – haluamme että Ojanperänkylän ja lähikylien
asukkaille tehdään asukaskysely tuulivoimapuisto hankkeesta.
lähimmät vakituiset asutut talot ovat vain 3 km etäisyydellä tuulivoimapuistosta
matalataajuisen melun on todettu muissa jo rakennetuista tuulipuistoista kantautuvan aina 3 km asti
asuntojen seinien läpi.
Vaalan kunnan alueelle on valtio muodostanut luonnonsuojelualueita, kuten rantojen-, harjujen- ja
soidensuojelu alueita jotka ovat arvokkaita ja korvaamattomia luonto kohteita. Kunta tavallaan vesittää
aikaisemmat sitoumukset luonnonsuojeluun, suunnittelemalla Natura 2000 alueen välittömään
läheisyyteen tuulivoimapuistoa.
Maisema ja alueen luonto- ja ympäristö vaikutukset:
Tuulipuisto tulee sijoittumaan vain 5 km päähän Oulujärven rannasta. Luontoliitto ja Pohjoispohjanmaan aluehallintovirasto on lausunnossaan edellyttänyt, että kaukovaikutus eli valo- ja välke
vaikutusten takia etäisyys Oulujärven rantaan pitää olla yli 10 km. Matalataajuinen melu tulee
kuulumaan vettä pitkin tyynellä ilmalla kesällä Oulujärvellä yli 20 km asti ja kauemmaksi. Tuulipuiston
valot ja tulee loistamaan Oulujärven yli aina Manamansaloon ja Käkisaareen asti. Rumala-KuvajaOudonrimmet ja Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueen luonto arvot ovat vaarassa.
Alueet joihin BirdLife Suomen suojelutoimikunnan mukaan ei voida rakentaa tuulivoimaa:








kansainvälisesti tärkeät lintualueet
kansallisesti(FINIBA) ja maakunnalliset tärkeät kosteikko-,vesi-,lokki-,kahlaajalintujen pesimäruokailu, levähdys- ja mukaan lukien Natura 2000 ja erämaa alueet
erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajienpesimä- levähdys paikat
suurikokoisten uhanalaisten petolintujen pesien lähiympäristöt
suurikokoisten lintujen kaartelupaikat joita ovat alueella kalasääsket kotkat, kurjet, hanhet, kuikat ja
kaakkurit
luonnontilaiset suot ja metsät
Metsälamminkannkaan tuulivoimapuisto:
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Metsälamminkankaan tuulivoima puisto hankkeessa ei ole selvitetty riittävästi tuulivoimapuiston ja
voimalinjojen vaikutusta Natura 2000 alueisiin. Luontoliitto ja PohjoisPohjanmaan aluehallintovirasto
edellyttää että tuulivoimapuiston ja voimalinjojen vaikutus pitää selvittää tarkemmin Natura 2000
alueisiin. Metsälamminkankaan tuulivoima puisto tulee sijoittumaan kahden Natura 2000 alueen sekä
Kajaanin Rimpineva-Matilanneva ja Vaalan Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet alueiden väliin. Nämä Natura
2000 alueet ovat välittömässä läheisyydessä suunnitellun tuulivoimapuiston molemmilla puolin sekä
voimalinja ja sen laajennus joka kulkee Natura 2000 alueiden läheisyydessä tai niiden läpi.
Tuulimyllyjen melu- ja välke vaikutuksen takia näin ollen ei voi olettaa että luonnonsuojelulliset
tavoitteet täyttyy samanaikaisesti, jos alueelle rakennetaan tuulivoimapuisto. Natura 2000 RumalaKuvaja-Oudonrimmet alueen vallitsevat tuuliolot ovat kesä aikaan etelä- ja lounaissuunnista eli
suoraan Natura 2000 alueelle päin. Näin ollen laskettu suoja-alue melu- ja välke vaikutus Natura 2000
alueeseen eli n. 2 km ei ole riittävä vaan se pitää olla vähintään 5-10 km alueen luontoarvojen ja
eläimistön arkaluonteisuuden vuoksi.
Alueen linnusto:
Suunnitellun tuulivoimapuiston Natura 2000 Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet alueella on tavattu 115 eri
lintulajia kesä aikaan ja muuttavat lintuparvet keväisin ja syksyisin vielä lisäksi, joiden määrää kukaan
ei tarkasti tiedä. Muuttolintujen tarkkailu on tehty lyhyellä aikavälillä ja kevät ajan tai talven tulosta
riippuen arktisen lintujen muutto ei ole sattunut tarkkailu ajan kohtaan, jota on myös Oulujärven länsi
puoli. Suojeltuja lajeja on tärkeimpinä pidettävät esim. kalasääski joka pesii 1,7 km päässä
tuulipuistosta, lisäksi maakotka, metsähanhi, riekko, laulujoutsen, harvalukuiset kaakkuri ja kuikka,
merikotka, sinisuohaukka, tuulihaukka, kurki jotka kaikki etenkin nuoret linnut, lentävät tuulimyllyn
lapakorkeudella ja osa niistä varmasti tuhoutuu. Metso ja riekko on harvalukuinen alueella myös, jotka
paikallinen metsästysseura on rauhoittanut.
Suunniteltu tuulipuisto on paikallisen metsästysalueen parasta teerisoidin aluetta. Turkkisuon ja
PikkuTurkkisuon alue, joka kuuluu teerien kevät sekä syyssoidin alueeseen jossa voi nähdä 200-500
yksilöä eri parvissa, ja tämä soidinalue jää näin ollen kokonaan suunnitellun tuulipuiston alle. Maakotka
on nähty viikoittain liitelemässä Ojanperän peltoaukeilla ja viimeksi Turkkisuon alueella marraskuussa
2014 eli maakotka jonka saaliseläimiin teeri kuluu talvehtii myös edellä mainituilla alueella. Tuulipuisto
alue tulee keskelle maakotkan reviiri aluetta. Maakotkan reviiri alue noin 20 neliökilometriä käsittäen
molemmat Natura 2000 alueet. Pesimäalueesta johtuen maakotka pyörii tuulimyllyjen välittömässä
läheisyydessä.
Suurpeto selvityksen puuttuminen:
Suurpeto selvitystä ei ole tehty Vaalan kunnan alueelle ollenkaan tai ylimalkaisesti sanoilla ettei Vaalan
kunnan alueella ole kuin vain Otermajärven ympäristössä susia tai karhuja. RKTL:ltä löytyy
ajankohtaista tietoa alueen suurpetokannasta, kannattaa tutustua. Edellä mainituilla Natura 2000
alueilla on tavattu karhuja ja 2-3 suden lauma.
Metsäpeuran kannan esiintyminen alueella:
Alueella on vahva metsäpeura kanta joka on suojeltu ja rauhoitettu laji, joita on nähty RimpinevaMatilanneva ja Rumala-Kuvaja- Oudonrimmet Natura 2000 alueella jo 10 vuotta ja lisäksi Turkkisuo,
Sarvisuo sekä metsä alueet Sarvisuonkangas, Metsälamminkangas, Onnettomankangas sekä
Välimännikkö. Metsäpeurat ovat levinneet Pyhännän alueen laumasta jonka RKTL on kartoittanut ja
josta pannoittanut 4 yksilöä lokakuussa 2014 ja Pyhännän alueella on laumassa laskennassa havaittu
vähintään 100 yksilöä joka alue on suorassa yhteydessä Rumala-Kuvaja- Oudonrimmet-Iso-Rankku ja
Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueisiin. Pyhännän metsäpeura alue on osa laajaa yhtenäistä
erämaa aluetta joka jatkuu Vaalan ja Kajaanin edellä mainituille Natura 2000 alueille. Metsäpeura on
nyt levittäytynyt Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet ja Rimpineva-Matilanneva Naturan 2000 ja sen
läheisille metsä alueille.
Metsäpeura on rauhoitettu ja uhanalainen laji jonka elinolosuhteet
vaarantuvat Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto hankkeen myötä, elintilan pienentyessä.
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Kajaanin puolella Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueella joka on vain 2,5 km päässä
suunnitellusta tuulipuistosta jolle ei ole tehty luonnonympäristövaikutuksia eikä näin ollen ole tehty
lintu tai suurpeto eikä myöskään metsäpeura selvitystä. Rimpineva-Matilanneva Natura 2000
luonnonsuojelu alue kuuluu myös metsäpeuran, suden ja karhun joka talvehtii myös alueella reviiriin.
Kajaanin Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueella useampi karhu asustanut jo yli 10 vuotta ja
viimeksi 2014 on tavattu 2-3 suden lauma.
Voimalinja ja sen vaikutus alueen linnustoon:
Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto hankkeen myötä voimassa jo oleva voimalinja 110 kV joka
menee Kajaanin Vuolijoen/Otanmäen sähköasemaan.
Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet-Iso-Rankku ja Rimpineva-Matilanneva Natura 2000 alueiden läpi tulee
kulkeva voimajohtoalue tulee laajenemaan. Voimajohto kulkee Iso-Onnetonsuon läpi. Voimajohto 110
kV vaatiman yhteisen johtoaukean leveys tulee olemaan n. 70-90m pahimmillaan ja korkeus jopa
30m.Voimajohdot tulevat kahteen eri korkeuteen joten linnuilla on hankala hahmottaa mistä kohti
linjasta voi lentää yli, kun läpi ei pääse. Linnusto kuolemiin tulee olemaan dramaattiset lisäysvaikutukset koko linjan pituudelta eli n.50 km jos Navettarimpi-Oudonoja tuulipuistoalue toteutuu.
Haluamme muistuttaa että voimalinja tulee Natura 2000 alueiden välittömään läheisyyteen ja osittain
alueen sisään.
Haluamme muistuttaa että, suunniteltu Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto tulee tuhoamaan
viimeisen suuren koskemattoman yhtenäisen erämaa alueen tällä alueella, jos yhtenäinen luontoalue
tuhotaan sitä ei saa takaisin. Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto alue kuuluu osittain tuulivoiman
rakentamisen osalta luokkaan ”ei suositella”.
Olemme myös huolestuneita koko hankkeen kannattavuudesta, koska tuulipuiston maksimi käyttö aika
on n.15-20 vuotta. Alueen jatkokäyttöä ei ole riittävästi selvitetty. Lisäksi pitää selvittää etukäteen
mahdolliset vaikutukset tietoliikenne- ja televisioantenneihin ja yhteyksiin kylällä. Hankkeen valmistelu
vaiheessa pitää rahoitus, jolla korjataan mahdolliset ilmenevät ongelmat asiassa. Kyselymme
perusteella
Ojanperän kylän vakituisista asukkaista suurin osa vastustaa Metsälamminkankaan
tuulipuisto hanketta.
Suunniteltu Navettarimpi-Oudonoja alueen tuulivoimapuisto on Mustanmaan kylän alueella, on
yhteydessä Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura 2000 alueeseen. Alueella on pysyvä metsäpeura
kanta ollut jo n. 10 vuotta ja on vaarassa. Maakotka on myös pesinyt ja saanut todistetusti poikasia
kyseisellä alueella monena vuonna. Navettarimmen-Oudonojan alue kuuluu tuulivoima alueeseen ”ei
suositella”.
Me allekirjoittaneet vaadimme että Vaalan kunta luopuu kokonaan Metsälamminkankaan alueelle
suunnitellusta tuulivoimapuisto hankkeesta, edellä mainittujen ja esiin nostettujen asioiden takia.
VASTINE-EHDOTUS:
Annettu mielipide on kirjoitettu ja kohdennettu Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston
osayleiskaavaan, joten se käsitellään Metsälamminkankaan osayleiskaavan yhteydessä. Lisäksi mielipide on sisällöltään pääosin sama kuin edellinen, samojen mielipiteen antajien
mielipide.

10.

Hakkarainen Timo
Tuulivoima on saasteeton energianlähde, joka oikein sijoitettuna palvelee yhteiskuntaa ja ympäristöä.
Kuitenkin sijoitettaessa tuulivoimala liian lähelle asutusta se aiheuttaa ongelmia ja nostaa myös yleistä
mielipidettä tuulivoimaa vastaan. Vapaa-ajan asukkaat, matkailijat ja lomalaiset etsivät Oulujärven
alueelta erityisesti luonnon kauneutta ja rauhaa sekä niihin liittyviä elämyksellisiä kokemuksia.
Oulujärvi on ainutlaatuinen maisemallinen kokonaisuus, jonka ranta-alueet pitää säilyttää vapaana
tuulivoimasta.
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Lähellä sijaitsevien tuulivoimaloiden melun on todettu häiritsevän monia ihmisiä erityisesti muuten
hiljaisessa ympäristössä. Työterveyslaitos "Melututkimus 7.4. -11-9-2014 (Raportti AR23-2014-252562
6.11.1014) koskien Kopsan tuulivoimalaitosta: "Lisäksi on selvää, että ääni häiritsee kohteen
asukkaita, vaikka äänitason ohjeelliset enimmäisarvot eivät ylity" sekä "Kovalevynauhoitusten
perusteella vaikuttaa siltä, että yöajan ohjearvo voi ylittyä asunnon tontilla, kun tuuliolosuhteet ovat
läpi yön sellaiset, että melutaso pysyttelee korkealla (taulukko 1 ja kohta 5.2)". Kun raportissa
käytetään keskiarvoistavaa ohjearvoa LAeq22-07, voivat desibelirajat osan ajasta huomattavasti ylittyä,
vaikka keskiarvoistettu melu pysyy ohjearvojen sisällä. Keskiarvoistavat ohjearvot siis ylittyvät vasta,
kun melutaso on koko yön korkea.
Napakorkeudeltaan 140 m voimaloiden siivet huitovat yli 200 m korkeudessa ja niissä on kirkkaat
vilkkuvat valot. On selvää, että ne pilaavat maisemaa laajalta alueelta sekä päivällä että yöllä.
Melu- ja luontoarvojen perusteella esitän Vaalan tuulivoimakaavaan seuraavat muutokset:
Tuulivoima-alueet pitää sijoittaa niin, että etäisyys lähimpiin vapaa-ajan asuntoihin on yli 2 km.
Lähimpien tuulivoimaloiden etäisyys Oulujärven rannasta pitää olla yli 5 km.
VASTINE-EHDOTUS:
Etäisyys: Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Melu:

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Maisema ja etäisyys Oulujärveen:

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 tuntumassa olevat tuulivoimapuistoalueet sekä Pirttikankaan tuulivoimapuisto sijoittuvat alle 3 kilometrin
etäisyydelle Oulujärveen työntyvien pienempien lahtien osalta. Varsinaiseen Oulujärven
keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.
Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. Tuulivoimapuistojen
tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien
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osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa
tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.

11.

Hannukainen Esa, Eteläpolku 1A1, 91700 Vaala
Pelastuuko ilmasto tuulivoimaloita rakentamalla? Onko tuulivoimatuotannolla miten tärkeä osa Suomen
pyrkimyksessä lisätä uusiutuvien energiatuotantomuotojen osuutta maamme energiatuotannossa?
Ensimmäiseen kysymykseen olisi helppo vasta ”kyllä”, mutta onko usko ilmaston pelastumisesta
hiipumassa ja vaihtumassa epäuskoon tämän energiatuotantomuodon kokonaistaloudellisuutta
arvioitaessa ja puhumattakaan tämän toimialan piittaamattomuudesta lähiympäristöä ja asukkaita
kohtaan.
Vaalassa on useita jopa valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Samoin lukuisia perinnemaisemakohteita. Oulujärvi ympäristöineen ja retkeilyalueineen on yksi Kainuun merkittävimmistä
matkailullisista vetovoima-alueista. Onkin arvioitu, että matkailuun syntyy tulevaisuudessa merkittävä
osa kaikista uusista työpaikoista. Vaalassa on paljon myös vapaa-ajanasukkaita. He ovat muuttaneet
tänne kauniin, jopa ainutlaatuisen luontomaiseman takia.
Vaalan kunnan tulevaisuus ei ole tuulivoimapuistoissa. Me olemme jo antaneet osamme luonnosta
vesivoimalle. Energiapolitiikan on pohjauduttava riittävään perusvoimaan, jota säätövoimalla tasataan.
Katsotaan, mitä energiatuotantomuotoja tulevaisuus tuo aurinko- ja bioenergian kautta käyttöömme.
Uskon, että Vaalan kunnanvaltuusto aikanaan julistaa Oulujärven ja Oulujoen alueen ”Tuulivoimavapaaksi alueeksi” ja määrittelee puistojen suojaetäisyydet riittävän pitkiksi, etteivät melu- ja valosaaste
hallitsisi asuinaluettamme. Mikäli näin ei tapahdu, voi Geopark nimen muuttaa windparkiksi.
VASTINE-EHDOTUS:

Tuulivoimatuotanto:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Matkailu ja maisema:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois
sulkevina maankäyttömuotoina. Matkailunkaan osalta kaikki toiminta ei ole häiriötöntä:
Rokua-Oulujärvi –matkailun Master Plan 2020 linjausten perusteella Säräisniemen-Vaalan
matkailullinen profiili on olla Oulu-järven alueen loma- ja viihdekeskittymä huvitapahtumineen, joten Säräisniemen aluetta ei voitane määritellä pelkästään luonnonrauhan ja hiljaisuuden tyyssijaksi. Samoin myös Geopark –aluerajaukseen kuuluu monenlaisia alueita, kuten esimerkiksi koko Vaalan keskusta.
Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. Tuulivoimapuistojen
tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien
osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnit-
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telun avuksi laaditaan kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa
tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.

12.

Hynninen Veli kuolinpesä, asianhoitaja Tuomas Riekkinen, Kuninkaantie 9-11 A 14,
02400 Kirkkonummi
Suhtaudumme myönteisesti tuulivoimayleiskaavan laadintaan. Tuulivoimalat tuovat Vaalalle positiivista
mielenkiintoa ja uusia työpaikkoja. Kannatamme tuulivoimayleiskaavaa. Ehdotamme Naulakankaan
tuulivoimapuiston sekä Painuan kanavan eteläpuolisen tuulivoimapuiston laajentamista (ks. ehdotuksen
liitekartta, joka on alla). Kyseiset tuulivoimapuistoalueet päättyvät luonnoksessa juuri ennen isoja
sähkölinjoja. Tuulivoimapuistot tulisi laajentaa sähkölinjojen yli /taakse. Tämä tuo tuulivoimapuistojen
kannattavuuteen taloudellista hyötyä ja nopeuttaa maanomistajien positiivista suhtautumista
tuulivoimapuistoja kohtaan, koska suurien sähkölinjojen alle jäävien maa-alueitten hyödyntäminen on
rajoitettua. Hyödynnetään nykyiset sähkölinja-alueet mahdollisimman tehokkaasti myös tuulivoimapuistoja rakennettaessa.
Ehdotamme, että Naulakankaan tuulivoimapuiston laajennusaluetta laajennetaan enemmän Veneheiton
suuntaan. Laajennusalueen ulottaminen lähemmäs asutusta olisi selkeä positiivinen signaali Vaalalta,
että se näkee ja uskoo vakaasti, että tuulivoimalat kehittyvät ja niitä voidaan tulevaisuudessa sijoittaa
myös lähemmäksi asutusta. Ei tulisi rajoittaa tiukalla kaavoituksella tuulivoimalarakentamista
nykytietämyksen tasolle, vaan olisi hyvä ennakoida ja mahdollistaa kaavoituksellisesti myös
tuulivoimatekniikan kehittymisen tuoma mahdollisuus. Tuulivoimaloiden sijoittaminen Veneheiton
suurille viljelysalueille tuottaisi Vaalalle uutta imagoa ja "liikennemerkin": Kun ajat 800 tietä pitkin
Vaalaan, tuulivoimalat toivottavat sinut tervetulleeksi keskieurooppalaiseen tyyliin.

VASTINE-EHDOTUS:
Painuan kanavan eteläpuolisen tuulivoimapuistoalueen laajentaminen mielipiteen ehdotuksen mukaisesti kaakkoon sähkölinjan yli ei ole mahdollista, sillä luonnosvaiheen palautteen
perusteella kaavaa on päätetty muokata niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys asutukseen
kasvaa 1,5 kilometristä vähintään 2 kilometriin. Esitetty laajennusalue kuuluu Oulujärven
ranta-asutuksen 2 km:n suojaetäisyysalueeseen. Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista
aiheutuvaan meluun erittäin vakavasti. Etupäässä juuri mahdollisten meluvaikutusten vuoksi
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tuulivoimapuistojen minimietäisyyttä asutukseen on kasvatettu luonnosvaiheen 1,5 km:stä
2 kilometriin.
Naulakankaan tuulivoimapuiston laajentaminen mielipiteen ehdotuksen mukaisesti kaakkoon
sähkölinjan kaakkoispuolelle ei ole perusteltua, sillä ehdotetulla kohdealueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita uhanalaisten eliölajien esiintymiä, joita ei saa vaarantaa. Käytännössä tuulivoimaloita ei myöskään rakenneta sähkölinjojen välittömään läheisyyteen vaan etäisyyttä tuulivoimaloiden ja sähkölinjojen välillä tulee olla noin 1,5 kertaisesti suhteessa tuulivoimalan korkeuteen. Käytäntö perustuu Ympäristöministeriön oppaaseen (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöministeriön ohjeita 4/2012).
Naulakankaan tuulivoivapuistoa ei myöskään voida laajentaa mielipiteen ehdotuksen mukaisesti pohjoisessa, sillä Veneheiton kylän asutus tulee 2 kilometrin etäisyydelle.

13.

Kalaoja Eero (ei julkiseen jakeluun)
Asun Neittävällä ja Romanonarojen tuulivoimalaluonnos on lähimpänä.
Perusteita kielteiseen kantaan - (Romanonarot)
1.
Vaalan tärkein pohjavesialue sijaitsee aivan vieressä. Pohjaveden vaikutusalue ulottuu
myllyjen alle. Pohjavesialue on suojeltua aluetta. Siellä ei saa kaivaa eikä ojittaa, eikä sitä
saa pilata.
2.
Vedenottamo sijaitsee aivan vieressä. Suurin osa Vaalasta on sen tuoton varassa (puutuu
muuten kaavakartasta, tarkoituksellako?).
3.
Romanonarot – Jusinkaarto – Pikku jusinkaarto kuuluu soidensuojelun täydennysohjelmaan.
Ns. Koukkarin suoalue on yhtenäinen, ojittamaton suo. Luonnon ja lintujen kannalta se on
hyvin tärkeä alue. Suunniteltuja myllyjä on keskellä tätä suoaluetta.
4.
Museotie, Keisarintie kulkee aivan vieritse.
5.
Sijaitsee kahden Natura-alueen välissä. Likainen ja Likaisen penikka /Painuanlahti
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden suoja-alueineen.
6.
Rokua – Neittävä – Säräisniemi muodostavat yhtenäisen kulttuurihistoriallisen alueen.
7.
Muut suojeluohjelmat ( esim. lintuvesiensuojelu, harjujensuojelu, lehtojensuojelu)
8.
Maisemakokonaisuus, perinnemaisemat ja maisemallinen sietokyky

Tuulivoiman ongelma: Eniten huolettaa se jäte, mikä jää kun mylly lakkaa toimimasta. Joka myllyn alla
on 0,6 ha maata ja tiet päälle. Kaavatekstissä sanotaan, että mylly jää maanomistajan kontolle. Ja
vaikka mylly saataisiin purettua, niin perustukset jäävät ikiajoiksi tököttämään. Ja nuo perustukset on
ympäristörikos, jota ei ole ratkaistu. Liian heppoisin perustein tuulivoimayhtiöt saavat rakennusluvat ja
oikeuden pilata ympäristö. Lähtiessään he jättävät kaiken siivoamatta. Heille pitää laittaa purku ja
maiseman entisöintivastuu (hajautettu ”talvivaarailmiö” on tulossa).
Hetken huumassa ollaan pilaamassa sekä Vaalan että koko Kainuun luonto. Kuvitelkaa tilannetta 20-30
vuoden kuluttua. Joka paikka on täynnä hylättyjä romukasoja ja sotkettuja paikkoja. Hyöty on
vähäinen verrattuna siihen mitä myllyjen mukana menetetään. Jos kaikki myllyt rakennetaan, tulee
Vaalasta yhtenäinen romulaakso.
Olen seurannut kunnan ja luottamusmiesten käyttäytymistä tuulivoimalakaavan laadinnan edetessä.
Havainnot perustuvat pöytäkirjoihin ja lehtilausuntoihin. Kuulopuheet sikseen, vaikka niitäkin liikkuu.
Kunnan (päättäjien) kanta tuntuu olevan varsin myönteinen näille uusille tuulille. Tällä vauhdinpidolla
ollaan taas tallaamassa kunnan asukkaiden oikeuksia. Pitää muistaa, että jokainen on yhtä arvokas
kuntalainen ja sen vuoksi kunnan asukkaiden mielipidettä pitää kuunnella. Kunnan pitää huomioida
jokaisen yksilön kanta päätöksenteossa.
Pienessä kunnassa päätöksien ohjailu keskittyy muutamaan henkilöön. Samat henkilöt istuvat
kunnanhallituksessa, valtuustossa ja lautakunnissa. Samoin näistä henkilöistä kasataan myös esim.
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tuulivoimakaavan laadinnan ohjausryhmä. Ei ihme, että päätöksiin tulee ”tietty” leima ja väri ja
jääviysongelmakin.
… onko tämä sattumaa … ei henkilöön kohdistuva poiminta
Otan esimerkiksi ympäristölautakunnan puheenjohtajan toiminnan. Valtuuston kokouksessa 20.2.2014
hän ehdotti, että Manamansalo (mistä hän on kotoisin) jätetään tuulivoimasuunnittelun ulkopuolelle.
Näin sitten päätettiin. Kun ympäristölautakunnassa 2.6.2014 oli Romanonarojen kohdalla äänestys,
puheenjohtajan ääni ratkaisi, että YVA-tarkastelua ei tarvitse tehdä, vaikka sitä pyydettiin.




Pitää muistaa päätöksenteossa:
kunta on kuntalaisia varten, esim. jos joku kylä ilmaisee vahvan kannan jonkun asian puolesta, sitä
pitää kunnioittaa päätöksenteossa
luottamusmiesten asema ja vastuu – päätökset kunnan edun kannalta eikä oman edun kannalta
Miksi kukaan ei esitä tuulivoimamyllyn kannattavuuslaskelmaa koko sen elinkaaren ajalta – laskelmaa
missä kaikki tuet, tuotot ja kustannukset ympäristöhaittoineen on otettu huomioon. Tällaisella
laskelmalla olisi helppo sitten perustella tuulivoiman rakentamista, jos siihen on aihetta.
(Oulussa on esimerkki tämän päivän Kalevassa siivottavien tonttien hinnasta konkurssipesän jäljiltä,
yksi miljoona euroa on pikku raha siinä savotassa, ja kaupunki maksaa.)
VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimatuotanto:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Tuulivoimatuotannon syöttötariffijärjestelmän tarkoituksena on nimenomaan tukea vaihtoehtoista energiatuotantoa. Tuulivoimatuotantoa koskeva taloudellinen tuki ei mene Vaalan kunnan budjetista, vaan valtion varoista riippumatta siitä tuleeko Vaalaan tuulivoimaa vai ei. Vaalan kunnan kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanvaltuusto ja –hallitus.
Pohjavesialueet:

Tuulivoimaloiden rakentamiselle pohjavesialueiden tuntumaan tai jopa pohjavesialueille ei
ole periaatteellista kieltoa, eikä tuulivoimaloista ei ole yleensä todettu olevan haittaa pohjaveden muodostumiselle tai laadulle. Tuulivoimaloiden sijoittelussa tarkempien osayleiskaavojen myötä on kuitenkin huomioitava pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §) ja vedenottamon
oikeudelliset suoja-alueet (VL 4:11 §).
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
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välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.
Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
Etäisyys asumiseen ja Romanonarot-Pirttisaari:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja
kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen
tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

14.

Kalliokoski Kirsi ja Sakari, Hallituskatu 24 A 12, 90100 Oulu
Allekirjoittajat ovat Vaalan vapaa-ajan asukkaita. Kainuun maakuntakaavan valmistuminen on
odotettava ja varmistettava, ettei näiden kaavojen merkinnöissä ole ristiriitaa. Vaalan tuulivoimakaavaluonnoksen ja maakuntakaavan luonnoksen tuulivoimapuistojen alueet ovat muuten yhteneväiset,
mutta Kiviselän-Turkkiselän alueilla ei ole maankuntakaavaluonnoksessa tuulivoimamerkintää.

Kaavan merkitys kunnan maankäyttöön: Tuulivoimapuistoaluevarauksineen ja suunnittelutarvealueineen kaava rajoittaa mm. asuin ja loma-rakentamista vajaalla viidesosalla kunnan pinta-alasta.
Tuulivoiman mitoitus on erittäin suuri, joten kunta on nyt tekemässä Vaalasta tuulivoiman teollisuusalueen. Kaava ei ota riittävästi huomioon muita maankäytön tarpeita, koska tuulivoimalle on varattu
aivan liikaa alueita. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin kappaleessa (kaavaselostus) on huomioitu
vain positiivisia vaikutuksia, eikä lainkaan tuulivoiman huomattavia negatiivisia vaikutuksia, saatikka
puolueetonta vertailua kokonaisvaikutuksista. Matkailu, vapaa-ajan asutus, tonttien arvonalennus,
viihtyvyyshaitta, maisema-arvojen menetys, Oulujärven maine virkistysalueena ym. tulee ottaa
huomioon mietittäessä koko tuulivoimarakentamisen järkevyyttä. Verrattaessa vaikutuksia voidaan
todeta, että tuulivoimarakentamisella on huomattavia negatiivisia työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia.
Maisemavaikutukset Oulujärvelle: Vuonna 2012 Vaalassa oli pysyvän asumisen talouksia 1583 ja 1657
kesämökkiä. Pääosa loma-asutuksesta on sijoittunut Oulujärven tuntumaan. Matkailun merkitystä
korostaa, että loma-asutuksen määrä ylittää vakituisen asutuksen määrän. Suurin osa Vaalan
tuulivoimapuistoista sijaitsee 3-6 km etäisyydellä Oulujärven rannasta. Selostuksessa on myös
todettu, että mikäli kaikki tuulivoimapuistojen alueet toteutuvat, aiheutuu kaavasta selviä maisemamuutoksia etenkin Oulujärveltä katsottaessa. Johtopäätöksen teko on edellyttänyt näkymäanalyysejä,
jotka olisi tullut esittää kaava-aineistossa. Näkymäanalyysikartta on havainnollisempi kuin toteama,
että "kaavasta aiheutuu selviä maisemamuutoksia". Paltamon kunnan puolella olevaa Teerivaaran
tuulivoimapuistohanketta ei ole otettu huomioon maisemamuutoksia arvioitaessa. Oulujärvi
käytännössä ympäröidään tuulivoimaloilla.
Ratkaisulla (luonnoksen tuulivoimapuistot) tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia matkailulle ja
kasvupotentiaalille. Kaavaluonnoksesta tulee vähentää tuulivoima-alueita Oulujärven matkailun
turvaamiseksi tai vähintään kasvattaa tuulivoima-alueiden etäisyyttä Oulujärveen huomattavasti.
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Metsälamminkankaan 400kV sähkölinjan Oulujärven puoleinen tuulivoima-alue tulee poistaa
kaavaluonnoksesta.
EI –alueet: Manamansalolla ja Oulujärvellä on valtakunnallista matkailullista merkitystä ja potentiaalia,
joten koko Manamansalo tulee merkitä EI -alueeksi. Ilman "EI" merkintää varmuutta tuulivoimavapaasta alueesta ei ole. Oulujärven alue on niin laaja, että edes osa maisema-alueesta on syytä turvata
yleiskaavalla. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksessä
Manamansalon valtakunnallista asemaa ehdotetaan laajennettavaksi nykyisestään. Tuulivoimateollisuus ja valtakunnallinen maisema-alue eivät sovi vierekkäin. Manamansalon lisäksi "EI" alueita on
merkittävä riittävä määrä turvaamaan nykyinen matkailuelinkeino sekä tärkeimmät matkailun
kehittämisalueet.
VASTINE-EHDOTUS:
Suhde Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan:

Tuulivoimamaakuntakaavaa ja Vaalan tuulivoimayleiskaavaa on valmisteltu yhtäaikaisesti ja
tarpeellisilta osin yhteistyössä kunnan ja Kainuun Liiton välillä, jolloin aikataulujen samanaikaisuus ei ole lainopillinen ongelma. Viranomaisten kommentit, myös siis Kainuun liiton näkökanta saadaan Vaalan tuulivoimayleiskaavan saadaan kattavasti selville viranomaisneuvottelujen aikana sekä nähtävillä olojen lausuntokierroksilla. Tarvetta odottaa maakuntakaavan valmistumista ei ole.
Merkitys kunnan maankäyttöön:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Tuulivoimatuotantoon osoitetuille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei ole tiedossa
tai vireillä asuin- tai lomarakentamista. Tuulivoimapuistojen alueiksi on osoitettu metsätalouskäytössä olevia alueita, ja metsätalouskäyttö voi jatkua rinnan tuulivoimatuotannon
kanssa. Kaikki rakentaminen, ei pelkästään tuulivoimarakentaminen, vaikuttaa osaltaan lähialueen tulevaan maankäyttöön; esimerkiksi maatalouden eläinsuojat vaikuttavat osaltaan
siihen kuinka lähelle voidaan toteuttaa uutta asuinrakentamista.
Mitoitus:

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.
Vaikutukset:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maan-
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käytöstä aiheutuvat vaikutukset. Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu.
Lisäksi vaikutusarviointi tarkentuu hankekohtaisten tarkempien osayleiskaavojen myötä.
Maisema ja Oulujärvi:

Tuulivoimarakentamisen myötä maisema muuttuu, mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan kohdekohtaiset
näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille
tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4
km.
Metsälamminkangas:

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston alueella on jo käynnissä tätä Vaalan tuulivoimayleiskaavaa yksityiskohtaisempi hankesuunnitteluun pohjautuva osayleiskaavoitus. Metsälamminkankaan aluerajaus Vaalan tuulivoimayleiskaavassa on kyseisen tarkemman
osayleiskaavan valmisteluvaiheen mukainen ja Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston
aluerajauksia tarkistetaan Vaalan tuulivoimayleiskaavaan, mikäli tarkemmassa Metsälamminkankaan osayleiskaavassa niihin tulee muutoksia yhtäaikaisen suunnittelun kuluessa.
EI -alueet: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason yleiskaava, jossa kaavamerkinnät on

haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja kaavakartta selkeänä. Kaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi kristallisoitui osoittaa vain ne alueet, jotka varataan tuulivoimarakentamiselle. Tuulivoimarakentamiseen soveltumattomien alueiden osoittamista ei pidetä
kokonaisuuden kannalta oleellisena, sillä tuulivoimarakentamista rajoittavat tekijät käyvät
riittävällä tarkkuudella ilmi tehdyistä selvityksistä (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1.
Vaihe: Tuulivoimaselvitys). "EI" –alueiden rajaukset ovat usealla tapaa myös häilyväisiä,
eikä niiden tarkan määrittelyn osalta saavutettane riittävää yksimielisyyttä.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.

15.

Kiinteistöyhtymä Lyttinen – Rautiainen puolesta Alpo Lyttinen, tila Vastakangas
56:15 (Niskan kylä)
Jos tuulivoimapuiston vuoksi rakennetaan uusi 110 kV:n sähkönsiirtoverkko Niskan kylässä sijaitsevan
tilamme (56:15 Vatsakangas) läpi, pitää rakentamisesta aiheutuneet menetykset korvata täysmääräisesti. Todellinen täysimääräinen korvaus tarkoittaa vaihtomaata tilan välittömästä läheisyydestä.
Kiinteistöyhtymän maanomistajana en hyväksy 110 kV sähkölinjan linjausta Järvikylän kohdalla.
Esitän linjausta valtion maiden kautta Rovankankaalta Kurikkavaaraan ja siitä vanhan Oulu-Kajaanitien
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varressa olevaa johtokäytävää Jylhämään. Siitä voi jatkaa Nuojualle, jos tarve vaatii. Tätä mieltä ovat
useat maanomistajat Järvikylässä.
VASTINE-EHDOTUS:
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Asia huomioidaan tulevaisuudessa asian mahdollisesti tullessa ajankohtaiseksi, jolloin sähkölinjan linjauksesta ja korvausperusteista keskustellaan osallisten kesken.

16.

Kolehmainen Paavo ja Aila, Järventöläntie 28, 92150 Pattijoki, kiinteistöt 9:60
Rahkola (Säräisniemi) ja 1:109 Patela (Neittäväntie 229)
Rahkola omistaa maa- ja metsämaa-aluetta tuulivoimala-alueella. Tilan pellot on vuokrattu, ne ovat
viljelysmaata. Koskaan ei voi tietää, mikä kukin perillinen haluaa rakentaa. Patela on vapaa-ajan
asunto; suunnitelmissa on muuttaa jopa varsinaiseksi asunnoksi, sijoittuu lähivaikutusalueelle.
Ehdoton ei tuulivoimarakentamiselle, koska se vaikuttaa rakentamiseen todella pitkäksi aikaa,
maahinta laskee ja sitä ei voi käyttää. Tuulimyllyt aiheuttavat melusaastetta, ovat karmean näköisiä ja
pilaavat Vaalan alueen kauniit luonnonmaisemat. Kun tuulivoimalat lopettavat toimintansa, myllyjen
hävittäminen jää maanomistajien huoleksi. Valtavat betonimäärät, jota et voi hävittää millään. Turhaa
luonnon saastuttamista, rautaromusta voi saada pikkuisen korvausta, niiden hävitys maksaa
"maltaita", ja ympäristö jää todella ikävän näköiseksi.
Ei tuulivoimaloita Romanonarolle, Painuan kanavan tuntumaan eikä Naulakankaalle. Alueilla on
historiallisia paikkoja, suojelualueita, matkailualueita ja suojeltu järvi. Kiinteistöjen ja tonttien arvo
laskee, kuten on käynyt esim. Kopsassa. Matkailu ja vapaa-ajan asutus vähenee, siitä kärsivät
palvelujen tuottajat, veronmaksajat vähenee, lisää työttömiä, luonto kärsii.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän,
Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. Tuulivoimapuistojen
tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien
osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa
tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisi-
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jaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.

17.

Komulainen Jaana, Kajaani
Oulujärvi ympäristöineen ja retkeilyalueineen on yksi Kainuun merkittävimmistä matkailullisista
vetovoima-alueista. Säräisniemi sekä Manamansalo ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Kaavaan on merkittävä sekä Manamansalo että Säräisniemi tuulivoimalle kielletyiksi alueiksi ja että
kaavoituksessa rauhoitetaan kokonaan Oulujärven ranta-alueet kolmen kilometrin matkalta, kuten
Kajaanin kaupunki on maakuntakaavaan vaatinut. Lisäksi asutukseen on oltava vähintään 2 km
etäisyys tuulivoima-alueilta, etenkin tuulivoimaloista aiheutuvan melun vuoksi.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Suojaetäisyyden kasvattamisella on haluttu varmistaa, ettei olemassa olevalle asutukselle
koidu oleellisia haittoja. 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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.
Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina. Matkailunkaan osalta
kaikki toiminta ei ole häiriötöntä: Rokua-Oulujärvi –matkailun Master Plan 2020 linjausten
perusteella Säräisniemen-Vaalan matkailullinen profiili on olla Oulu-järven alueen loma- ja
viihdekeskittymä huvitapahtumineen, joten Säräisniemen aluetta ei voitane määritellä pelkästään luonnonrauhan ja hiljaisuuden tyyssijaksi.
EI-alueet: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason yleiskaava, jossa kaavamerkinnät on
haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja kaavakartta selkeänä. Kaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi kristallisoitui osoittaa vain ne alueet, jotka varataan tuulivoimara-
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kentamiselle. Tuulivoimarakentamiseen soveltumattomien alueiden osoittamista varsinaisella kaavakartalla ei pidetä kokonaisuuden kannalta oleellisena, sillä tuulivoimarakentamista
rajoittavat tekijät käyvät riittävällä tarkkuudella ilmi tehdyistä selvityksistä (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1. Vaihe: Tuulivoimaselvitys). "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.

18.

Konttinen Sirpa perheineen, Neittävä, Vaala
Vastustamme ehdottomasti Romanonaroilta maaselälle ja uittokanavalle asti ulottuvan alueen
merkitsemistä kaavassa tuulivoima-alueeksi. Kyseinen alue tulee poistaa tuulivoima-alueista ja merkitä
kaavaan ei sovellu tuulivoima-alueeksi. Alueen ympärillä on useita kyliä ja paljon asutusta. Neittävän
kylä tulisi suurelta osin melualueelle. Neittävää ja Säräisniemeä esitetään tulevassa maakuntakaavassa
maisemallisesti arvokkaiksi alueiksi. Matkailualueita on useita lähiympäristössä ja alue kuuluu Rokua
Geopark-alueeseen. Negatiiviset maisemavaikutukset olisivat valtavat Neittävälle ja muille lähikylille
sekä Oulujärvelle.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
Kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä RomanonarotPirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole
enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

19.

Korhonen Päivi
Omistamme Neittävän kylällä Kuoppamäki –nimisen tilan Syväjärven rannalla. Tila on lapsuudenkotini
ja vietämme siellä osan vuodesta. Ehkä joku perheestämme haluaa myöhemmin muuttaa sinne
pysyvästi.
Tuulivoimalasta aiheutuva melu- ja maisemahaitta lopettaisivat nämä suunnitelmat.
Asumme pääkaupunkiseudulla ja arvostamme nimenomaan hiljaisuutta ja luonnon kauneutta
Neittävällä. Vastustan tuulivoimahanketta Romanon alueella.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähin-
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tään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
Kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä RomanonarotPirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole
enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

20.

Leinonen Jari, yrittäjä Vaala
Vastustan ehdottomasti alueiden Romananarot, Pirttisaari, Painuan kanava pohjoinen tuulivoimakaavaa
ja vaadin niitä poistettavaksi kaavasta sekä vaadin, että kyseiset alueet merkitään ei-sopiviksi alueiksi
tuulivoimarakentamiselle. Kunnanjohtajahan ilmoitti kuulemistilaisuudessa, että kaavan tarkoituksena
on myös etsiä ei-sopivat alueet. Tämä on erittäin tärkeää, koska aina joku sekä(?) omaa että alueen
läheisyydessä asuvien etua ymmärtämätön maanomistaja voi yrittää alueelle myllyjä suunnittelutarveratkaisuilla ja siitä seuraa vain turhia valitus- ja taistelukierroksia. Puutun muutamiin tärkeisiin
epäkohtiin, joita maanomistajille lähetetty kirje sisälsi:

Vaikutukset talouteen: Kohdassa ei käsitellä lainkaan negatiivisia vaikutuksia. Kuka korvaa muille
maiden, tonttien ja kiinteistöjen arvojen romahtamisen. Tästä löytyy kyllä jo valtavasti esimerkkejä jos
vain viitsii vähän niitä selvittää. Myllyjen läheisyydessä olevia tontteja ja rakennuksia on turha yrittää
kaupitella. Tämä vaikuttaa myös minun yritystoimintaani suoraan. Eipä kaavan laajuudesta johtuen
koko kunnasta löydy enää juuri yhtään kolkkaa, johon nämä arvonalenemiset eivät vaikuttaisi. Turhapa
tänne on tämän jälkeen rakentajia odotella. Myöskään sitä, miten myllyviidakko vaikuttaa koko kunnan
matkailuun ei ole pohdittu ollenkaan.
Purkukustannuksista mainitaan törkeä vale, Tutkimusten mukaan kierrätysmateriaalista saadaan noin
30 000 euroa, mikäli ne on lajiteltu tien varteen. Purkukustannuksiksi on laskettu noin 600 000 euroa
(huomioitu jo kierrätystulot). Myös eräässä haastattelussa tässä ihan äskettäin tuulivoimayhtiön
edustan myönsi purkukustannusten olevan useita satojatuhansia euroja.
Vaikutukset terveyteen ja sosiaalisiin oloihin: Lause "Matalataajuisen äänen on havaittu joissa
tapauksissa aiheuttavan haittaa erittäin herkkien ihmisten hyvinvoinnille" on taas täyttä puppua.
Ihmisistä yllättävän suuri osa on ääniherkkiä. Minä en todellakaan halua kuulla myllyjen jumputusta,
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kun illalla väsyneenä tulen töistä kotiin rentoutumaan ja keräämään voimia. Haluan tulevaisuudessakin
kuunnella lintujen laulua, lehtien havinaa ja laineiden liplatusta. Jos melumittauksissa jäätäisiinkin juuri
raja-arvojen alapuolelle, ei se tarkoita sitä etteikö se vaikuttaisi ihmisten viihtyvyyteen.
Romananarot-Pirttisaari alue erittäin keskeisellä paikalla, joka puolella on alle 3 km etäisyydellä
asutusta, Neittävän kylä lähes kokonaisuudessaan, lähimmät asutukset noin 1,5 km:n päässä, alue
matkailuyrittäjien kainalossa ja kahden natura-alueen välissä jne. Painuan kanava pohjoinen on reilusti
alle kolmen kilometrin etäisyydellä Painuanlahdesta, eikö Painuanlahti ole Oulujärveä???
Tietääkseni etäisyys Oulujärveen tulisi olla vähintään kolme kilometriä. Näille alueille tuulivoimaloiden
suunnittelu on silkkaa hullutta ja tule vastustamaan niitä viimeiseen pisaraan.
Ottakaa järki käteen ja miettikää, miltä näkymä Oulujärven iltataivaalla näyttää, kun 346 kirkasta
lentovaloa vilkkuu epätahtiin pitkin rantamaisemia, eipä siinä tarvitse enää revontulia ja tähtiä
ihastella.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän,
Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Etäisyys Oulujärveen:

Muutokset tuulivoimapuistojen aluerajauksiin lisäävät 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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.
Melu:

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. Tuulivoimapuistojen
tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien
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osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Siinä vaiheessa
tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta. Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset. Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu.
Kaavan osalta tehdään myös Naturatarvehankinta –selvitys. Lisäksi vaikutusarviointi tarkentuu hankekohtaisten tarkempien osayleiskaavojen myötä.
EI-alueet:

Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason yleiskaava, jossa kaavamerkinnät on
haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja kaavakartta selkeänä. Kaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi kristallisoitui osoittaa 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 (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1. Vaihe: Tuulivoimaselvitys). "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.

Kiinteistön arvo:

Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevia maankäyttömuotoina. Taloudellisen arvon
kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille tuulivoimalat eivät näy.
Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on mahdollista muuttaa niin,
että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen asutukselle.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset, joskin arviot tästä vaihtelevat. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus) tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja
tuulivoimatoimijan välisissä sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.

21.

Leinonen Tapani, Niskantie 26, 91700 Vaala
Maa-alasta menee suunnitellussa kaavassa noin ¼ -osa kuivan maan pinta-alasta jää laskettujen
haitta-alueiden peittoon kahden kilometrin tasolla laskettaessa. Varsinaisia haittoja tulee varmasti
olemaan laajasti haitta-alueen ulkopuolellakin. On aivan järjetöntä valjastaa näin laajoja alueita
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tuulivoimaloiden takia pois muusta käytöstä. Tässä kärsii ihmisten elinkeinot: matkailu, metsän käyttö
metsätalousmaana ja virkistyskäytössä, asuminen sekä lähellä sijaitseva Geopark-alue. Ihmisillä on
lähialueilla paljon kesämökkejä, jonne tullaan lepäämään ja kaupunkien kiireestä ja harrastamaan
erilaisia luontoon liittyviä asioita. Metsästys, kalastus, pyöräily, lenkkeily tai pelkkä lepäily ja muu
puuhastelu ei oikein ole mukavaa joka puolella kuntaa pyörivien tuulivoimaloiden aiheuttamien
haittojen: melu, maiseman pilaantumisen, kauas ulottuvan näkyvyyden ja välkevaikutusten vuoksi.
Vakituiset asukkaat saavat kärsiä aivan ilmaiseksi ilman korvauksia joka päivä tuulivoimaloiden
aiheuttamista häiriöistä. Varsinkin yöllä rakenteiden läpi tuleva matalataajuinen melu, jota ei
pienemmissä voimaloissa esiinny ja jolta ei voi suojautua edes sisätiloissa. Melusaaste on hyvin
vammauttavaa saastetta. Ajetaanko vain tuulivoimaloiden rakentamista ja sijoittajien etua jauhamalla
veroeurot sijoittajien taskuun ja kuntalaiset unohdetaan kokonaan. Kuntalaiset saavat toimia
hankkeiden lopullisina maksumiehinä.
Alueella on useita lintujen suojelualueita ja vakituisia asuntoja (Painuanlahti, Rumalanrimpi), joiden
viereen sijoitetaan tuulivoima-alueita. Riistaeläinten ja lintujen lisääntymis- ja oleskelupaikkoja pilataan
kaavoituksella. Ihmisille ja luonnon eläimille tuotettavia haittoja vähätellään tai ei oteta huomioon
ollenkaan. Ulkomaalaiset arvostavat hiljaisuutta, puhtautta ja luonnon kauneutta, eivät sitä, että täällä
pyörii ulkomaillakin tuttuja voimaloita. Tänne on vain suunnitelmissa yhä suurempia voimaloita.
Vaalassa menetetään suurin osa luonnon kauneudesta ja hiljaisuudesta, jota muualla maailmassa
osataan arvostaa. Esimerkiksi matkailuelinkeinolle voidaan heittää hyvästit, jos tuulivoimalle kaavaillut
alueet toteutetaan. Kesämökkien ja asuntojen hinnat laskevat ja asuminen häiriintyy. Kunnasta muutto
voi olla monille myös ajankohtaista eikä Vaalaan muutto kiinnosta. Menetetään monella tavalla
kerrannaisvaikutusten takia, esim. kunnasta muutto, ei muuteta kuntaan, kunnan verotulot ja palvelut.
Kaavoitusta ei pidä aloittaa ennen kuin tehdään talouslaskelma tuulivoimahankkeiden kokonaisvaikutuksesta kunnan talouteen. Ei pidä perustaa päätöksiä pelkästään mutu-tuntumaan ja kuntalaisten
tietämättömyyteen. Paljon on kuntalaisia, jotka eivät tiedä Vaalaan kaavoitettavista 173 tuulimyllylle
tarkoitetuista alueista mitään. Paljon on kuntalaisia, jotka tietävät hankkeista jotain ja puistelevat
päätään ja ihmettelevät, että mihin tällainen meno johtaa ja mitä koko puuhastelu tulee kunnalle
kokonaisuudessaan maksamaan.
Kuntaan ei tulisi kaavoittaa yhtään aluetta tuulivoimalle, sillä:

kaavoituksessa käytetään aivan erilaista työnimeä kuin Kainuun liiton kaavoituksessa ja
sellaista aluetta kuin Romanonarot ei Maanmittauslaitoksen mukaan ole olemassa Vaalassa.
Halutaanko kuntalaisia harhauttaa puhumalla nimillä, joita paikalliset asukkaat eivät tunne?

"Tuulipuisto" nimi pitäisi olla "tuulivoimala-alue" eli teollisuusalue, jonne ei oman turvallisuuden
vuoksi ole menemistä.

Asuminen kärsii voimaloiden läheisyydessä, kylien keskellä ei tarvita tuulivoimaloita.

Ovat kokoluokaltaan niin suuria, että näkyminen Vaalassa joka puolelle on taattu.

Äänihaitat suoja-alueiden ylikin on merkittävää alavien maastojen takia.

Maiseman – ja elinympäristön näkymät ja maisemaa pilataan lopullisesti. Torsot ja valtavat
betonimöykyt jäävät maastoon. Purkaminen erittäin kallista.

Korkeiden tornien ja siipien massiivinen näkymä tulee maisemaa hallitsevaksi. Panoraamakuvilla tehty tuulivoimahankkeesta vääränlainen ja valheellinen kuva.

Korkealla pyörivät siivet ja generaattori aiheuttavat huomattavaa äänihaittaa, siipien kärkien
nopeus noin 300 km/h ja meluhaitat ilmenevät etupuolella ja kuuluvat varsinkin öisin säästä
riippuen huomattavasti haittarajojen ulkopuolelle.

Desibeliasteikkoa meluhaittojen mittauksissa käytetty harhaanjohtavasti ja uskoteltu samojen
desibelilukujen vastaavan kotitaloudessa tasaisesti hyrräävien koneiden ääniä. Todellisuudessa
meluhaitta tulee Amplitudi Modulaatiosta eli matalataajuisten aallonpituuksien yhteisvaikutuksista, joka lisää melun voimistumista ja vähenemistä epäsäännöllisesti. Matalataajuiseen ääneen ei totu ja siltä ei voi suojautua, koska se tulee seinärakenteiden läpi.
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Siipien välkevaikutus ja tornien välkkyvalot aiheuttavat haittaa.
On tehtävä kunnan kokonaisvaltainen talouslaskelma ennen kuin aloitetaan kaavoitus.
Loma-asuntojen, asuntojen ja kiinteistöjen arvo laskee ja jopa menettävät arvon.
Haittaa elinkeinolle (esim. matkailu, luontokuvaus, majoituspalvelu, kauppa).
Haittaa ihmisille, eläimistölle. Muuttoliike kunnasta pois lisääntyy. Hirvet ja linnut kaikkoavat.
Linnut joutuvat siipien osumien tai painevaikutuksen uhreiksi.
Ihmiselle aiheutuu monenlaisia terveyshaittoja.
Kulttuurimaisema tärvellään mm. Säräisniemellä ja Neittävällä.
Maaeläimistökartoitusta ja vaikutusta eläinten käyttäytymiseen ei ole tehty. Otettava huomioon
suojeltavat eläinlajit, riistaeläimet ja muut eläimet.
Loma-asuntojen arvo laskee haitta-alueen tuntumassa n. 40-100%.
Digilähetysten häiriöt (todettu tv-häiriöitä yli 10 km päässä voimaloista).
YVA-selvitykset mm. lintujen lentoreiteistä ja pesinnöistä puutteelliset (muutaman päivän
jaksoja eikä suunnitelluilla kaava-alueilla).
Alueella on havaittu tänä syksynä Nimisjärven alueella merikotka loka-marraskuun vaihteessa
päivittäin. Onko jo paikkakunnalla pesivä?

Henkilökohtaisesti en hyväksy kaavoitusta, koska

Maisema pilataan, jäljelle jäävät torsot ja betonimöykyt maastoon. Mitä maksaa ja kuka
purkaa jäljelle jäävät rakenteet käyttöajan päätyttyä.

Näköala pilataan, voimalat hallitsevat ja häiritsevät.

Äänihaitta huomattava (laajat peltoalueet, järvet ja alava maasto), melurajamittaukset
soveltuvat pienille tuulivoimaloille, joissa ei esiinny matalataajuista ääntä, desibelirajoilla hämätään ja meluhaittoja karkeasti vääristellään mittaustuloksilla, amplitudivaiktutus meluhaitoissa varsinainen ongelman aiheuttaja.

Loma-asunnon ja tontin arvonalennus 40-100% luokkaa.

Välke- ja valovaikutus häiritsevä, lentelevät jää ja muu roina vaarallista kaukana voimaloista.

Tontti kaavoitettu vakituiseen asuntokäyttöön ja tontille on kaavailtu vakituista asuntoa.
Kaavoitushankkeen takia rakentamisesta luopumista ja pois muuttoa harkitaan vakavasti.

Vapaa-ajan käyttö häiriintyy (marjastus, sienestys, metsästys).

Eläimet karttavat ja muuttavat pois tuulivoimala-alueilta tai jäävät voimaloiden uhreiksi siipiin
osumisen tai painevaikutuksen takia.

Loma-asuntokäyttö häiriintyy, ei voi käyttää siihen mihin se on tehty eli lepoon ja virkistykseen.

Alue 4 massiivisena, haitallisena ja kylien keskellä pitää jättää kaavoittamatta. Lintujen
suojelualueiden, lintujen lentoreittien ja asutuksen äärellä.

Alue 1 massiivisena liian lähellä Vaalan keskustaa pitää jättää kaavoittamatta.

Menetetään yhtenäiset metsästys- ja marjastusalueet. Haittaa riittää Vaalan keskustaankin
saakka.
Mielipiteessä on 2 liitettä (Tuulivoimaloiden kokonaisvaikutusten kartoitus ja havainnekuva).
VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimatuotanto ja mitoitus:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Tuulivoimatuotannon syöttötariffijärjestelmän tarkoituksena on nimenomaan tukea vaihtoehtoista energiatuotantoa. Tuulivoimatuotantoa koskeva taloudellinen tuki ei mene Vaalan kunnan budjetista, vaan valtion varoista riippumatta siitä tuleeko Vaalaan tuulivoimaa vai ei.
Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava, jonka tarkoituksena on
mahdollistaa tuulivoimarakentaminen kunnassa. On erittäin todennäköistä, etteivät kaikki
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Matkailu:

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.
Tuulivoimatuotantoon osoitetuille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei ole tiedossa
tai vireillä asuin- tai lomarakentamista. Tuulivoimapuistojen alueiksi on osoitettu metsätalouskäytössä olevia alueita, ja metsätalouskäyttö voi jatkua rinnan tuulivoimatuotannon
kanssa. Kaikki rakentaminen, ei pelkästään tuulivoimarakentaminen, vaikuttaa osaltaan lähialueen tulevaan maankäyttöön; esimerkiksi maatalouden eläinsuojat vaikuttavat osaltaan
siihen kuinka lähelle voidaan toteuttaa uutta asuinrakentamista.
Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina. Matkailunkaan osalta
kaikki toiminta ei ole häiriötöntä: Rokua-Oulujärvi –matkailun Master Plan 2020 linjausten
perusteella Säräisniemen-Vaalan matkailullinen profiili on olla Oulu-järven alueen loma- ja
viihdekeskittymä huvitapahtumineen, joten Säräisniemen aluetta ei voitane määritellä pelkästään luonnonrauhan ja hiljaisuuden tyyssijaksi.

Etäisyys ja melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. Tuulivoimapuistojen
tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien
osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Siinä vaiheessa
tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset.
Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu. Lisäksi vaikutusarviointi tarkentuu hankekohtaisten tarkempien osayleiskaavojen myötä.
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Nimistö:

Vaalan osoitteistossa on Romanontie ja maanmittauslaitoksen kartoista löytyy
Romananarot. Nimitysero johtuu kaavakonsultin inhimillisestä erheestä ja asia korjataan
ehdotusvaiheen asiakirjoihin.
Kaavan jatkotyöstössä harkitaan, korvatanko tuulivoimapuisto sana tuulivoimaloiden alue
sanayhdistelmällä, vaikka tuulivoimala-alueista käytetään laajasti nimitystä tuulivoimapuisto.

Tietoliikkennetekn.:

Tuulivoimatoimijalla on vastuu korjata tuulivoimapuistoista mahdollisesti aiheutuvat haitat
tietoliikennetekniikalle. Tietoliikennetekniikkaa koskevien haittojen esiintymistodennäköisyys
kartoitetaan yksittäisten tuulivoimapuistojen tarkemman hankesuunnittelun yhteydessä.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainne kuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.
Sudet, peurat yms.:

Luonnonvarkeskus LUKE on antanut lausunnon koskien Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa, suurpetoja, metsäpeuraa ja hirviä. Kaavan vaikutusarviota täydennetään tältä osin kyseistä lausunto hyväksi käyttäen. Kaavan jatkotyöstössä selvitetään myös Kainuun maakuntakaavan linjaukset susi- ja metsäpeuraselvityksistä tuulivoimamaakuntakaavan suhteen.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.

22.

Leipomo-Ravintola-Caravan-Ruununhelmi
Seuraaville alueille suunnitteilla olevat tuulivoimalat vaikuttavat negatiivisesti alueen elintärkeään
matkailualualaan: Romanonaron alue, Maaselän alue, Uittokanavan alue.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois
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sulkevina maankäyttömuotoina. Matkailunkaan osalta kaikki toiminta ei ole häiriötöntä:
Rokua-Oulujärvi –matkailun Master Plan 2020 linjausten perusteella Säräisniemen-Vaalan
matkailullinen profiili on olla Oulu-järven alueen loma- ja viihdekeskittymä huvitapahtumineen, joten Säräisniemen aluetta ei voitane määritellä pelkästään luonnonrauhan ja hiljaisuuden tyyssijaksi.
Kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä RomanonarotPirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole
enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

23.

Lyttinen Ilkka, Vaala, 15.12.2014
Osa-alueen 1 (Rovankangas-Pirttikangas) osalta ja yleisen virkistyskäytön kannalta pyydän ottamaan
huomioon seuraavaa.

Toteutuessaan luonnoksessa esitetyllä tavalla tulisi tuulivoima rajoittamaan virkistyskäyttöä
alueella lähinnä metsästyksen osalta Pirttikankaan ja Rovankankaan osalta. Alue on ainoa koko kunnan alueista, jossa lähes koko valtion hirvenmetsästykseen osoittama osoitusalue on
esitetty tuulivoimarakentamiseen (liitekartassa 2 (mielipiteen liite) esitetty tuulivoimarakentamisen alue sekä valtion hirvenmetsästyksen osoitusalue). Tuulivoimarakentamisen vaikutuksista eläinten käyttäytymiseen ja metsästykseen ei ole saatavilla tarpeeksi tutkittua tietoa.
Kyseessä olevalla osoitusalueella metsästää neljä eri metsästysseuruetta, joiden metsästysmahdollisuuksiin rakentaminen suuresti vaikuttaa.

Liitekartassa 3 (mielipiteen liite) on osoitettu uusi mahdollinen tuulivoimayleiskaavan aluerajaus. Kartalla on osoitettu myös tiedossa olevat metson soidinalueet, neljä aluetta, joiden lähistölle tuulivoimarakentamista on osoitettu. Kartalla on myös esitetty viheryhteystarve Parttuaisen puron varteen, joka toteutuessaan rauhoittaisi aluetta. Esitetty uusi aluerajaus osoittaa,
että mahdollisten tuulivoimaloiden määrä ei juurikaan muutu.

Hyvällä suunnittelulla voidaan sekä tuulivoimarakentamisen tarpeet ja muu yleinen virkistyskäyttö sovittaa kohtuullisesti alueelle.

Vaikka tuulivoimayleiskaava ei tarkkuudeltaan ole yksittäisten voimaloiden paikkaa osoittava,
voi kunta kaavaluonnosta hyväksyessään määritellä, mihin suuntaan mahdollista tarkempaa
tuulivoimayleiskaavaa tullaan ohjaamaan.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.

Metsästys:

Metsästysseurojen toiminta perustuu maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Samoin
on tuulivoiman kanssa; maanomistaja voi vuokrata maansa myös tuulivoimatuotantoon.
Laadittavana oleva Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevarauskaava, jonka kaikki tuulivoimapuistot tuskin tulevat toteutumaan, mutta mahdollisen tuulivoimarakentamisen myötä metsästykseen käytettävät maa-alueet tulevat todennäköisesti hieman kaventumaan ainakin osittain niiltä osin kun tuulivoimapuistoja toteutetaan. Pääsääntöisesti
tuulivoimapuistojen alueita voidaan kuitenkin käyttää edelleen metsästykseen; tuulivoimapuistojen yhteydessä varsinaisia metsästyskieltoja ei juuri ole tehty.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen ja hankesuunnitelmien tai suunnittelutarveratkaisujen
myötä, jolloin mm. selvityksiä täydennetään ja kohdennetaan tarpeen mukaan. Siinä vai-
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heessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin ja mm. metsästyksen kannalta tärkeät viheryhteystarpeet, kulkureitit ja ekologiset käytävät huomioidaan tarkemmin. Vaalan tuulivoimayleiskaavaan lisätään yleismääräys metsästyksen tarpeiden huomioimisesta tarkemmassa hankesuunnittelussa ja osayleiskaavoituksessa.
Pirttikangas-Rovankangas tuulipuistoalueen suunnittelu:

Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen ja hankesuunnitelmien tai suunnittelutarveratkaisujen
myötä, jolloin mm. selvityksiä täydennetään ja kohdennetaan tarpeen mukaan. Siinä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin ja mm. metsästyksen kannalta tärkeät viheryhteystarpeet huomioidaan tarkemmin. Vaalan tuulivoimayleiskaavaan lisätään Pirttikangas-Rovankangas aluemerkintään
teksti metsästyksen tarpeiden huomioimisesta mahdollisuuksien mukaan tarkemmassa
hankesuunnittelussa.

24.

Lämsä Kalevi, Lyijyhohteentie 7, 90240 Oulu
Tuulivoimayleiskaavalla ei saa aiheuttaa haittaa vakinaiselle asutukselle, elinkeinon harjoittamiselle ja
virkistyskäytölle. Tuulivoimayleiskaava ei saa olla ristiriidassa aiemmin hyväksyttyjen kuntaa koskevien
yleiskaavojen, asema- ja rantakaavojen kanssa. Em. Kaavojen sallimat käyttämättömät rakennusoikeudet on myös tulevaisuudessa turvattava. Ennen kaavan vahvistamista tulee selvittää radio- ja tv –
kanavien toimivuus kaavoitettavilla alueilla ja niiden ympäristössä laajemmin. Tarkastelu tulee tehdä
kaava-alueilla että niiden vaikutusalueilla esin. 10 km. Oman vapaa-ajan asunnon tv-kuva ei näy
Vuokatissa, vaan täytynyt suunnata Haapavedelle. Nyt Haapaveden suunnan näkyvyys on vaarantumassa tuulivoimapuiston vuoksi.
Samoin tulee selvittää puhelimen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuden nykytila. Mahdolliset häiriöt,
jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamisen seurauksena tulee korjata rakentajan kustannuksella
täysimääräisesti. Ellei näitä selvitetä ennen rakentamista, on vaikeaa osoittaa mahdollisia huononnuksia toiminnassa.
Meluhaitan osalta aiemmin rakennetuilla tuulivoima-alueilla on esiintynyt asukkaiden kokemaa
meluhaittaa. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää erityistä huomioita etäisyyksiin asutuksen ja virkistys
/lomakäytön häiriöiden minimoimiseksi. Turvaetäisyydeksi tulee asettaa vähintään 2 km.
Oulujärven laajat selät palvelevat matkailua ja virkistystoimintaa. Tuulivoimalat hallitsevat voimakkaasti horisonttia, kuten selvityksissä todetaan. Tämän eliminoimiseksi tulee asettaa viiden kilometrin
minimietäisyys Oulujärven rantaviivasta. Voimaloiden välkesaastetta ja yöaikaista valon heijastumista
tulee myös minimoida. Vahvistettuun kaavaan on kirjattava Vaalan kunnanvaltuuston kokouksessa
(20.2.2014 § 4) päättämä linjaus: "…tuulivoimayleiskaavoitusta Manamansalon osalta ei toteuteta".
Kaavaan tulee kirjata selkeästi periaate, että Manamansalo kaavoitetaan tuulivoimalta kielletyksi
alueeksi. Tietoisuus tuulivoimavapaasta saaresta antaa paremmat mahdollisuudet kehittää loma- ja
virkistystoimintaa Oulujärven alueella. Luonnonsuojelualueiden parempi huomiointi etäisyyksien osalta
on paikallaan.
VASTINE-EHDOTUS:

Etäisyys ja melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Tuulivoimatuotantoon osoitetuille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei ole tiedossa
tai vireillä asuin- tai lomarakentamista. Tuulivoimayleiskaava ei myöskään ole ristiriidassa
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Melu:

Vaalassa voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen kanssa. Tuulivoimapuistojen alueiksi on
osoitettu metsätalouskäytössä olevia alueita, ja metsätalouskäyttö voi jatkua rinnan tuulivoimatuotannon kanssa. Kaikki rakentaminen, ei pelkästään tuulivoimarakentaminen, vaikuttaa osaltaan lähialueen tulevaan maankäyttöön; esimerkiksi maatalouden eläinsuojat
vaikuttavat osaltaan siihen kuinka lähelle voidaan toteuttaa uutta asuinrakentamista.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
Asutuksen suojaetäisyyden kasvattaminen 2 kilometriin 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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja
aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi
nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Tietoliikkennetekn.:

Tuulivoimatoimijalla on vastuu korjata tuulivoimapuistoista mahdollisesti aiheutuvat haitat
tietoliikennetekniikalle. Tietoliikennetekniikkaa koskevien haittojen esiintymistodennäköisyys
kartoitetaan yksittäisten tuulivoimapuistojen tarkemman hankesuunnittelun yhteydessä.
EI-alueet: Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason yleiskaava, jossa kaavamerkinnät on
haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja kaavakartta selkeänä. Kaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi kristallisoitui osoittaa 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 (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1. Vaihe: Tuulivoimaselvitys). "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.

25.

Oterman vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat
Vastustamme Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston rakentamista seuraavin perustein:
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Haittatekijät:
 Melusaaste; lähimmältä aiotulta tuulimyllyltä vain 1,5 km vaikituiseen ja loma-asutukseen.
 Valosaaste: myllyjen linkkivalojen jatkuva välke "diskovalot" takapihallasi.
 Arvon alennus; mökin ja tontin arvo putoaa käytännössä nollaan.
Miksi Oterman kylän ja Otermanjärven ympäristö on "miinoitettu" tuulimyllyillä? Tuulet eivät ko.
alueella ole otolliset verrattuna muihin alueisiin –"pois silmistä–pois mielistä" vaikuttaa olevan
kunnanisien sijoittelun peruste?
Luontoarvot: Linnut; Otermajärvi on ollut vuosikymmenien ajan joutsenien muuttoreitti ja pesintäalue
(Syvälahden ranta). Tähän yhtälöön ei tuulimyllyt sovi. Linnut eivät sopeudu tuulimyllyihin.
Ympäristöarvot: Tuulimyllyt ovat luontoon kuulumattomia rakennelmia, joita ei saa rakentaa alueelle –
ympäristön raiskaus. Alueen ympäristöä ja asukkaita koetellaan jo nyt turvetoiminnan toimesta
riittävästi.
Taloudellinen peruste: Kuntalaisten infotilaisuudessa arvosteltiin monen henkilön toimesta tuulivoimapuistojen taloudellista kannattavuutta. Tuulivoimaloiden taloudellinen tuotto oletetun elinikäolettaman
perusteella ei ole kannattava sijoitus kunnalle. Ilmeisesti kunnanisien ajatuksissa on lyhytnäköinen
tuoton tavoittelu, joka ei esitettyjen näkökulmien perusteella ole riittävä ja kannatettava kuntalaisten
ja vapaa-ajan asukkaiden mielestä.
VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Melu:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
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.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
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ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset.
Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu. Lisäksi vaikutusarviointi tarkentuu hankekohtaisten tarkempien osayleiskaavojen myötä.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.

26.

Pasanen Juha, Kyytitie 9, 90310 Oulu
Romanonaron tuulivoimapuisto on laitettu 1,5 km päähän loma-asunnostamme. Tuulivoimasta
aiheutuva melu- ja välke aiheuttaa merkittävää haittaa vapaa-ajan asumiselle. Suunniteltu
tuulivoimala on suorassa näköyhteydessä, 1,5 km suoran tien päässä, jossa on reunalla pientä
suopuukasvustoa. Melua vaimentava puusto puuttuu kokonaan. Luontokuvaajat ympäri Eurooppaa
(Saksa, Ranska) käyttävät tonttia Ahveroisen järven lintujen kuvaamiseen. Tuulivoima saattaa haitata
merkittävästi alueen matkailua.
Tuulivoima aiheuttaa merkittävää kiinteistön arvon alentumaa. Meillä on samassa osoitteessa 2 mökkiä
(Uutelanperäntie 133), joista toisen vuokraustoimintaa olemme aloittamassa. Jos kaava tullaan
hyväksymään tältä investoinnilta putoaa pohja pois. Suojaetäisyyden tulisi olla vähintään terveysministeriön suosittelema 2 km.
Olemme suunnitelleet muuttoa Oulusta Neittävälle noin 5 vuoden päähän. Jos tuulivoimalat tulee
naapuriin, suunnitelmat vaihtuu Neittävän asuinpaikan myyntiin. Muuton tavoitteena on rauhallisempi
asuinpaikka. Eihän vapaa-ajan asunnolle ole mitään mieltä meluisan voimalan vieressä.
Ihmettelen Vaalan kunnan teollistumisstrategiaa loma-asuntojen läheisyydessä, koska Vaala on Oulun
alueen luonnollinen henkireikä. Tämä strategia vaikuttaa varmasti Vaalan houkuttelevuuteen vapaaajan viettopaikkana. Esimerkiksi Raahen kaupunginhallitus on Kopsan tuulivoimakokemusten pohjalta
päättänyt, että tulevat tuulivoimalat tulee olla 2 km asutuksesta. Esitän, että Romanon ja Maaselän
alueelle ei rakennettaisi tuulivoimaa.

VASTINE-EHDOTUS:
Etäisyys:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähin-
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Melu:

tään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä RomanonarotPirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole
enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.

27.

Pirilä Juhani
Vastustan tuulivoimalan rakentamista. Äänihaitta on vakava varsinkin eläinkannalle.
VASTINE-EHDOTUS:

Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Melu:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

36/62

28.

Pirilä Karoliina
Ei tuulivoimaa Vaalaan. Rumiahan ne o!
VASTINE-EHDOTUS:

Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.

Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.

29.

Pirilä Matti
En kannata tuulivoimaa Vaalaan. Melu, välke, riistaeläimet, tonttien arvon lasku, matkailu jne.
Kannattaisko kysyä myös mökkiläisten mielipidettä?

VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Kaavassa on
pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi
nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
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Melu:

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.
Osallistuminen:

Kaavaprosessin osallisia ovat kaikki kuntalaiset, joilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä
kirjallisesti asiaan kaavaprosessin Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten nähtävilläolojen
aikana. Tämän lisäksi kunta halusi tietää laajemmin maanomistajien mielipiteet luonnosvaiheen aluerajauksista, jonka vuoksi kunta teetti maanomistajakyselyn 2 kilometrin säteellä
kaavaluonnosvaiheessa tuulivoimapuistojen alueiden vaikutuspiirissä oleville maanomistajille.

30.

Pirilä Pauliina
Ei kiitos Vaalan tuulivoimalle! Tuulivoima on erityisen huono tapa tuottaa energiaa. Tuulivoima
aiheuttaa ympäristölle paljon haittaa. Ne ovat erityisen rumia ja aiheuttavat melusaastetta
ympäristölle. Tuulivoimaa mainostetaan hiljaiseksi, mutta tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole, vaan
tuulivoimalat pitävät suhteellisen suurta melua. Lisäksi Vaalassa ei tuule läheskään tarpeeksi, jotta
tuulivoimasta saatava energia kattaisi niiden rakentamiseen vaadittavat resurssit.
VASTINE-EHDOTUS:

Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Melu:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin vakavasti. Etupäässä
juuri mahdollisten meluvaikutusten vuoksi tuulivoimapuistojen minimietäisyyttä asutukseen
on kasvatettu luonnosvaiheen 1,5 km:stä 2 kilometriin. Tätä suurempaan suojaetäisyyteen
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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.
Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Tuulisuus: Kaavan perusselvitysaineistoksi tehdyn tuulisuuselvityksen mukaan tuuliolosuhteet ovat
tuulivoimarakentamisen kannalta suhteellisen hyvät.

31.

Pirilä Seija, Ahontie 51, 91700 Vaala
Vaalan kunnan halkominen tuulivoimapuistoilla on vastaan kunnan matkailupainotteista suunnitelmaa.
Turistit etsivät luonnonrauhaa, ei meteliä ja vilkkuvia valoja. Tuulivoima suunnitellussa laajuudessaan
tarkoittaa meluhaittaa ja luonnonmaisemien menetystä tuhansille ihmisille. Eläimistö suunnitellulla
tuulivoima-alueella ei tule koskaan palautumaan ja tuulivoimapuistoista on haittaa metsästystoiminnalle sekä muulle virkistystoiminnalle. Tuulivoimasta saatu hyöty ei ole suurempi, kuin siitä tulevat
inhimilliset haitat. Lisäksi voimaloiden tulevaisuudessa tapahtuva purku on vaarassa jäädä maanomistajan vastuulle ja maksettavaksi, mikäli toimija tekee konkurssin. Vastustan ehdottomasti!

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois
sulkevina maankäyttömuotoina. Matkailunkaan osalta kaikki toiminta ei ole häiriötöntä:
Rokua-Oulujärvi –matkailun Master Plan 2020 linjausten perusteella Säräisniemen-Vaalan
matkailullinen profiili on olla Oulu-järven alueen loma- ja viihdekeskittymä huvitapahtumineen, joten Säräisniemen aluetta ei voitane määritellä pelkästään luonnonrauhan ja hiljaisuuden tyyssijaksi.
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Melu:

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.
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32.

Pirilä Tuula
Ei kiitos Vaalan tuulivoimalle. Asumme aivan Syrjäsuolle kaavaillun tuulivoimapuiston vieressä.
Vieressä on pohjavesialue sekä soidensuojelualue. Syrjäsuo ja nämä alueet yleensäkin ovat täynnä
eläimiä, lintuja ja riistaa. Iso joukko ihmisiä käy alueella virkistäytymässä, kuten esim. metsästämässä.
Alue on tärkeä mielen eheyttämisen kannalta, alueella voi marjastaa ja sienestää. Tallusteleepa
alueella yksi karhukin. Kauriit käyvät kotipihassa.
Tuulivoimalat toisivat melu- ja näkösaastetta ja luonto tulisi pilatuksi. Tuulivoimalat eivät tuo
matkailuun lisäarvoa, vaan päinvastoin arvon menetyksen. Koko Ylisuvannon kyläalue ja sen
perinnemaisema pilaantuisi isojen tötteröiden myötä. Mastot näkyvät pitkälle, valot ja ääni aiheuttavat
häiriötä. Kartassa ei näkynyt, mistä Syrjäsuon tuulivoima johdetaan eteenpäin, sekin aiheuttaa lisää
maastoon rakentamista (lisäpilaantumista!).
Tuulivoimaloiden purkutyöt jäisivät meidän niskoille ja kustannukset olisivat huimat. Ei materiaalien
kierrätettävyys ole kuin osa totuutta. Maanomistajille luvatut vuokratulot luontoarvojen menetyksen
hinnalla eivät rikastuta meitä vaan päinvastoin köyhdyttävät! Luvatut teiden parantamiset ja uudet tiet
eivät ole tarpeellisia. Luonnossa liikkuminen ei edellytä teitä.
Haluan viettää loppuelämäni rauhassa, ammentaen voimaa kauniista luonnosta.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois
sulkevina maankäyttömuotoina. Tuulivoimapuistojen alueiksi on osoitettu metsätalouskäytössä olevia alueita, ja metsätalous sekä virkistys käyttö voi jatkua rinnan tuulivoimatuotannon kanssa.
Melu:
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloi-
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den sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.

33.

Pulkka Heikki, Vaalan Talliniemi
Kaiken takana energiapolitiikan uusjako: kuka ehtii tehdä voitot tuulisähköllä:
Tuulivoiman tuotanto Vaalan kunnassa luonnoksessa esitetyille alueille on valtaosin ristiriitainen
muiden kunnan kehityksen kannalta keskeisille toiminnoille. On ensiarvoisen tärkeää, että kaavoituksen toteutuksessa otetaan vakavasti huomioon mm.:

Tuulivoimaloiden maisemille aiheuttamat haitat

Maisemallisten haittojen merkitys virkistyskäytön ja loma-asutuksen laatuun ja kehitykseen

Matkailun, luontomatkailun ja loma-asutuksen vähentymisen vaikutus kunnan talouteen

Rokuan Geopark –statuksen menettämisen riski

Tuulivoimaloiden kokonaiskustannusten määrittäminen tilanteessa, jossa huolto- ja purkukustannuksista tuulivoimayhtiö ei enää vastaa

Tuulivoimayhtiöiden moraalinen vastuu ja toimintatavat

Tuulivoimaloiden maisemille aiheuttamat haitat:
Vaalan kunnan kotisivujen, kuntaesitteen ja –strategian keskeisin sisältö kattaa kunnan maisemallisen
ja luontoarvon korostamisen, minkä pohjalle kunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimmät kehityssuunnat rakentuvat. Erityisesti maisemallisten pääomien hyödyntäminen on otettu kunnan imagon
avaintekijöiksi. Nyt esillä oleva kunnan tuulivoimakaavaluonnos, vaikka toteutuessaan osinkin, on
romuttamassa tähän asti arvossa pidetyt maisemalliset näkökohdat. Sillä on kiistaton vaikutus kunnan
talouteen,
työllisyyteen
ja
ennen
kaikkea
kunnan
maineeseen.
Maisemallisten haittojen merkitys virkistyskäytön ja loma-asutuksen laatuun ja kehitykseen:
Vaalan kunnan alueella on lähes 2 000 vapaa-ajan asuntoa, lukuisa joukko merkittäviä matkailu-,
virkistys- ja kulttuurikohteita sekä suuri määrä paikallisia luonnonystäviä. Jokainen näistä tahoista
tekee valintansa sen tarjonnan perusteella, mitä tällä hetkellä kunnan alueen arvot tarjoavat. Se ja
vain se on heille merkityksellistä. Tämän ovat todenneet myös monet muut kunnat, joiden alueilla
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matkailuun liittyvät toiminnot ja aktiviteetit on koettu tärkeiksi ja sen vuoksi luovuttu kokonaan
tuulivoimaloiden kaavoituksesta. Olipa kyseessä vapaa-ajanasukas, retkeilijä, metsästäjä tai kuka
tahansa muu luonnosta ja maisemasta nauttiva, on tuulivoimaloiden ilmestyminen alueille pahin
painajainen.
Matkailun, luontomatkailun ja loma-asutuksen vähentymisen vaikutus kunnan talouteen:
Tällä hetkellä, todennäköisesti myös tulevaisuudessa sekä maatalouden että teollisuuden ja
rakentamisen kehitysnäkymät Vaalassa ovat heikot.
keskittyy, teollisuus ja rakentaminen ovat jo lähes kokonaan hävinneet eikä turvetuotannostakaan
hiipuvana alana ole kunnan pelastajaa. Ainoa jäljelle jäävä mahdollisuus on kehittää matkailua ja
vapaa-ajan toimintaa. Tässä valossa vaikuttaa suorastaan ihmeelliseltä, että kunta on itse omilla
aktiviteeteilla estämässä kehitystään panostamalla maisemallisten elementtien tuhoamiseen suosimalla
tuulivoimaloiden rakentamista alueilleen.
Rokuan Geopark –statuksen menettämisen riski:
Maailman pohjoisin ja toistaiseksi Suomen ainoa Geopark –alue sijaitsee valtaosin Vaalan kunnan
alueella käsittäen Rokuan harjujakson, Oulujoen ja Oulujärven alueet. Kansainvälinen ainutlaatuisten
geologisten kohteiden Geopark-verkosto on perustettu jakamaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä
luonnontieteiden opetuksesta, geologisen perinnön suojelusta, geoturismista ja kestävästä kehityksestä. Geopark kohteelta vaaditaan kansainvälisesti arvokkaan geologisen perinnön lisäksi kulttuurin ja
elävän luonnon arvoja sekä aktiivista toimintaa paikallisyhteisönsä hyväksi. Geopark -verkoston
jäsenalueet arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein, ja mikäli alue ei enää täytä verkoston
kriteerejä, se voi menettää jäsenyytensä. Ei liene kenellekään vaikeaa kuvitella, että tälle ainutlaatuiselle alueelle tuulivoima-alan tulosta olisi kunnan kannalta mitään hyötyä. Kansainvälisestikin
ajateltuna
tuulivoimaloiden
rakentaminen
Geopark
–alueille
on
täysin
absurdia!
Tuulivoimaloiden kokonaiskustannusten määrittäminen tilanteessa, jossa huolto- ja purkukustannuksista tuulivoimayhtiö ei vastaa:
Tuulivoimayhtiön projektipäällikkö toteaa Tervareitissä (21.11.2014) tuulivoimalan käyttöiäksi 20-25
vuotta ja purkukustannuksiksi satoja tuhansia euroja. Puolueettomissa, akateemisissa yhteyksissä
tuulivoiman käyttöiäksi on arvioitu enimmillään 15-20 vuotta ja purkukustannuksiksi reilusti yli 0,5
milj. euroa yhtä tuulimyllyä kohden! Mikäli nämä kustannukset jäävät kunnan harteille, kuten esimerkit
maailmalta osoittavat, on kunta kyvytön vastaamaan niistä. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että
rakennetut tuulimyllyt jäävät ruostumaan paikoilleen käyttämättöminä! Sen vuoksi olisi tärkeää
julkaista rehellisesti tuulivoiman kokonaiskustannukset – myös kunnan vastuun kannalta.
Tuulivoimayhtiöiden moraalinen vastuu ja toimintatavat:
Suomen YLEn ohjelma MOT valoitti ohjelmassaan 21.11.2014 tuulivoimayhtiöiden toimintatapaa
Pohjanmaalla. Yksittäisille henkilöille on tarjottu kymmeniä tuhansia euroja tuulivoiman vastustamisen
luopumisesta, kyläyhteisöille jopa satoja tuhansia samasta asiasta! On uskomatonta, että 2000 -luvun
Suomessa käytetään tällaisia menetelmiä. Miksi tuulivoimayhtiöt ovat sitten niin innokkaasti lähteneet
käyttämään näitä erittäin kyseenalaisia menetelmiä? Eivät suinkaan torjuakseen ilmastonmuutosta,
vaan
hyötyäkseen
meidän
kaikkien
verovaroista
maksetuista
tuista.
Ensinnäkin tuulivoimayhtiöiden saamat yritystuet ovat kaikkein suurimpien saajien joukossa,
kymmeniä miljoonia euroja. Toiseksi syöttötariffien takaamasta sähkönhinnan epärealistisesta tuotosta.
Näiden lisäksi, kun tuulivoiman tuotantolaitokset on saatu valmiiksi, ne myydään persoonattomille
sijoitusyhtiöille, joilla ei ole aikomustakaan osallistua myllyjen purkamiseen, kun sen aika koittaa. Mikä
on lopputulos? Vaalan kunta on myynyt arvokkaimman omaisuutensa, maiseman meidän kaikkien
verovaroilla yrityksille, joiden voitot valuvat ulkomaisten sijoittajien taskuihin. Voidaankin kysyä, onko
se kunnan osaamisen ydinalaa, vai olisiko sittenkin syytä keskittyä toiminnoissaan niihin velvollisuuksiin, jotka kuuluvat kunnan perustehtäviin. Niissäkin on riittävästi tekemistä.
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VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Tuulivoimatuotannon syöttötariffijärjestelmän tarkoituksena on nimenomaan tukea vaihtoehtoista energiatuotantoa. Tuulivoimatuotantoa koskeva taloudellinen tuki ei mene Vaalan kunnan budjetista, vaan valtion varoista riippumatta siitä tuleeko Vaalaan tuulivoimaa vai ei.
Tuulivoimatuotantoon osoitetuille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei ole tiedossa
tai vireillä asuin- tai lomarakentamista. Tuulivoimayleiskaava ei myöskään ole ristiriidassa
Vaalassa voimassa olevien asema- tai yleiskaavojen kanssa. Tuulivoimapuistojen alueiksi
on osoitettu metsätalouskäytössä olevia alueita, ja metsätalouskäyttö voi jatkua rinnan tuulivoimatuotannon kanssa. Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta
kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.

Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset.
Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
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yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.
Geopark -status:

Rokua Geopark -alueelle sijoittui vain pieni osa Vaalan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen tuulivoimapuistoalueista. Kaavaehdotukseen näitä alueita on pienennetty edelleen ja Rokuan
Goepark –alueen sisään jää vain pieni osa Painuan kanavan tuulivoimapuiston alueesta.
Vähäinen tuulivoimapuistorakentaminen on tuskin este Geopark –statukselle, sillä Rokua
Geopark aluerajauksen sisällä on esimerkiksi koko Vaalan keskustaajama sekä Nuojuan ja
Jylhämän voimalaitokset. Alla olevassa kuvassa on esitetty kaavaehdotuksen tuulivoimapuiston aluerajaukset (sinisellä) suhteessa Geopar –alueeseen (keltainen alue).

34.

Raappana Heikki, Raappana Macus, Neittävä, Vaala
Vastustamme tuulivoimakaavaa Neittävän ja Säräisniemen alueelle. Tuulivoima ei sovi näille alueille,
koska se on lähellä asutusta ja siitä on merkittävät ympäristölliset haitat niin ihmisille kuin eläimillekin.
Emme tue tuulivoimaa muutenkaan, koska se on kehno energiantuotantomuoto.
VASTINE-EHDOTUS:

Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähin-
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tään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.

35.

Raunio Pasi ja Kaisu, Norppatie 7A2, 02260 Espoo, tila Kesälä 62:10 Väätäjänniementie
Vastustamme jyrkästi ehdotuksessa esiteltyjä tuulivoimapuistoja. Vastustus koskee erityisesti aluetta
1 (Rovankangas-Pirttikangas), mutta myös kaikki muita ehdotettuja puistoja. Tuulipuisto alueella 1
aiheuttaisi huomattavaa häiriötä kaikilla alueilla: näkymä, välke ja etenkin melu. Lisäksi suunnitelmassa ei oteta kantaa tuulipuistojen vaikutuksesta sähkövoimalinjoihin ja radiomastoihin. Tuulivoimapuistot olisivat omiaan tuhoamaan poikkeuksellisen hienot maisemat Oulujärvellä.
VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimatuotanto:

Etäisyys:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa.
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Aluerajausmuutosten myötä myös tuulivoimapuistojen etäisyys Oulujärvestä
on kasvanut.

Vaikutukset ja maisema:

Melu:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin vakavasti. Etupäässä
juuri mahdollisten meluvaikutusten vuoksi tuulivoimapuistojen minimietäisyyttä asutukseen
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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.
Tietoliikkennetekn.:

Tuulivoimatoimijalla on vastuu korjata tuulivoimapuistoista mahdollisesti aiheutuvat haitat
tietoliikennetekniikalle. Tietoliikennetekniikkaa koskevien haittojen esiintymistodennäköisyys
kartoitetaan yksittäisten tuulivoimapuistojen tarkemman hankesuunnittelun yhteydessä.

36.

Rautiainen Veijo, Säräisniementie 435, 91760 Säräisniemi
Säräisniemen ja Enonkylän alueet ovat tuulivoiman sijoittamisen kannalta ongelmallisia johtuen hyvin
tasaisesta pinnanmuodostuksesta, Oulujärven avoimesta vesialueesta ja kangasmaastosta. Aukeasta
maisemasta johtuen kookkaat voimalat näkyvät hyvin laajalle alueelle. Kuivassa kangasmaastossa
erityisesti matalataajuiset äänet kantautuvat poikkeuksellisen kauas. Esimerkiksi malmijunan ääni
kuuluu sopivissa olosuhteissa usein selvästi Vaalasta Säräisniemelle n.15 km päähän, koska muita
voimakkaita äänilähteitä ei ole. Tuulivoimaloiden lentoestevalot muodostavat myös selkeän
häiriötekijän ympäristössä, jossa ei ole muita voimakkaita valoja.
Säräisniemen matkailuyritysten toimintaympäristön sekä Oulujärven länsirannan loma-asutuksen ja
virkistysalueiden viihtyisyyden kannalta tulee Painuanlahden uittokanavan varren pohjoisen ja eteläisen
tuulivoima-alueen itäreunaa mielestäni siirtää nyt esitettyä merkittävästi kauemmaksi Painuanlahden
rannasta. Hankekohtaisessa suunnittelussa voimalat tulee sijoittaa siten, että ne häiritsevät
mahdollisimman vähän alueen loma-asutusta, virkistysalueiden käyttöä ja matkailuyritysten toimintaa.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Kaavassa on myös pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin
myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.
Melu:
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Etäisyys:

Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat ta-

47/62

voitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset.
Tältä osin kaavaselostusta tarkennetaan /on tarkennettu. Lisäksi vaikutusarviointi tarkentuu hankekohtaisten tarkempien osayleiskaavojen myötä.

37.

Rytky Anne ja Pertti, Tupakiventie 1, 90240 Oulu
Manamansalon Alassalmen asukkaina mielipiteemme tuulivoimakaavasta: Oulujärven ranta-alueet
ovat maisemallisesti merkittäviä. Tämän vuoksi Oulujärven 5 km rantavyöhykkeelle ei tulisi rakentaa
tuulivoimaloita. Myös rantavyöhykkeelle jo suunnitellut tuulivoima-alueet tulee jättää rakentamatta.
Manamansalo on kaavoitettava tuulivoimalle kielletyksi alueeksi.
Alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta ei saa rakentaa tuulivoimaloita valtavien melu-, ääni-,
varjo-, välke- ja valohaittojen vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suojaetäisyys asunnoista
tuulivoimaloihin tulee olla vähintään 2 km. Monet kunnat ovat alkaneet noudattaa tätä. Kaavaluonnoksessa esimerkiksi Metsälamminkankaalla alle kahden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee 7
loma-asuntoa. Metsälamminkankaan tuulivoima-alue on sijoitettu liian lähelle Natura- ja luonnonsuojelualueita. Tuulivoimaloiden pitää olla kauempana näistä alueista.

VASTINE-EHDOTUS:
Mielipiteessä esitetty väite, että ympäristöministeriö edellyttäisi 2 km:n etäisyyttä
asutukseen, ei ole yleispätevästi totta: 2 km:n etäisyys –vaade juontaa juurensa Sosiaalija terveysministeriön lausuntoihin koskien yksittäisesti Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen
tuulivoimamaakuntakaavoja. Vaatimus 2 km:n suojaetäisyydestä ei siis koske kaikkea tuulivoimarakentamisesta. Tästä huolimatta Vaalan kunta on halunnut varmistaa asutuksen
häiriöttömyyden kasvattaa minimietäisyyden asutuksen ja tuulipuistojen välillä luonnosvaiheessa esitetystä 1,5 km:stä 2 kilometriin.
Aluerajausmuutosten myötä myös tuulivoimapuistojen etäisyys Oulujärvestä on kasvanut, 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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.
Melu:
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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 yhteyEtäisyys:
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dessä 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.
EI-alueet:

38.




Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason yleiskaava, jossa kaavamerkinnät on
haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja kaavakartta selkeänä. Kaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi kristallisoitui osoittaa 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 (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1. Vaihe: Tuulivoimaselvitys). "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.

Saarela Heikki, Selkämaantie 4, 90900, Liminka
Mananmansalo on merkittävä kaavaan tuulivoimalle kielletyksi alueeksi.
Oulujärven ranta-alueet on rauhoitettava kokonaan 3 km matkalta (vrt. Kajaanin vaatimus)
Asutukseen on oltava vähintään 2 km etäisyys.

VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Aluerajausmuutosten myötä myös tuulivoimapuistojen etäisyys Oulujärvestä on kasvanut, 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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.

Etäisyys:

EI-alueet:

Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason yleiskaava, jossa kaavamerkinnät on
haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja kaavakartta selkeänä. Kaavaprosessin aikana kaavan tavoitteeksi kristallisoitui osoittaa 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 (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1. Vaihe: Tuulivoimaselvitys). "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.

49/62

39.

Seppänen Arttu, Koskitie 14 A 28, 90500 (tilat 2:38 ja 3:167)
Seppänen Armas (tila 3:95)
Seppänen Kai, Seppänen Kimmo, Seppänen Kati, (tilat 7:14, 3:165, 3:153 ja 7:64)
Karppinen Kirsti ja Matti (tila 3:95)
Kielteinen kannanotto Romananaron alueen tuulivoimarakentamisesta.
Alue ei sovellu tuulivoimatuotantoon, mikä on todettu luonnoksessakin. Vaalan kunta on ilman riittäviä
perusteita esittänyt Romanaa tuulivoimakaavaan. Huomiota vaille on jäänyt maisemamaakunta,
muinaismuistoväylä, Romanassa sijaitseva muinainen, Isonvihan aikainen Hovinkentän –asuntopaikka,
aivan alueen rajalla sijaitseva Neittävän kylä ja sen alueen runsas vapaa-ajan asuntokanta, useita
muita kyliä ja runsaasti peltoja. Kaavaluonnosalueella esiintyy maakotka, liito-orava sekä Neittävän
joen varrella valkoselkätikka. Toteutuessaan kaava lopettaisi totaalisesti metsästyksen alueella (monta
kylää) sekä tuhoaisi Romanan kaartojen koristejäkälän keruualueet. Neittävän alueella on runsaasti
järviä ja lampia. Kokemuksesta tiedämme, että ääni kantautuu vesistöjen ansiosta erittäin hyvin
kauempaakin mm. junien äänet runsaan viiden kilometrin päästä. Luonnosteltu Romanan tuulivoimaalue tulisi huomattavasti lähemmäksi asutusta ja vapaa-ajan asutusta. Yhteysverkon rakentaminen
Nuojuaan on täysin teoreettinen heitto. Karttaharjoituskin osoittaa, millaisen railon se vetää PikkuRokuan geopark-harjujen poikki, eli täysin mahdoton.
Periaatteelliselta kannalta vastustamme tuulivoiman järjetöntä kansantaloudellista toteutusta. Eräs
merkittävä haitta on myllyjen aiheuttama melu. Kyse on matalataajuisesta ”bassomelusta”, joka
vaimenee vain vähän ilmakehässä ja talojen rakenteissa. Yli kahden megawatin tuulimyllyn
tapauksessa tuulen voimakkuudella 8 m/s erottuu selvästi jaksollinen, sekunnin välein toistuva, alle
150 hertsin taajuinen ääni. Tämä melu erottuu normaalin suomalaisen omakotitalon sisätiloissa 1,5
km:n päässä tuulivoimalasta.
Monet tuulivoimayhtiöt, jotka voimaloita rakentavat ja ylläpitävät, elävät valtion tukien varassa, siis
veronmaksajien kustannuksella. On luotu käsittämätön syöttötariffijärjestelmä. Sähkön pörssihinta on
noin 35 e/megawattitunti, minkä tuulivoimayhtiö saa myydessään sähköä verkkoon. Valtio on taannut
tuulivoimaloille 105,30 euron hinnan, eli se maksaa 70 e tukea jokaisesta megawattitunnista. Tätä
tukea maksetaan jopa 10 vuotta eli käytännössä koko voimalan eliniän ajan. Tuulivoimalan
rakentamistakin tuetaan erilaisilla investointiavustuksilla. Jos valtion tuki lopetetaan, loppuu
tuulivoimahaihattelu.
Kaikki tuulimyllyt ovat ulkomaisia tuotteita. Myllyn käyttöiäksi on luvattu 30 vuotta. Kokemus on
osoittanut myllyn kuluvan käyttökelvottomaksi keskimäärin 12 vuodessa. Kun voimala tulee
elinkaarensa päähän ja joudutaan purkamaan, kuka on velvollinen korjaamaan jäljet? Maankäyttö- ja
rakennuslakiin vedoten maanomistaja on aina viime kädessä vastuussa, mitä hänen maallaan tapahtuu
ja maksaa kustannukset. Valtuustoilla, nyt myös Vaalan valtuustolla, on suuri vastuu tällaisen
kannattamattoman ja yhteiskunnalle kalliin toiminnan lopettamisessa. Tuulivoimalat pilaavat maiseman
ja ovat haitaksi ympäristölle, elinkeino- ja harrastustoiminnalle ja jopa puolustusvoimillekin.
Kainuun ELY-keskus ilmoitti 8.7.2014 kirjeellään, että tutkii kesän 2014 aikana soidensuojelun
täydennysohjelman valmistelua varten Romanan alueen. Omistamillamme Romanan kiinteistöillä ovat
valmistelun alla Romanan arot, Jusinkaarto-Pikku Jusinkaarto. Tuulivoimaa ennen sijoitamme ne
valtion suojeluohjelmaan tai muodostamme yksityisen suojelualueen, joka ELY:n mukaan on täysin
mahdollista.
Edellä esitetyn perusteella vastustamme jyrkästi tuulivoimayleiskaavaluonnosta, emmekä tule missään
olosuhteissa luovuttamaan alueitamme tuulivoiman rakentamiseen.
VASTINE-EHDOTUS:

Tuulivoimatuotanto:

Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Tuulivoimatuo-
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tannon syöttötariffijärjestelmän tarkoituksena on nimenomaan tukea vaihtoehtoista energiatuotantoa. Tuulivoimatuotantoa koskeva taloudellinen tuki ei mene Vaalan kunnan budjetista, vaan valtion varoista riippumatta siitä tuleeko Vaalaan tuulivoimaa vai ei.
Muutokset kaavaan:

Melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi
ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden
kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vas-
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tuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.

40.

Seppänen Jouni, Kisatie 2 B a2, 01450 Vantaa (kesäosoite; Uutelanperäntie 95,
Vaala)
Vastustan jyrkästi Neittävän Romanan alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa. Meillä on kesäpaikka
Neittävällä, jossa käydään ympäri vuoden milloin metsästämässä, lomailemassa moottorikelkkailemassa ym. Vastustan arvokkaiden luonnon maisemien, melu- ja näköhaittojen ja kiinteistön arvonalennuksen takia järjetöntä hanketta. Toivottavasti hanke ei toteudu ainakaan noin lähelle Rokua Geopark –
aluetta.
VASTINE-EHDOTUS:
Muutokset kaavaan:

Melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja
kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen
tukee myös Neittävän, Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

41.

Säkkinen Aila ja Kari
Meillä on kesämökki Otermalla Salmenselän pohjoispuolella. Suunniteltu tuulivoimapuisto Oterman
suunnalla ulottuu liian lähelle järven rantaa, mikä aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja. Vaala on
julistautunut mökki-ystävälliseksi kunnaksi ja nyt on syytä ottaa huomioon myös vapaa-ajan
asukkaiden mielipiteet: tulemme hakemaan rauhallista maisemaa ja hiljaisuutta, mihin tuulivoimalat
eivät kuulu.
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VASTINE-EHDOTUS:
Etäisyys ja melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.

42.

Taipaleenmäki Tiina, Veneheitto
Olen kuullut, että kaikki Vaalan kunnanvaltuutetut ovat saaneet luettavakseen kirjan Totuus
tuulivoimaloista. Ihmettelen, kuka päättäjistä kirjan luettuaan uskaltaa ottaa vastuun tuulimyllyjen
aiheuttamista mahdollisista terveydellisistä haittavaikutuksista ympäristön asukkaille ja erityissairaanhoidon kulujen kasvamisesta.
Miten matalataajuinen, rakennusten sisälle tunkeutuva jatkuva humputtava melu vaikuttaa ihmisiin ja
tuotantoeläimiin? En halua menettää yöuniani sisälle tunkeutuvan jatkuvan melun takia. Miten melun
määrä kertautuu, jos suunnitteilla on kymmeniä tuulimyllyjä lähietäisyydelle.
Peräänkuuluttaisin parempia karttoja, joista näkyisi tuulimyllyjen suunniteltu sijainti ja eipä haittaisi jos
saisi havainnekuvia, miltä myllyt näyttäisivät asuinympäristössämme. Tiedottaminen asiasta on ollut
puutteellista. Palautteen antaminen asiasta olisi pitänyt tehdä helpommaksi, monikohan tulee
antaneeksi omaan mielipidettään asiaan.
VASTINE-EHDOTUS:
Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Meluun ja muihin tuulivoiman kannalta merkityksellisiin ympäristötekijöihin liittyen on olemassa velvoittavien säädöksiä sekä lukuisia ohjeita, joita tuulivoimarakentamisessa noudatetaan.

Etäisyys ja melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.

53/62

Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Tiedottaminen:

Tiedottaminen Vaalan tuulivoimayleiskaavasta on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista.
Lisäksi Vaalan kunta halusi tietää laajemmin maanomistajien mielipiteet luonnosvaiheen
aluerajauksista, jonka vuoksi kunta teetti maanomistajakyselyn 2 kilometrin säteellä kaavaluonnosvaiheessa tuulivoimapuistojen alueiden vaikutuspiirissä oleville maanomistajille.
Kartat:

Kaavan tavoite ja tarkoitus huomioiden (strategisen tason mahdollistava kaava, jolla ei myönnetä
suoria rakennuslupia) kaava-aineisto on ollut riittävän havainnollista ja kaava-asiakirjojen visuaalinen
selkeys on saanut myös positiivista palautetta.

43.

Vapaa Vaala –mökkitoimikunta (Timo Hakkarainen, Sinikka Rantalankila, Kalle
Kukkoniemi, Pekka Repo ja Tiina Koski-Tulppo)
Vapaa Vaala –mökkitoimikunta suhtautuu saasteettomaan tuulivoimaan myönteisesti, mutta sen
sijoittelu tulee tehdä siten, että vapaa-ajan asutukselle sekä matkailulle ja retkeilylle ei aiheudu
haittaa. Toimikunta esittää vakavan huolestumisensa joidenkin kaavaluonnoksessa olevien tuulivoimaalueiden vaikutuksesta vapaa-ajan asukkaille sekä matkailulle. Lähialueelle kantautuvan melun lisäksi
tuulivoimalla on vaikutus Oulujärven maisemaan sekä päivällä että "diskovalovaikutuksella" yöllä.
Vaalassa on paljon tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita, jotka eivät häiritse vapaa-ajan
asutusta.
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Suurin osa ihmisistä kokee tuulivoiman melun häiritseväksi vielä 2-3 km etäisyydellä. On myös useita
esimerkkejä toteutuneista suuritehoisista tuulivoimaloista, joissa 1-2 km etäisyydellä asukkaat kokevat
melun sietämättömänä mm. estäen nukkumisen. Matalataajuuksinen ääni vaimenee hitaasti ja
tunkeutuu seinienkin läpi. STM:n lausunto Varsinais-Suomen maakuntakaavasta toteaa: "tuulivoimaalueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km". Vaalan kaavaluonnoksessa tämä ei
toteudu kaikkien loma-asuntojen kohdalla. Niillä alueilla aluerajausta pitää muuttaa, ellei niitä poisteta
kokonaan kaavasta.
Vapaa Vaala –mökkitoimikunta esittää kaavaa muutettavaksi siten, että tuulivoimaloiden etäisyys
lähimmästä vapaa-ajan asunnosta on yli 2 km ja etäisyys Oulujärven rannasta yli 3 km.
VASTINE-EHDOTUS:
Etäisyys: Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.
Aluerajausmuutokset muutokset lisäävät 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. Varsinaiseen Oulujärven keskeiseen ja aavaan vesistöalueeseen näistäkin tuulivoimapuistoista tulee miltei 4 km.
Melu:
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.
Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maise-
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maan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevina maankäyttömuotoina.

44.

Viitala Jari
Yleistä tuulivoimasta:
Korotettu syöttötariffi tulee takaamaan tuulivoimalla tuotetulle sähköenergialle lähteestä riippuen 80100 €/MWh hinnan. Kun otetaan huomioon, että tammikuussa 2014 sähkön hinta oli korkeimmillaan 41
€/MWh ja halvimmillaan 31 €/MWh, on tuulivoiman rakentaminen erittäin houkuttelevaa. Syöttötariffia
maksetaan seuraavat 12 vuotta ja sen loppumisen jälkeen kannattavuusraja yleisessä sähkönhinnassa
on Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan mukaan 80 €/MWh. On erittäin epätodennäköistä että
sähkönhinta
nousee
näin
korkeaksi,
Työ
ja
elinkeinoministeriön
laatima
selvitys”SÄHKÖMARKKINASKENAARIOT VUOTEEN 2035” (http://www.tem.fi/files/35135/ Sahkomarkkinaskenaariot_2035_10122012_Final.pdf) ennustaa sähkön hinnaksi vuosina 2033-2037 50-55€/MWh.
Jo nykyisellä tuulivoimakapasiteetilla tuulivoimayritykset ovat nousseet syöttötariffin takia eniten
tuetuiksi yrityksiksi. Esimerkiksi Saksassa syöttötariffi on vääristänyt sähkömarkkinoita erittäin paljon.
On todennäköistä, että nykyinen taloustilanne Suomessa ja kokemukset Saksassa rajoittavat
syöttötariffia jo ennen tuota 12 vuoden määräaikaa.
Kaavassa on kirjoitettu positiiviseen sävyyn tuulivoiman talousvaikutuksista. Kiinteistöverotuotot
laskevat nopeasti rakenteiden ikääntyessä ja aluetta työllistävä vaikutus kohdentuu lähinnä
rakentamisen aikaisiin maansiirto sekä perustustöihin. Merkittävämpää kuntatalouden kannalta on
hankkeiden negatiiviset vaikutukset esimerkiksi matkailuelinkeinoon.
Tuulivoimaloiden purkukustannukset ovat suuret ja kierrettävissä tuulituotantoyhtiöiden osalta
esimerkiksi konkurssimenettelyin. Dokumentissa mainittu 90% kierrätysprosentti vaikuttaa
utopistiselta. Nykyaikaisessa tuulivoimalassa on merkittäviä määriä hankalasti kierrätettäviä
komposiittimateriaaleja.
Kaavassa on tuulivoimalle varattu merkittävä osa Vaalan maapinta-alasta. Kaavan vahvistamisen
jälkeen maankäyttömahdollisuudet rajoittuvat laajalta alueelta. Samalla tämän maan arvo laskee.
Eräänä taloudellisena näkökohtana on esitetty tuulivoimaloiden tarvitseman tieverkoston parantaminen. Tämäkin näkökulma on hieman kummallinen, koska tuulivoimalapuisto on kuitenkin luonteeltaan
teollisuusalue joka rajoittaa merkittävästi teiden hyödyllisyyttä niihin tarkoituksiin joihin alueita
nykyään käytetään.
Tuulivoima Vaalassa:
Vaalalla on kolme vahvuutta. Erämaamainen Oulujärvi, Rokuan Geopark alueen muodostelma aina
Manamansaloon asti, sekä kohtuullinen etäisyys Oulusta. Nyt kun tuulivoimaloita nousee syöttötariffin
innoittamina ympäri Suomea, voidaankin pohtia kannattaisiko tuohon edellämainittuun listaan lisätä
tuulivoimavapaa Vaala? Voidaanko tuulivoimapuistojen toteuduttua mainostaa erämaamaista järveä tai
suppalampien täplittämää hiljaista geopark-aluetta?
Esimerkiksi Saksassa yleinen mielipide on
kääntynyt tuulivoiman yleistyttyä sitä vastaan, ja saksalainen turisti tuskin haluaa katsella ”erämaalomallaan” tuulivoimaloiden ympäröimää järveä.
Tämän kaavan on tarkoitus mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen ilman kattavaa YVAselvitystä. On olemassa epäily, että näitä pienempiä yksiköitä tullaan ketjuttamaan siten, että
käytännössä ne tulevat muodostamaan suurempia yksiköitä. On myös huomioitava, että jo yksi
teollisen mittakaavan (esimerkiksi 3MW) voimala aiheuttaa merkittävästi samoja haittavaikutuksia kuin
laajempikin tuulivoimalapuisto.
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Kaavoitusalueista:
Tuulivoimakaavassa on esitetty 1500m suojaetäisyyttä asutukseen sekä muihin merkittäviin
rakentamista rajoittaviin kohteisiin. Suojaetäisyys on pienempi kuin Sosiaali- ja terveysministeriön
esittämä vähintään 2000m etäisyys. Lisäksi olisi otettava huomioon esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa
tehdyt tutkimukset riittävästä etäisyydestä. On olemassa viitteitä, että suuritehoissa tuulivoimaloissa
suojaetäisyys tulisi olla vieläkin suurempi. Tanskassa on purettu asutuksen lähellä olevia tuulivoimapuistoja ja Suomessakin ollaan purkamassa Inkoon tuulivoimapuistoa. Lisäksi rakentaminen
kitukasvuisille harjualueille on esimerkiksi melun kulkeutumisen kannalta huomattavasti huonompi
vaihtoehto kuin merenrantarakentaminen. Eivätkö nämä asiat pitäisi huomioida paremmin kaavaluonnoksessa?
Luontoarvot on ohitettu kaavaehdotuksessa kevyesti. Varsinkin siinä valossa jos tarkoituksena on, ettei
jokaiselle hankkeelle tehdä tarkempaa YVA-arviota. Esimerkiksi lintujen osalta Birdlife-suomella
http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/tuulivoima.shtml on huomattavasti haitallisempi näkemys.
Myöskin suojaetäisyydet Natura-alueisiin ovat liian pieniä eikä lintujen muuttoreittejä ole huomioitu.
Petolintukartoitusta sekä esimerkiksi maakotkan esiintymistä ei ole huomioitu riittävästi.
Pirttisaari-Romanonarot:
Erityisen epäsopivana voidaan pitää esimerkiksi Pirttisaari-Romanonarot-aluetta, jonka läheisyydessä esiintyy lähes kaikki elementit joiden pitäisi estää tuulivoimapuiston rakentaminen: Suunniteltu
puisto sijaitsee liian lähellä asutusta. Lisäksi asutusta on alueen jokaisella reunalla. Alue sijaitsee
Rokuanvaaran harjualueen päässä maastossa, jossa tuulivoimalan lapojen generoima matalataajuuksinen melu kantautuu vaimentumattomana pitkälle. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa jopa varsinaisen
Rokuan kansallispuiston alueelle asti. Varsinainen haitta-alue ulottuu koko Neittävän kylän alueelle ja
heikentää merkittävästi tämän Rokuan geopark-alueeseen kuuluvan alueen luonnonarvoja. Toinen
merkittävä kärsijä on alueen Säräisniemen puolella sijaitsevat merkittävät loma-asuntoalueet kuten
vuoden 2012 caravan alueeksi valittu Ruununhelmi. Tuulivoimapuiston ääni- ja ympäristövaikutukset
tulevat vaikuttamaan erityisesti sen matkailuvaunualueeseen.
Suunnittelualue sijaitsee kahden Natura-alueen välissä ja muuttolintujen muuttoreitillä Oulujärven
Painuanlahdelle. Lisäksi alueen läheisyydessä on pesivä maakotkapari sekä muita petolintuja
(haukkoja, kalasääksiä). Kainuun maakuntatuulivoimaluonnoksessa kuvattiin
seuraavasti:
”Suunnittelualueen läheisyydessä on maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä
Säräisniemi, joka on myös valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde. Lisäksi alueen
läheisyydessä idässä on Painuan uittokanava, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö (RKY). Suunnittelualueen pohjoispuolella olevaa Neittävän kylää ja länsipuolella
olevaa Säräisniemeä on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Neittävän
pohjoispuolelta edelleen länteen ulottuvaa Rokuanvaaraa on ehdotettu valtakunnalliseksi arvokkaaksi
maisema-alueeksi.” Eivätkö nämä maisema-arvot merkitse mitään?
Alueen vakituisissa ja sekä loma-asukkaissa tuulivoimapuisto herättää suurta vastustusta.
Alue sijaitsee suoraan etelään Neittävän kylästä. Tämä aiheuttaa välkevaikutuksia niinä vuodenaikoina
kun aurinko jää lähellä horisonttia. Alue tulee häiritsemään televisio- ja muuta teleliikennettä erityisesti
Neittävän alueella. Alue tulee rajoittumaan arvokkaaseen Rokuanvaaraan ja sen pohjavesialueeseen.
Alue on pääasiassa harjualuetta jolla on pienikasvuista puuta ja aluskasvillisuutta. Tuulivoimaloiden
lavoista syntyvä matalataajuinen melu tulee kantautumaan erittäin laajalle tässä maastossa. Lisäksi
koska alueella ei ole taustamelua, on jo ohjearvot alittava melu häiritsevää. Pirttisaari-Romanaro
muodostaa yhtenäisen tuulivoimaloiden ketjun. Kaavan kohdassa kymmen on kirjoitettu, että YVAvaikutusten arviointi pitää suorittaa kun yksittäisiä laitoksia on yli 10 kappaletta tai niillä on
yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Alueella on selvästi YVA-menettelyä vaativia vaikutuksia
(kuten sijainti natura-alueiden välissä) ja se muodostaa yli 10 voimalan yhteisalueen. Alueelle olisi
tehtävä tarkempi YVA-menettely.
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Eli yhteenvetona voisi esittää, että jos tuulivoimapuiston sijoitukseen vaikuttaa jokin muukin asia kuin
olemassa olevien johtoverkkojen sijainti, tuuliolosuhteet sekä suoraan alueella olevat talot, edellä
kuvattu Romanonaron alue on erittäin huonosti soveltuva tuulivoimarakentamiseen.
Loppusanat:
Syöttötariffi on aiheuttanut Suomessa ennennäkemättömän ”kultaryntäyksen” tuulivoiman rakentamiseksi. On nähtävissä, että haittavaikutusten huomioonottaminen jää taka-alalle hankkeissa, joissa on
tarkoituksena päästä osalliseksi korkeimmalla mahdollisella tavalla tuetun tuulisähkön markkinoista.
Kaavoitusta, sekä muuta julkista valtaa edustavien tahojen, tulisi kuitenkin noudattaa varovaisuusperiaatetta esimerkiksi suojaetäisyyksien suhteen, kunnes tarkemmin selvitetään tuulivoimaloiden
matalataajuisen ja vaihteleva-amplitudisen melun pitkäaikaisvaikutukset. Myös kaavan tarjoama
mahdollisuus kiertää rajoituksia sekä YVA-vaikutusten arviointia pienempien (ja kenties ketjutettujen)
hankkeiden kautta tulee ottaa tarkasteluun.
Vaikutukset matkailutoimintaan tulisi selvittää tarkemmin. Muuten tuulivoima muuttuu entistäkin
kalliimmaksi tavaksi tuottaa sähköä. Vaalan alueella kannattaisi myös miettiä vaihtoehtoa, jos se
olisikin ”tuulivoimavapaa” kunta. Jos nimittäin edes osa Suomeen suunnitelluista tuulivoimahankkeista
toteutetaan, olisi tuulivoimavapaus uusi valtti matkailulle.
Henkilökohtaisesti haen Vaalasta ja Neittävältä luontoa ja hiljaisuutta. Suunnitelmissa on ollut muuttaa
sinne kokonaan, kunhan elämäntilanne sen vain sallii. Todennäköisesti tämä suunnitelma muuttuu, jos
Romanonaron tuulivoimapuisto toteutuu.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän,
Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Kaavassa on pyritty sovittamaan yhteen matkailun näkökanta kuin myös tuulivoimatuotanto, joita ei tulisi nähdä toisensa pois sulkevia maankäyttömuotoina. 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.
Tuulivoimatuotantoon osoitetuille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei ole tiedossa
tai vireillä asuin- tai lomarakentamista. Vaalan tuulivoimayleiskaava ei myöskään ole ristiriidassa voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen kanssa. Tuulivoimapuistojen alueiksi on
osoitettu metsätalouskäytössä olevia alueita, ja metsätalouskäyttö voi jatkua rinnan tuulivoimatuotannon kanssa.
Voimaloiden purku käyttöiän jälkeen:

Tuulivoimapuistojen vuokraussopimuksessa maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välillä
määritellään vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta; vastuu purkamisesta on yleensä ensisijaisesti tuulivoimatoimijalla ja toissijaisesti maaomistajalla. Mikäli maanomistaja on varaton, eikä kykene huolehtimaan purkukustannuksista, jäävät vasta siinä tapauksessa kunnan
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vastuulle. Toisaalta tuulivoimaloiden materiaali on 90 % kierrätettävää ja romuraudasta
saatava korvaus on tällä haavaa suhteellisen suuri, joten uhka kunnan taloudellisista vastuista ei ole kovin suuri. Joidenkin laskelmien mukaan voimalan teräsrungon arvo on niin
suuri, että sillä voisi maksaa purkukustannukset. Tuulivoimayhdistys on perustanut työryhmän selvittämään tuulivoimaloiden purkukustannuksia. Lisäksi vuokraussopimuksissa
yleensä velvoitetaan tuulivoimatoimijaan perustamaan vakuusrahasto (ennallistamisvakuus)
tuulivoimaloiden purkua varten; se tulisikin maanomistajan ja tuulivoimatoimijan välisissä
sopimuksissa määrittää riittävän suureksi.
Kierrätysmateriaalin arvo ja muut taloudelliset raamit voivat toki olla tuulivoimaloiden käyttöiän loputtua erilaiset kuin nykyään, mutta vastaavat riskit koskevat kuntaa kaiken rakentamisen ja teollisuuden osalta. Myöskään riski tuulivoimatoimijan konkurssitapauksissa ei
välttämättä ole kovin suuri; jos voimalalla on käyttöikää jäljellä, sille löytynee toinen toimija/yrittäjä.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.
Geopark -status: Rokua Geopark -alueelle sijoittui vain pieni osa Vaalan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen tuulivoimapuistoalueista. Kaavaehdotukseen näitä alueita on pienennetty edelleen ja
Rokuan Geopark –alueen sisään jää vain pieni osa Painuan kanavan tuulivoimapuiston alueesta. Vähäinen tuulivoimapuistorakentaminen on tuskin este Geopark –statukselle, sillä
Rokua Geopark aluerajauksen sisällä on esimerkiksi koko Vaalan keskustaajama sekä Nuojuan ja Jylhämän voimalaitokset. Alla olevassa kuvassa on esitetty kaavaehdotuksen tuulivoimapuiston aluerajaukset (sinisellä) suhteessa Geopar –alueeseen (keltainen alue).

Vaikutukset:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
Kunta teettää ehdotusvaiheen tuulivoimapuistoalueista näkyvyysanalyysit vaikutusarvioinnin
ja päätöksenteon tueksi, sillä niistä saadaan lisäinfoa siihen, jos joitain alueita on syytä raja-
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ta 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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kaavaprosessissa on keskeistä tunnistaa esitetystä maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset. .
Kaavan vaikutusarviointi on suhteutettava myös kaavan tehtävään ja tarkoitukseen, jolloin
strategisen kaavan vaikutusarviointi tarkentuu yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen myötä, joilla myönnetään tuulivoimaloiden rakennusluvat.
Kaavaselostusta kuitenkin tarkennetaan /on tarkennettu vaikutusarvioinnin osalta. Kaavan
osalta tehdään myös Naturatarvehankinta –selvitys.
YVA-selvityksen tarve:

YVA –menettelyn tarve on koskee vähintään tuulivoimapuistoja, joissa tuulivoimaloita on
vähintään 10 kpl tai joiden kokonaisteho on vähintään 20 MW. Näitä pienempikin tuulivoimalahanke voidan YVAta, mikäli sillä on yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden
kanssa. YVA –menettelyn tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti (ELY-keskus), eikä erillisillä hankkeilla voida hämätä kokonaistilannetta tarkasteltaessa. Strategisen kaavan tasolla,
kun osa tuulivoimapuistoista jäänee todennäköisesti toteutumatta, YVA –menettelyn käynnistäminen ei ole perustelua.

45.

Vähäsarja Väinö kuolinpesä / Niilo Vähäsarja
Viitaten Väinö Vähäsarjalle osoitettuun vastaanottamaani maanomistajakyselyyn Vaalan tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta lähetän ohessa kuolinpesän osakkaiden nimissä ja puolesta hanketta
koskevan vastustuksen.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys olemassa
olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten
tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä.

46.








Yli-Pyky Oiva ja Leena, Uutelanperäntie 185, Neittävä, Vaala
Asumme vakituisesti Vaalan kunnan Neittävän kylällä. Olemme tutustuneet hankkeen osana olevaa
Romanan aron aluetta koskevaan suunnitteluun ja haluamme todeta seuraavat asiat:
Suojaetäisyys asumuksestamme lähimpään kohteeseen (Romanan aro) ei ole riittävän pitkä, jotta
monilta haittavaikutuksia ei esiintyisi
Maisemallisesti tuulivoimarakentaminen aiheuttaisi pysyvää haittaa.
Tuulivoiman rakentamisen synnyttämät äänet ovat todennäköisiä
Rokuan geopark alueen arvoa ei tulisi pilata ja haittavaikutukset ylettyisivät sinne.
Omistamallemme tilalle tuulivoiman suunnittelu ja rakentaminen aiheuttaisi huomattavaa
arvonalentumista
Emme siis hyväksy suunnitelmaa koskien aluetta Romana arot ja toivomme, että tämän kohteen osalta
tilanne arvioitaisiin ympäristölle aiheutuvien haittojen vuoksi uudelleen.
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VASTINE-EHDOTUS:
Muutokset kaavaan:

Melu:

Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän,
Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.
Vaalan kunta suhtautuu tuulivoimaloista aiheutuvaan meluun erittäin 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.

Vaikutukset ja maisema:

Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään
myönteisiä. Lain osalta onkin tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu,
mutta kaavaratkaisu on pyritty suhteuttamaan maiseman sietokykyyn.
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.
Tuulivoimapuistojen tarkemmat aluerajaukset ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoitus määritellään tarkempien osayleiskaavojen tai suunnittelutarveratkaisujen myötä, jolloin voimaloiden sijoitussuunnittelun avuksi laaditaan nyt laadittavia näkyvyysanalyyseja tarkemmat
kohdekohtaiset näkymäanalyysit ja havainnekuvat. Tässä vaiheessa tuulivoimaloiden sijoitusta tutkitaan yksityiskohtaisemmin suhteessa olevan ympäristön arvoihin sekä maisemaan, ja yksittäisille tuulivoimaloille haetaan mahdollisimman häiriötön sijoitus tuulivoimapuiston alueelta.
Kiinteistön arvo:

Taloudellisen arvon kannalta tuulivoimaloilla on tuskin vaikutusta asuinkiinteistöille joille
tuulivoimalat eivät näy. Tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä tehtävien yksityiskohtaisten näkymäanalyysien ja havainnekuvien avulla tuulivoimaloiden sijoitusta on
mahdollista muuttaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän näkymähaittoja lähialueen
asutukselle.
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47.

Yli-Pyky Petri, Pappilankuja 3, 91300, Ylikiiminki
Olen tutustunut huolestuneena Vaalan kunnan suunnitelmiin tuulivoimarakentamisesta Neittävän kylän
(Romanan arot) alueelle. Omistan Ahveroisen rannalla kaavoitetun tontin ja tarkoitus on aloittaa
lähivuosina omakotitalo / kesäasunto rakentamista tontilleni. Valmisteilla oleva kaava on mielestäni
monesta eri syystä alueen luontoarvoja ja asumisolosuhteita heikentävä, enkä hyväksy näillä
perusteilla suunnitteilla olevaa hanketta. Tällä hankkeella rikotaan mm. suoja-aluesääntöä koska esim.
omasta maa-alasta ja rakennuspaikasta matka Romanan aron alueelle on vähemmän kuin suojaaluetäisyys vaatisi.
Rokuan asemaa, johon katson myös Neittävän alueen kuuluvan, arvoa matkailullisesti ja maisemallisesti tämä hanke ei tue. Toivon, ettei Vaalan kunta lähde jatkamaan suunniteltua tuulivoiman
sijoittamista Romanan arolle.
VASTINE-EHDOTUS:
Saadun palautteen perusteella kaavaa on muokattu niin, että tuulivoimapuistojen etäisyys
olemassa olevaan asutukseen (sekä pysyvä asuminen, että vapaa-ajan asuminen) on vähintään 2 km, joten tuulivoimapuistojen alueet ovat selvästi supistuneet kaavaluonnosvaiheessa esitetyistä. Lisäksi kaavaluonnosvaiheen tuulivoimapuiston aluevarauksesta Romanonarot-Pirttisaari on luovuttu, sillä 2 kilometrin periaatteellisen suojaetäisyysvyöhykkeen myötä Romanonarot-Pirttisaari alue jää niin suppeaksi ja kapeaksi, ettei tuulivoimapuiston sijoittamista sinne ole enää katsottu kokonaisuuden kannalta perustelluksi. Romanonarot-Pirttisaari tuulivoimapuiston aluevarauksesta luopuminen tukee myös Neittävän,
Suutarinkylän ja Veneheiton kyläalueiden mahdollisia laajenemistarpeita.

62/62

