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Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotus päivämäärällä 3.10.2016 on ollut yleisesti nähtävillä
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1.

LAUSUNNOT

1.1

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 9.6.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta.
Ympäristöministeriön mukaan laajoja seudullisia tuulivoimapuistoja ei voida toteuttaa ilman
maakuntakaavan varausta. Vaalan kunta siirtyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016. Tästä
johtuen Vaalan kunnan alueen seudullisesti merkittäviä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ei
ole osoitettu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueissa. Kainuun
tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole käsitelty Vaalan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita.
Vaalan seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet tullaan määrittelemään Pohjois-Pohjanmaan 3.
vaihemaakuntakaavassa.
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 10.4.–12.5.2017.
Kaavassa käsitellään tuulivoima-alueita, joilla on vähintään seudullista merkitystä. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen valmistelussa lähtökohtana on ollut, että osoitettavat alueet soveltuvat 10
voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuksien toteuttamiseen.
Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotus on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen eri vastuualueilla ja yksiköissä ja siitä on annettu seuraavaa palautetta:
Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotuksessa esitetyt tuulivoima-alueiksi soveltuvat alueet, joiden
suunniteltu voimaloiden määrä on yli 10 voimalaa, on osoitettu tuulivoima-alueiksi myös PohjoisPohjanmaan 3. vaihe- maakuntakaavan luonnoksessa, lukuun ottamatta Painuan kanavan
tuulivoima-aluetta. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksessä Painuan
kanavan tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan
merkitykseltään kohtalaisiksi-suuriksi. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoima-alueiden kanssa
arvioidaan myös kohtalaisiksi-suuriksi.
Kaavakartan yleismääräykseen tulee tehdä seuraava lisäys: ”Hankekohtaisen suunnittelun ja
tarkemman osayleiskaavoituksen myötä tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitava mm.
metsästyksen kannalta oleelliset viheryhteystarpeet, kulkureitit ja ekologiset käytävät, sekä
Liikenneviraston ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen.”
Muutoin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettava
Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta. Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut lausunnon
Vaalan tuulivoima- yleiskaavaehdotuksesta arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennetun
kulttuuriympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kaavaehdotusvaiheen (ehdotus 3.10.2016) palautteen perusteella Painuan kanavan tuulivoima-aluetta supistetaan oleellisesti niin, että kanavan pohjoispuolinen TV-alue poistetaan kokonaan ja lisäksi kanavan eteläpuoleisen TV-alueen itärajaa siirretään länteen
päin. Tällöin strategisen kaavan ohjeellisia voimaloita vähenee Painuan kanavan tuulivoima-alueella kaikkiaan 5 kpl ja Painuan kanavan TV-alueesta tulee ”ei seudullinen”, eli
alle 10 tuulivoimalan alue. Painuan kanavan tuulivoima-alueen pienentäminen vähentää
maisemavaikutuksia selvästi Säräisniemen ja Neittävän suuntaan.
Kaavan yleismääräyksiin tehdään lausunnossa esitetty tekstilisäys.

1.2

Pohjois-Pohjanmaan museo, 2.5.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta.
Muinaisjäännöstilanteen nykytilan kuvaus perustuu kaavan tausta-aineistoksi laadittuun tuulivoimaselvitykseen (Vaalan tuulivoimayleiskaava 2020, 1. vaihe: Tuulivoimaselvitys, Airix Ympäristö,
20.6.2013). Selvityksen jälkeen on tehty muinaisjäännösselvitykset Metsälamminkankaan ja
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Naulakankaan hankealueilla. Kaavan vaikutukset muinaisjäännöksiin on todettu selostuksen
kohdassa 9.5 olemassa olevien tietojen pohjalta. Selostuksessa todetaan Museoviraston (p.o.
museoviranomaisen) edellyttävän tehtäväksi alueiden muinaisjäännösinventoinnit hankesuunnittelun
ja tarkemman osayleiskaavoituksen yhteydessä. Tämä edellytys sisältyy kaavamääräykseen TV
(Tuulivoimapuiston alue).
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Lausunto merkitään tiedoksi eikä se edellytä toimenpiteitä tai muutoksia kaavaan.

1.3

Pohjois-Pohjanmaan liitto, 9.6.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta ja sen tilanteesta.
Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää strategisen koko kunnan kattavan tuulivoimayleiskaavan
laatimista hyvänä keinona edistää suunnitelmallista tuulivoimarakentamista. Vaalan
tuulivoimayleiskaavaa on valmisteltu tilanteessa, jossa tuulivoimarakentamista ohjaavaa
maakuntakaavaa ei ole ollut olemassa. Kaavassa on siten lähtökohtaisesti käsitelty sekä
seudullisen kokoluokan alueita että pienempiä ei-seudullisia tuulivoima-alueita.
Vaalan tuulivoimayleiskaavassa osoitetaan kuusi tuulivoimapuistojen aluekokonaisuutta, jotka
sisältävät yhteensä 11 tuulivoima-aluetta. Alueista kuusi soveltuu seudullisesti merkittävän, yli
10 voimalan kokonaisuuden toteuttamiseen, viisi aluetta soveltuu pienempien (3-9 voimalaa)
hankekokonaisuuksien toteuttamiseen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2014.
Luonnosvaiheen jälkeen kaavan tavoitteita on tarkennettu ja kaavaa on tarkistettu muun
muassa poistamalla Pirttisaaren-Romanonaron alue ja pienentämällä useita muitakin
tuulivoima-alueita.
Maakuntakaavatilanne
Vaalan kunnan alueella on voimassa kolme maakuntakaavaa, joista yhdessä (Kainuun 1.
vaihemaakuntakaava 2025, MKV 19.3.2012, YM 19.7.2013, KHO 16.2.2015) ei ole Vaalaan
liittyviä aluevarauksia eikä kaavamääräyksiä. Vaalan kunnassa on voimassa Kainuun liiton
maakuntavaltuuston 7.5.2007 hyväksymä Kainuun maakuntakaava 2020, joka vahvistettiin
valtioneuvostossa 29.4.2009, kaava on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden paatoksilla
13.10.2009
ja 20.2.2013 sekä Kainuun liiton maakuntavaltuuston 1.12.2014 hyväksymä
Kainuun kaupan maakuntakaava, joka vahvistettiin ympäristöministeriössä 7.3.2016, kaava tuli
voimaan ilman valituksia.
Vaalan kunta on liittynyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016. Pohjois-Pohjanmaalla on
vireillä Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, jossa käsitellään Vaalan alueidenkäyttö
kokonaisuudessaan aiempien Kainuun maakuntakaavojen pohjalta sekä uusiin selvityksiin
perustuen, teemoina muiden muassa tuulivoima ja soiden käyttö.
Vaalan tuulivoimakaavan selostuksen maakuntakaavoitusta koskeva luku 4.3 on osin
vanhentunut. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä huhtitoukokuussa 2017. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään Vaalan kunnan alueelle sijoittuvat
seudulliset tuulivoima-alueet. Kaavaselostuksessa viitataan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan
luonnokseen (30.6.2014). Selostusta tulee tältä osin päivittää, samoin viittaus aiempaan
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan on perusteltua poistaa.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:

Ks. lausunnon lopusta kohta 1.

Tuulivoimayleiskaavan suhde voimassa oleviin maakuntakaavoihin
Kaavaselostuksessa on käsitelty lyhyesti kaavan suhdetta maakuntakaavoitukseen. Muun
muassa todetaan, että tuulivoimayleiskaava ei estä Vaalassa voimassa olevan Kainuun
maakuntakaavan toteuttamista. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan osalta todetaan,
että tuulivoimayleiskaavan alueet on perusteltua sisällyttää ko. kaavaan.
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Tuulivoimayleiskaavan ratkaisujen peilaaminen suhteessa Kainuun maakuntakaavaan olisi
voinut olla syvällisempikin. Muun muassa kaksi tuulivoima-aluetta sijoittuu maakuntakaavassa
osoitetulle
matkailun
vetovoima-alueelle.
Laaja-alaisella
tuulivoimarakentamisella
on
väistämättä vaikutuksia Oulujärven maisemakuvaan ja esimerkiksi matkailun vetovoimaalueelle sijoittuvien erämaisten suoalueiden (Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, Tolkansuo)
maisemakuvaan ja vetovoimaisuuteen luontomatkailukohteena. Kunnan maisemakuvassa
tapahtuva visuaalinen muutos on toisaalta tuotu esiin vaikutusten arvioinnissa. Kaavaselostuksen s. 32 tuodaan esiin, että tuulivoimarakentamisen voidaan katsoa olevan jatkumoa Vaalan
voimalaitosperinteeseen ja sitä kautta voimistavan kuntaimagon teollista puolta.
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa ei ole osoitettu tuulivoimaloiden alueita Vaalan kunnan
alueelle.
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu matkailun ja luonnon virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet ja aluekokonaisuudet Pohjois-Pohjanmaan alueella. Vaalan alue
ei sisälly ko. kaavaan, sillä kaavaprosessi oli aloitettu jo vuonna 2013. Vaihemaakuntakaavassa
yhtenä maakunnallisesti merkittävänä luontokokonaisuutena on tunnistettu Siikalatvalla
sijaitseva Venenevan alue. Alue on laaja ja yhtenäinen hiljainen luonnonalue, jonka keskeisiä
arvoja ovat erämaisuus ja luonnontilaisuus. Alue on osoitettu maakuntakaavassa luonnon
monikäyttöalueena (virkistyskäytön kannalta kehitettävä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä
aluekokonaisuus), johon liittyy suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota arvokkaiden luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien
edistämiseen, niiden välisten reittien muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen
säilymiseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto toteaa, että Kaunistonkankaan tuulivoima-alueen
sijoittaminen aivan ko. alueen läheisyyteen on ristiriidassa maakuntakaavassa tunnistettujen,
alueen erämaisuuteen liittyvien arvojen säilymisen näkökulmasta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:

Ks. lausunnon lopusta kohta 2.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on osoitettu Vaalan kunnan alueelle
seuraavat tuulivoima-alueet: Metsälamminkangas, Naulakangas, Rovankangas-Pirttikangas,
Haarasuonkangas ja Kiviselkä-Pitkäsuo.
Vaalan tuulivoimayleiskaavan selvitykset ja alueet ovat olleet yhtenä lähtökohtana maakuntakaavan
valmistelussa. Maakuntakaavan tarkasteluun otettiin ne alueet, jotka ovat kokoluokaltaan
seudullisia, ts. alueelle mahtuu vähintään 10 voimalaa. Kaunistonkankaan, Syrjäsuon ja Turkkiselän
alueet katsottiin ei-seudullisiksi tuulivoima-alueiksi, joita ei ole tarpeen käsitellä maakuntakaavassa.
Vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheen ratkaisu perustuu lisäksi maakuntakaavaan varten
laadittuihin selvityksiin ja hankekohtaisiin selvityksiin (Metsälamminkangas, Naulakangas).
Vaihemaakuntaavan yhteydessä on laadittu selvitykset muun muassa tuulivoima-alueiden
yhteisvaikutuksista maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön, asutukseen ja muuttolinnustoon. Selvitykset löytyvät Pohjois- Pohjanmaan liiton internet -sivuilta kohdasta Aluesuunnittelu >
Maakuntakaavoitus > Vireillä olevat maakuntakaavat > 3. vaihemaakuntakaava.
Maakuntakaavassa osoitettujen alueiden rajauksia on yleispiirteistetty ja tarkistettu, mutta alueiden
voidaan todeta vastaavan Vaalan tuulivoimayleiskaavassa esitettyjä Metsälamminkankaan,
Naulakankaan, Rovankankaan, Pirttikankaan, Haarasuonkankaan-Aittoselän seka Kiviselän-Kivisuon
alueita. Painuan kanavan tuulivoima-aluetta ei osoitettu vaihemaakuntakaavan luonnoksessa,
koska maakuntakaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella katsottiin perustelluksi lieventää
tuulivoima-alueiden maisemallisia yhteisvaikutuksia sekä toisaalta varmistaa valtakunnallisten
maisema-arvojen säilyminen. Tätä tarkennetaan jäljempänä tässä lausunnossa kohdassa
Maisemavaikutuksista.
Maakuntakaavan ohjausvaikutus
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa ei ole osoitettu tuulivoimaloiden alueita Vaalan kunnan
alueelle, ts. voimassa olevat maakuntakaavat eivät ohjaa Vaalan kunnan tuulivoimaloiden
sijoittumista.
Maakuntakaavoituksen
näkökulmasta
estettä
Vaalan
tuulivoimayleiskaavan
hyväksymiselle ei täten ole. Pohjois-Pohjanmaan liitto toteaa, että vireillä oleva Pohjois4

Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava ohjaa kuitenkin voimaan tullessaan seudullisen kokoluokan
(10 voimalaa ja sitä suuremmat kokonaisuudet) tuulivoimarakentamista. Maakuntakaava ja
tuulivoimayleiskaava on tästä syystä perusteltua sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen.
Selvitykset
Pohjois-Pohjanmaan liitto on aiemmissa suunnitteluvaiheissa todennut (viranomaisneuvottelu
18.8.2016), että kokonaisuutena katsoen työssä on laadittu kaavatasoon nähden riittävät
selvitykset. Kaavaselostuksessa on todettu, että tuulivoimaloiden maisemallisia vaikutuksia
havainnollistavien kuvasovitteiden laatiminen ei ole perusteltua strategisen tason kaavassa. Liitto ei
yhdy tähän näkemykseen, vaan toteaa että kuvasovitteiden laatiminen ja muu visualisointi olisi
tuonut merkittävää lisäarvoa suunnitteluun ja kaavan vaikutusten arviointiin.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:

Ks. lausunnon lopusta kohta 3.

Maisemavaikutuksista
Vaihemaakuntakaavan selvityksissä Vaalan tuulivoima-alueiden osalta ehkä merkittävimmäksi
kysymykseksi nousi alueiden toteuttamisen maisemalliset yhteisvaikutukset. Alueiden todettiin
sijoittuvan eri puolille Oulujärveä, jolloin tuulivoimaloita olisi kaikkien esitettyjen alueiden
toteutuessa potentiaalisesti näkyvissä lähes kaikissa katselusuunnissa. Vaihemaakuntakaavan
kokonaistarkastelussa otettiin huomioon myös Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitettu alue
Paltamossa sekä Pyhännän ja Kajaanin tuulivoimahankkeet. Toisaalta eri tuulivoima-alueiden välinen
etäisyys ja maiseman mittakaava (Oulujärvi) on verraten suuri. Oulujärveä ei ole luokiteltu
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tuulivoima-alueita ei
myöskään ole matkailu- ja virkistyskäytön kannalta kaikkein merkittävimpien Rokuan ja
Manamansalon alueiden välittömässä läheisyydessä, mitä Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää hyvänä
ratkaisuna. Kaiken kaikkiaan Oulujärveä ympäröivien tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset
arviointiin vaihemaakuntakaavan selvityksessä merkitykseltään kohtalaisiksi tai suuriksi lähinnä
Oulujärvellä potentiaalisesti näkyvien voimaloiden suuren määrän vuoksi.
Vaihemaakuntakaavan valmistelussa millään yksittäisellä tuulivoima-alueella ei todettu olevan
selvästi merkittäviä haitallisia maisemallisia vaikutuksia. Painuan kanavan alueen maisemalliset
vaikutukset arviointiin merkitykseltään kohtalaisiksi tai suuriksi. Tuulivoima-alueen koillispuolella on
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Säräisniemi. Päivitysinventoinnin perusteella Säräisniemeä
on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Lähimmät tuulivoimalat sijaitsisivat
noin 3 km päässä arvoalueesta. Säräisniemen koillisrannoilta tärkeimmät näkymät avautuvat
Painuanlahdelle suoraan kohti tuulivoimaloita. Kookkaat voimalat voivat paikoin muodostua
maisemaa hallitseviksi, tuulivoima-alue näkyy Säräisniemelle noin 4 km leveänä alueena 4-5 km
päässä. Pohjois-Pohjanmaan liitto toteaa, että ko. alueen osalta tarkempi arviointi edellyttää
kuvasovitteiden laatimista.
Vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheen ratkaisussa on nähty tarpeelliseksi lieventää Vaalan alueen
tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutuksia, minkä vuoksi tuulivoimayleiskaavan ehdotukseen
sisältyvää Painuan kanavan aluetta ei sisällytetty maakuntakaavaluonnokseen. Alue sijoittuu melko
lähelle Oulujärveä ja valtakunnallisesti arvokasta Säräisniemen aluetta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:

Ks. lausunnon lopusta kohta 4.

Vaihemaakuntakaavassa ja Vaalan tuulivoimayleiskaavassa omana kysymyksenään on perusteltua
tarkastella myös tuulivoima-alueiden suhdetta erämaisiin luontokokonaisuuksiin. Vaalan ja
lähikuntien alueella tällaisiksi alueiksi voidaan tunnistaa ainakin Rumaja-Kuvaja-Oudonrimmit seka
Veneneva-Pelson alue, osin myös Oulujoen pohjoispuolelle sijaitsevat laajat suokokonaisuudet. Ko.
alueet ovat tärkeitä paitsi luonnon monimuotoisuuden kannalta, myös matkailu- ja lähiluontokohteina. Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, että kaavoituksella on tärkeää turvata erämaisten luontokokonaisuuksien eheyden säilymistä. Pohjois-Pohjanmaan tavoitteena on profiloitua kansainvälisestikin
kosteikkomaakuntana, mikä korostaa maakunnallisesti merkittäviksi todettujen suokokonaisuuksien arvojen turvaamista. Vaihemaakuntakaavan ja Vaalan tuulivoimayleiskaavan ratkaisujen
myötä erityisesti Rumaja-Kuvaja-Oudonrimpien alueen luonne tulee muuttumaan. Tästä
näkökulmasta olisi perusteltua pyrkiä säilyttämään muita vastaavia kokonaisuuksia, joista
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edellä on tuotu esiin erityisesti Venenevan alue. Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää harkittavaksi
Kaunistonkankaan tuulivoima-alueen poistamista tuulivoimayleiskaavasta em. perusteella.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:

Ks. lausunnon lopusta kohta 2.

Asutus
Kaavaehdotuksen valmistelussa on tehty linjaus, jonka mukaan osoitettavien tuulivoimaalueiden vähimmäisetäisyys asutukseen on 2 km. Liitto pitää tätä hyvänä strategisena
linjauksena.
Yhteenveto
Vaalan kunnan alueella voimassa olevissa maakuntakaavoissa ei ole osoitettu tuulivoimaloiden
alueita. Liiton näkemyksen mukaan yleiskaava perustuu kokonaisuutena arvioiden riittäviin
selvityksiin. Estettä Vaalan tuulivoimayleiskaavan hyväksymiselle ei ole, mutta liitto pitää
tärkeänä, että maakuntakaava ja yleiskaava sovitetaan mahdollisimman hyvin yhteen.
Maakuntakaava ohjaa joka tapauksessa voimaan tultuaan seudullisesti merkittävää tuulivoimarakentamista.
Maakuntakaavatasolla
Vaalan
tuulivoima-alueita
käsitellään
vireillä
olevassa
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa. Vaalan tuulivoimayleiskaavan alueet ovat
muodostaneet pohjan maakuntakaavan valmistelulle. Kaikkia Vaalan tuulivoimayleiskaavan
alueita ei ole sisällytetty vaihemaakuntakaavan luonnokseen, koska 1) maakuntakaavassa
keskitytään seudullisesti merkittävien, yli 10 voimalaa käsittävien alueiden ohjaamiseen ja 2)
maakuntakaavan selvitysten perusteella nähtiin perusteita pyrkiä edelleen lieventämään
Oulujärvelle kohdistuvia maisemallisia yhteisvaikutuksia.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
1. Vaalan tuulivoimayleiskaavan kaavaselostus päivitetään vastaamaan päivityshetken maakuntakaavatilannetta.
2. Maakuntakaavassa osoitetun Venenevan luonnon monikäyttöalueen rajaus on hyvin laaja, ja
Kaunistonkankaan tuulivoimapuiston aluevaraus on siihen verrattuna hyvin pieni. Kaunistonkankaan tuulivoima-alueelle on ajateltu sijoittuvan alle 10 tuulivoimalaa, joten kyseessä on ”ei
seudullinen tuulivoima-alue”.
Venenevan alueen hiljaisten alueiden status voitaneen taata riittävässä määrin Kaunistonkankaan tuulivoima-alueen tarkemman osayleiskaavoituksen ja siihen liittyvän melumallinnuksen ja
yksityiskohtaisemman voimalasijoittelun myötä. Kaunistonkankaan tuulivoimapuisto aiheuttaa
väistämättä maisemavaikutuksia Venenevan alueelle, mutta Venenevan kaltainen laaja aluevaraus (luonnon monikäyttöalue) ei voine rajoittaa oleellisesti maankäyttöä rajauksensa ulkopuolella. Oleellisempaa on, ettei Kaunistonkankaan tuulivoima-alue heikennä merkittävästi Veneneva-Pelson Natura-alueen luonnonarvoja, mikä on huomioitu Kaunistonkankaan kaavamääräystekstissä. Natura-alueen luonnonarvojen säilyminen tarkemman osayleiskaavoituksen myötä
palvelee myös monikäyttöalueen tavoitteita.
Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on aina väistämättä 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.
Laki ottaa kantaa kuitenkin siihen, ettei yleiskaava saa olla maanomistajalle kohtuuton (MRL 39
§).
Kaunistonkankaan tuulivoima-alueesta on keskusteltu Vaalan kunnan, ELYn ja PohjoisPohjanmaan liiton välissä työneuvottelussa 28.3.2018, jolloin todettiin, ettei Kaunistonkankaan
tuulivoima-aluevaraus ole maakuntakaavan vastainen.
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Kuva: Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaehdotuksen yhdistelmäkartta 19.3.2018.

3. Valokuviin tehdyt kuvasovitteet tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista kertovat vain yksittäisen
kuvauspisteen tilanteen ja näkymävaikutukset saattavat kuvauspisteen lähistöllä poiketa
suurestikin yksittäisen kuvauspisteen näkymistä. Lisäksi strategisessa kaavassa tuulivoimaloiden sijoitus on teoreettista ”hakuammuntaa”, sillä tuulivoimatoimijoiden hankekohtaisia tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmia ei ole käytettävissä. Näistä syistä valokuvasovitteiden laatiminen on jätetty tarkempien osayleiskaavojen asiaksi.
4. Kaavaehdotusvaiheen (ehdotus 3.10.2016) palautteen perusteella Painuan kanavan tuulivoimaaluetta supistetaan oleellisesti niin, että kanavan pohjoispuolinen TV-alue poistetaan kokonaan
ja lisäksi kanavan eteläpuoleisen TV-alueen itärajaa siirretään länteen päin. Tällöin strategisen
kaavan ohjeellisia voimaloita vähenee Painuan kanavan tuulivoima-alueella kaikkiaan 5 kpl ja
Painuan kanavan TV-alueesta tulee ”ei seudullinen”, eli alle 10 tuulivoimalan alue.
Painuan
kanavan tuulivoima-alueen pienentäminen vähentää maisemavaikutuksia selvästi Säräisniemen
ja Neittävän suuntaan.

1.4

Kajaanin kaupunki, kaupunginhallitus § 125,

23.5.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta ja sen tilanteesta.
Kajaania lähin Vaalan tuulivoimayleiskaavan 2030 ehdotuksessa osoitettu tuulivoimapuiston alue on
aivan Kajaanin ja Vaalan kuntarajalle kokonaan Vaalan puolelle sijoittuva Metsälamminkankaan
tuulivoimapuisto, jota on kehitetty omana tuulivoimahankkeenaan. Metsälamminkangas sijoittuu
noin 3 kilometrin etäisyydelle Kajaanin Ojanperän kylän lähimmistä rakennuksista ja noin 5
kilometriä länteen Oulujärvestä. Vaalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.6.2015 Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan, joka mahdollistaa lainvoiman saatuaan 27 yksikköteholtaan noin 3 MW:n tuulivoimalan rakentamisen alueelle.
Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotuksessa 2030 osoitetut tuulivoimapuiston alueet sijoittuvat osin
Oulujärven läheisyyteen, mikä aiheuttaa huomattavia maisemavaikutuksia koko Oulujärvelle.
Kajaanin kaupunki pitää Kainuun tuulivoimamaakuntakaavasta sekä Metsälamminkankaan
tuulivoimapuiston osayleiskaavasta antamiensa lausuntojen mukaisesti tärkeinä maisemallisesti
merkittäviä Oulujärven ranta-alueita. Niillä on erityisesti loma-asumisen, virkistyksen ja matkailun
kannalta arvoa, jota ei pidä heikentää.
Kaavaehdotuksessa osoitettu Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston alue on käsitelty
aiemmin omana kaavaprosessinaan. Vaalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27 yksikköteholtaan
noin 3 MW:n tuulivoimalaa Vaalan ja Kajaanin kuntarajalle mahdollistavan Metsälamminkankaan
tuulivoimapuiston osayleiskaavan 30.6.2015. Metsälamminkangas on Vaalan tuulivoimayleiskaavan 2030 ehdotuksessa esitetyistä tuulivoimapuiston alueista Kajaania lähin ja vaikutuksil7

taan merkittävin. Kajaanin kaupunki olisi toivonut Metsälamminkankaan osayleiskaavaprosessissa Vaalan kunnalta huomattavasti tiiviimpää ja vuorovaikutteisempaa yhteistyötä
kaavoituksessa hankkeen vaikutusten kohdistuessa tuulivoimapuiston sijainnin vuoksi suurelta
osin myös Kajaanin puolelle ja mm. Ojanperän kylän lähiympäristöön. Myöskään Vaalan
tuulivoimayleiskaavan 2030 ehdotuksessa vaikutusten arviointi ei ota riittävissä määrin
huomioon kyseisen Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston alueen vaikutuksia
Kajaanin
puolelle.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Metsälamminkankaan osayleiskaava on ollut koko työn ajan prosessina edellä Vaalan tuulivoimayleiskaavaa, ja koska detaljitason osayleiskaavassa tulee arvioida yksittäisen
hankkeen maisemavaikutukset strategisen kaavan tasoa yksityiskohtaisemmin, on Vaalan
strategisessa kaavassa viitattu Metsälamminkankaan maisemavaikutusten osalta tarkempaan ja jo hyväksyttyyn osayleiskaavaan.
Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten osalta kaavaselostusta täydennetään tarpeellisilta
osin. Lisäksi 3.10.2016 päivättyä kaavaehdotusta muutetaan Metsälamminkankaan tuulivoima-alueen osalta hallinto-oikeuden päätöksen (4.7.2017 päätösnumero 17/0175/1)
mukaiseksi, jolloin Metsälamminkankaan tuulivoima-alue pienenee hieman koilliskulmaltaan.
Kaavamerkinnän "Tuulivoimalan ohjeellinen sijainti" -määräyksen mukaan "Tuulivoimaloiden
sijoittelu kaavakartalla on suuntaa antava; sijoittelu on tehty karttatietojen ja noin 700 m
voimaloiden etäisyysvälin perusteella. Sijoittelun taustalla ei ole hankesuunnittelua." Kaavaehdotuksessa Metsälamminkankaan alueelle osoitettujen tuulivoimaloiden sijoittelua ohjannee kuitenkin
nimenomaan Vaalan kunnanvaltuuston 30.6.2015 hyväksymä Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja siihen liittyvä hankesuunnittelu.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
”Tuulivoimaloiden ohjeellinen sijainti” –merkintää korjataan merkintöjen selitysosioon
seuraavasti:
”Tuulivoimaloiden ohjeellinen sijainti: Tuulivoimaloiden sijoittelu kaavakartalla on suuntaa
antava; sijoittelu on tehty pääosin karttatietojen ja noin 700 m voimaloiden etäisyysvälin
perusteella. Sijoittelun taustalla on hankesuunnittelua ainoastaan Metsälamminkankaan
tuulivoimapuiston alueella.
Kaavaehdotuksessa tuulivoimapuiston alueiden ympärille on osoitettu merkinnällä st
suunnittelutarvealue, ml. tuulivoimapuiston alueille, jotka sijoittuvat Vaalan ja naapurikuntien kuntarajoille. Aivan Vaalan ja Kajaanin keskinäisessä kuntarajassa kiinni olevan
Metsälamminkankaan ympärillä suunnittelutarvealueen rajausta ei ole piirretty Kajaanin
puolelle suunnittelutarvealueen katketessa kaavaehdotuksessa Kajaanin kunnan rajalle.
Kaavamerkintää st suunnittelutarvealue tulee tarkentaa Kajaanin kuntarajalle sijoittuvan
Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston alueen osalta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
St –rajausviivaa jatketaan kaavakartalla myös Kajaanin puolelle, niin että Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston ympärille muodostuu yhtenäinen st –aluerajaus, kuten muidenkin naapurikuntien puolelle ulottuvien st –aluerajausten kanssa on tehty. Naapurikuntien puolella merkintä on kuitenkin vain informatiivinen, sillä Vaalan tuulivoimayleiskaava
koskee vain Vaalan kunnan aluetta.
Kaavaselostuksessa viitataan mm. vaikutusten arvioinnin yhteydessä ja nykytilannetta
kuvattaessa virheellisesti
Vuolijoen kuntaan.
Vuolijoen kunnan ja Kajaanin kaupungin
kuntaliitoksen (2007) myötä Vuolijoen kunta lakkautettiin. Kyseiset entisen Vuolijoen kunnan
alueet kuuluvat nykyisin Kajaanin kaupunkiin.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
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Kaavaselostusta korjataan tarpeellisilta osin.

Kaavaselostuksessa esitetyt Kajaanin kaupunkia koskevat tuulivoimapuistojen tiedot on syytä
päivittää ajan tasalle. Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Piiparinmäen tuulivoimapuiston Kajaanin puoleisen osayleiskaavan 21.3.2016 ja kaavasta on jätetty 1 valitus PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen. Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 12.12.2016 ja kaavasta on jätetty 1 valitus Pohjois-Suomen hallintooikeuteen. Kaava sallii 9 tuulivoimalan rakentamisen Kajaanin puolelle. Murtomäen Vieremän
kunnan puoleisen osayleiskaavan tiedot on myös syytä tarkistaa. Kajaanin Kokkosuon tuulivoimapuiston hankkeen kehittäminen on lopetettu keväällä 2016 ja Kajaanin kaupunginhallitus on
päättänyt 21.6.2016 keskeyttää Kokkosuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Kaavaselostusta päivitetään tarpeen mukaan.

1.5

Paltamon kunta, kunnanhallitus § 152, 5.6.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta. Paltamon kunnalla ei ole
huomautettavaa Vaalan tuulivoimayleiskaavasta 2030.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Lausunto merkitään tiedoksi eikä se edellytä toimenpiteitä tai muutoksia kaavaan.

1.6

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry, 2.6.2017

Pohjois-Pohjanmaan piiri ry vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton saamaan lausuntopyyntöön koskien
Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotusta. Vaala on osa Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminta-aluetta ja
on kuulunut vuoden 2016 alusta lähtien myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.
Vastikään nähtävillä olleessa (10.4.-12.5.2017) Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavan
luonnoksessa on tarkasteltu myös Vaalan maankäyttövarauksia, mukaan lukien tuulivoiman
hyödyntämistä. Laadittujen selvitysten perusteella 3.vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 uutta
tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta ja siitä poistetaan 10 Pohjois-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa osoitettua tuulivoima-aluetta. Uusista varauksista 15 sijoittuu mantereelle
ja kaksi merelle. Lopputuloksena Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa on varausmerkinnällä
yhteensä 69 seudullista tuulivoimaloiden aluetta. Vaalassa niistä sijaitsee viisi. Ne ovat Metsälamminkangas (tv-1 369), Naulakangas (tv-1 370), Rovankangas-Pirttikangas (tv-1 371), Haarasuonkangas (tv-1 372) ja Kiviselkä-Pitkäsuo (tv-1 373).
Kaavaselostuksen mukaan Vaalan tuulivoimayleiskaava on strateginen aluevarauskaava, jonka
tarkoituksena on ohjata tuulivoimala-alueiden sijoittumista. Yleiskaavaehdotuksessa on 6
tuulivoimapuistojen aluekokonaisuutta: Rovankangas-Pirttikangas, Haarasuonkangas-AittoselkäKiviselkä-Kivisuo-Turkkiselkä, Painuan kanava, Naulakangas, Kaunistonkangas, Syrjäsuo ja
Metsälamminkangas. Niistä Metsälamminkankaalla on myös valtuuston hyväksymä osayleiskaava,
mutta se ei ole ilmeisesti vielä lainvoimainen.
Maakuntakaavalla ohjataan seudullisesti merkittävää tuulivoimarakentamista. Sellaiseksi on
määritelty 10 voimalaa tai enemmän käsittävät tuulivoimala-alueet. Niiden lisäksi voidaan toteuttaa
paikallisia alle 10 voimalan kokonaisuuksia. Syrjäsuolle on suunnitteilla 6 voimalaa ja Naulakankaalla
on aloitettu 6 voimalan kokonaisuuden kaavoitus. Toisaalta Vaalan kaavassa Syrjäsuolle esitetään
laajennuksia ja Naulakankaalle on kaavakarttaan merkitty 16 voimalan rypäs sekä laajennusosa.
Kaunistonkankaalle on merkitty 9 voimalaa sekä laajennusosa. Epäselväksi jää, onko jotkin
varaukset tulkittu maakuntakaavoituksessa paikallisiksi, mutta Vaalan kaavan aineiston perusteella
ne ovat kaikki seudullisia kooltaan. Näin ollen 3.vaihemaakuntakaavan luonnos ja Vaalan
yleiskaavaehdotus poikkeavat toisistaan. Vaikuttaa siltä, että joitain tuulivoimalle Vaalan kaavassa
varattuja alueita on vaihekaavasta karsittu.
Kaavaselostuksessa todetaan Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavan laadinnan alkaminen ja
Vaalan maankäytön tarkastelun sisältyminen siihen. Eriaikaisuus sekoittaa tilannetta, mutta
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kaavojen yhteneväisyys on varmistettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maakuntakaava
on ohjeena laadittaessa yleis- ja asemakaavoja eikä päinvastoin. Vaihemaakuntakaavan
ensisijaisuutta korostaa myös se, että sen laadinnassa on panostettu erityisesti tuulivoimaa
koskeviin selvityksiin.
Korkein hallinto-oikeus on linjannut vuosikirjapäätöksessään KHO:2016:14, että yhteisvaikutusten
arviointi tulee tehdä nimenomaan maakuntakaavoituksessa. Kyseisessä tapauksessa ei ollut
tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutuksia koskevien selvitysten ja vaikutusten arviointien
puuttuessa KHO:n mukaan mahdollista arvioida, "ovatko valituksessa tarkoitettujen tuulivoimaloiden
alueiden aluevaraukset asianmukaisesti sovitettavissa yhteen luonnonarvojen vaalimiseen liittyvien
alueidenkäyttötavoitteiden ja kaavan sisältövaatimusten kanssa. Tämän vuoksi ja kun maakuntakaavan tarkoittaman tuulivoimaratkaisun yhteisvaikutukset eivät voi tulla yksittäisen tuulivoimaalueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa riittävästi arvioiduksi, maakuntakaava ei perustu
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin."
Tekeillä oleva 3.vaihemaakuntakaava ohjaa yleispiirteisesti tuulivoiman sijoittumista, mutta
kuntakohtaisellekin strategiselle tuulivoimakaavalle on tarvetta. Myös luonnonsuojelupiirille
tuulivoima on sijaintikysymys. Pohjois-Pohjanmaasta on kehittynyt tuulivoiman hyödyntämisen
keskittymäalueeksi. Siksi erityisesti myös kokonaisuuden ja yhteisvaikutusten arviointi ovat
olennaisia. Kuten KHO on todennut yksittäisten hankkeiden kohdalla yhteisvaikutusten arviointi on
jäänyt olemattomaksi. Selvä ongelma on ollut, että huolimatta runsaista maakuntakaavassa
osoitetuista varauksista lukuisia hankkeita on toteutettu tai suunniteltu muualle joko osaksi tai
kokonaan. Kun 3.vaihekaavoituksessa on panostettu uudelleen tuulivoiman sijainninohjaukseen ja
yhteisvaikutusten kartoitukseen, Vaalan yleiskaavaehdotus on päivitettävä vastaamaan 3.
vaihekaavaa ja siksi odotettava ennen kaavan hyväksymistä vähintään vaihekaavaehdotuksen
valmistumista.
Se on siksikin tarpeen, että Vaalan kaavan selostuksessa yhteisvaikutuksia käsitellään hyvin
suppeasti ja pinnallisesti. Nurinkurisesti vaikutusten arviointi ja haittojen vähentäminen jätetään
hankekohtaisten selvitysten ja suunnitelmien varaan. Kappaleen 9.19 kirjauksilla pitkälti mitätöidään
strategisen kaavoituksen merkitys toteamalla, että ensimmäisten kohdalla vaikutukset jäävät
lieviksi, mutta mikäli kaikki tuulivoimapuistot toteutuvat, niin niiden kumulatiivinen vaikutus voi olla
suurikin. "Vaikutukset tarkentuvat hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä, jolloin yksityiskohtaisten selvitysten perusteella määritellään kullekin alueelle soveltuva voimalamäärä ja mitoitus."
Lausahdus herättää huolta sikälikin, että hankkeita pilkotaan, kuten Naulakankaalla ilmeisesti
tehdään. Siihen on usein syynä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn välttäminen.
Ympäristöministeriö jätti joitain tuulivoimavarauksia Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta
vahvistamatta, koska kaikilta osin siinä esitetty maankäytön ohjaus tuulivoimaloiden sijoittamiseksi
ei täyttänyt riittävästi alueidenkäyttötavoitetta ekologisesta kestävyydestä. Siinä tapauksessa
puutteet koskivat tärkeälle muuttoreitille sijoitettuja tuulivoimavarauksia. Vaalan kohdalla kyse on
riittävästä pesimälinnuston ja suoluonnon sekä ekologisten yhteyksien huomioon ottamisesta.
Vaalan tuulivoima-aluevarausten kohdekohtaisissa kuvauksissa toistuu seuraava arvio: tuulivoimapuiston toteuttamisella on todennäköisesti häirintä- ja estevaikutusta muun muassa linnustolle,
mutta huolellisella suunnittelulla voidaan negatiivisia vaikutuksia minimoida. Tuulivoimaloita, tiestöä
ja voimasiirtolinjoja ei tulisi sijoittaa linnustollisesti tärkeiksi merkityille soille eikä niiden välittömään
läheisyyteen. Linnustollisesti tärkeiden soiden ja rakennelmien väliin tulisi jättää luontoselvityksessä
mainitut vähintään 200 m leveät suojavyöhykkeet.
Strategisella kaavoituksella kuitenkin tavoitellaan haittoja ennalta ehkäisevää maankäytön ohjausta.
Aluevarausmuutosten ohella kaavamääräyksiä on syytä täydentää seuraavasti: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.
Ensinnäkin strategisen kaavan kaavamääräysten on oltava linjassa vaihekaavan määräysten kanssa
ja toisekseen luontoselvitykset osoittavat, että tuulivoimaa varten tehdyt aluevaraukset ovat hyvin
summittaisia. Niihin sisältyy muun muassa luonnontilaisia soita, joilla on myös linnustollista
merkitystä. Soiden vesitalouden säilyttäminen häiriöttömänä on yksi perusvaatimus sijoitettaessa
tuulivoimapuistoja ja yksittäisiä tuulivoimaloita maastoon. Toinen tärkeä periaate on välttää
esteiden muodostuminen tuulivoimaloista linnuston pesimäalueella ruokailualueiden välille.
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Maankäytön ohjauksen onnistumiseksi on syytä asettaa velvoite mainittujen tekijöiden huomioon
ottamisesta, joka hankkeessa yleensä tarkoittaa voimaloiden määrän vähentämistä.
Tiivistelmä
Huolellinen sijainninohjaus vähentää ristiriitoja ja parantaa hankkeiden laatua. Pohjois-Pohjanmaan
3. vaihemaakuntakaava, jossa päivitetään ja yhtenäistetään Vaalan kaavamerkinnät osana PohjoisPohjanmaan maakuntaa, on ensisijainen kaava ja sen tulee ohjata Vaalan kuntakohtaista
tuulivoimakaavaa. Vaalan strategista kaavaehdotusta ei tule hyväksyä, ennen kuin yhteensopivuus
varmistuu.
Luonnonsuojelupiiri pyytää kaavapäätöksen tiedoksi yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kunnan tehtävä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön suunnittelusta (MRL 20 §). Koska
Vaalassa on viime vuosina virinnyt kiinnostusta tuulivoimarakentamiseen, kunta on katsonut perustelluksi ja akuutiksi asiaksi tutkia tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia
suhteessa kunnan muuhun maankäyttöön laatimalla kuntakohtaisen strategisen tuulivoimayleiskaavan. Tuolloin Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadintapäätöstä tehtäessä oli tiedossa, että Vaalaa koskevissa maakuntakaavan tuulivoimaratkaisuissa menee aikaa, eikä
maakuntakaavan aikataulutähtäin vastaa tuulivoimarakentamisen osalta kunnan tarpeita.
Maakuntakaavan tuulivoimasuunnittelun ja kunnan oman tuulivoimayleiskaavan eriaikaisia aikatauluja ei ole nähty ongelmaksi viranomaisten taholta. Maakuntakaava ottaa kantaa seudullisiin tuulivoima-alueisiin, ja mikäli osa Vaalan tuulivoima-alueista ei tule merkityksi suunnitteilla olevaan 3. vaihemaakuntakaavaan, ovat ne tällöin maakuntakaavan
tulkinnan mukaisesti ”ei-seudullisia”, alle 10 tuulivoimalan kokonaisuuksia.
Vaalan strategisen tuulivoimayleiskaavan ehdotusta (3.10.2016) on päätetty muuttaa
niin, että Painuan kanavan tuulivoima-aluetta pienennetään oleellisesti, niin että voimaloiden määrä alueella jää alle seudullisen rajan. Lisäksi Syrjäsuon tuulivoima-alue poistetaan kaavasta kokonaan. Myös Pirttikankaan ja Metsälamminkankaan alueita on pienennetty hieman.
”Tuulivoimapuiston alue” –aluevarausmerkinnän tekstiä muokataan lausunnossa ehdotettuun suuntaan.

1.7

Suomen metsäkeskus, 5.6.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta.
Kaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset kohdassa on kuvattu luo-1 ja luo-4 merkinnät, joilla
on merkitty tuulivoimapuiston sisään jääviä mahdollisia metsälain 10 §:n kohteita. Merkinnän
vaikutusta kohteen käsittelyyn ei ole kuvattu.
Metsälaki määrittelee metsälain 10 §:n kohteiden suojelun kohteen metsätalouskäytön osalta,
jolloin esitetyt luo-merkinnät eivät ole tarpeellisia tuulivoimayleiskaavassa. Mikäli luomerkinnöillä on tarkoitus suojata kohdetta tuulivoimaloiden, niitä varten rakennettavien
sähkölinjojen tai tieverkon muodostamalta uhalta, tämä käyttörajaus tulisi kirjata kaavamääräykseen ja samalla todeta, että metsätalouskäytön osalta noudatetaan metsälakia.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Luo –merkinnät (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) on osoitettu
Vaalan tuulivoimayleiskaavaan informatiivisina merkintöinä (vrt. Ympäristöministeriön
raportteja 2016, Metsämaa kaavoituksessa, sivu 36: ”Esimerkiksi luontoarvoja voi olla
tarpeen merkitä kaavakartalle informatiivisina merkintöinä, vaikka ne turvataan muiden
lakien nojalla riippumatta kaavan merkinnöistä ja määräyksistä”).
Vaalan tuulivoimayleiskaavan luo –merkinnän merkintätekstiä muokataan lausunnossa
ehdotettuun suuntaan.
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1.8

3. Logistiikkarykmentti, Esikunta, 5.6.2017

Puolustusvoimien lausunto
Kaava ottaa riittävästi huomioon Puolustusvoimien tarpeet. Tämän kaavan perusteella ei myönnetä
rakennuslupia, vaan sitä ennen tuulivoimahankkeista laaditaan erilliset osayleiskaavat.
Tarkennukset kaavamääräyksiin: Aluetta suunniteltaessa tulee turvata puolustusvoimien
toimintaedellytykset (huolehtia siitä, että ei heikennetä puolustusvoimien toimintaedellytyksiä) sekä
ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet." ”Kaavan toteuttamisella ei saa vaikeuttaa Puolustusvoimien
toimintaa. Toteuttamiseen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Puolustusvoimien lausunto.”
Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen
toteuttamista. Pääesikunnan operatiivisen osaston yhteyshenkilönä toimii Jussi Karhila puh. 0299
800 (puolustusvoimien vaihde). Lisätiedot osoitteesta: tuulivoimalausunnot@mil.fi.
Tutkavaikutuksien selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä Puolustusvoimien kannalta vastaa Pääesikunta, joten niitä koskevat lausuntopyynnöt tulee toimittaa
osoitteella: kirjaamo.pe@mil.fi tai Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki. Lausuntopyyntölomake
osoitteessa www.puolustusvoimat.fi.
Tarkemmassa suunnittelussa ja kaavoituksessa kaavakartta ja -määräykset tulee olla sellaisia, että
ne antavat mahdollisuuden toteuttaa vain ja ainoastaan sen ratkaisun, josta pääesikunta on antanut
hyväksyttävyyslausunnon. (Esim. tv –osa-aluevaraukset on oltava niin suppeita, että ne
mahdollistavat ainoastaan hyväksyttyjen koordinaattien mukaiset sijoitukset).
Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen on pyydettävä lausunnot puolustusvoimien lisäksi myös
Suomen Turvallisuusverkko Oy: ltä, osoitteesta asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi.
Jatkotyö
Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat
puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin,
vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt
tilataan Johtotieto Oy:ltä, Seutulantie 3-5 B, 0410 Järvenpää, p. 080012600, sähköposti:
info@johtotieto.fi
Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden
rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava
muutoksen aiheuttajalle.
Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/ toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä
tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Vaalan kunta lisäisi laadittavaan kunnalliseen
rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet: ”Yli 50 metriä
(kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto
Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta)
korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa
käytössä oleviin alueisiin.”
Yhteyshenkilöt
Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla kirjaamo.3logr@mil.fi tai
3.Logistiikkarykmentin Esikunta (3.LOGRE), PL 14, 41161 TIKKAKOSKI, katuosoite Elemettitie18,
Tikkakoski
Yhteyshenkilöinä kaavoitus- ja edunvalvonta-asioissa ovat 3LOGR:n kiinteistöpäällikkö, DI Kari
Ponkilainen, p. 0299 573 262 ja kiinteistöinsinööri, RI Tapio Seppä, p. 0299 573 263. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mil.fi.
Tuulivoimahankkeesta annettavan lausunnon yhteyshenkilö on tarkastaja, insinööri (AMK) Jussi
Karhila puh. 0299 800 (puolustusvoimien vaihde). Lisätiedot/ tiedustelut osoitteella: tuulivoimalausunnot@mil.fi.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
”Tuulivoimapuiston alue” –aluemerkinnän kaavamääräystekstiin lisätään lausunnossa ehdotetut seuraavat lauseet:
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”Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa
erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. Kaavan toteuttamisella ei saa vaikeuttaa puolustusvoimien toimintaa. Toteuttamiseen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä puolustusvoimien lausunto.”
Lausunnon esitys kunnan rakennusjärjestykseen ja muihin osayleiskaavoihin lisättävästä
tekstistä ei ole tässä kaavahankkeessa käsiteltävä asia, joskin esitys menee lausunnon
myötä tiedoksi eteenpäin.

1.9

Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, 2.6.2017

Fingrid on lausunut kaavan luonnosvaiheesta 9.12.2014. Tuolloin toimme esille seikkoja, jotka on
viety ehdotusvaiheen kaavaselostukseen kohtaan 4.1.1 voimajohtoverkko. Fingrdillä ei ole muutoin
huomauttamista tuulivoimayleiskaavan ehdotuksesta. Edellisessä lausunnossa mainitut asiat ovat
kuitenkin edelleen olennaisia ja ne otettava huomioon myös tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelussa. Muistutamme, että Fingridille tulee lähettää lausuntopyynnöt tuulivoimakohteiden hankekaavoista ja tarkemmista suunnitelmista.
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja.
Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto
voimajohtojen omistajalta.
Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä
hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230. Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja
tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101
HELSINKI.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Lausunto merkitään tiedoksi eikä se edellytä toimenpiteitä tai muutoksia kaavaan.

1.10

Digita Oy, Radio- ja Asiantuntijapalvelut, 5.2017

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä Vaalan tuulivoimayleiskaavasta.
Digita toteaa, että tuulipuistot aiheuttavat useimmiten merkittävää haittaa antenni-tv:n vastaanottoon ennen kaikkea puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Lisäksi tuulivoimalat
voivat sijaita Digitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä, jolloin tiedonsiirto lähetysasemille
katkeaa. Vastaanotto- ja linkkijänneongelmat voivat syntyä jo yhdenkin tuulivoimalan tapauksessa.
Rakentamista ohjaavissa hankekohtaisissa osayleiskaavoissa on huomioitava tuulivoimapuistojen
vaikutukset antenni-tv-vastaanottoihin sekä Digitan tiedonsiirron linkkijänteisiin.
Esitämme, että osayleiskaavavaiheessa:
§
§
§

alueilta tehdään tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset ja ne liitetään taustaselvitysmateriaaleihin
mikäli selvitykset osoittavat antenni-tv:n vastaanotossa häiriöalueita, niin hankevastaavan
on esitettävä suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi
täsmennetään, että hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan häiriöiden
korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp - HE 221/2013 vp)
todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän
kaltaisen aiheuttaja vastaa -periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä
noudatettava lähtökohta. Digita toteaa, että antenni-tv:n verkko-operaattorin velvollisuuksiin ei
kuulu mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden korjaaminen.
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Digita toteaa, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutukset ja
vaikutusalueet voidaan riittävällä suunnittelulla nykyisin ennustaa. Lisäksi Digita toteaa, että
tuulivoimaloiden aiheuttamien häiriöiden hoitamisessa ei valitettavasti ole alalle syntynyt yleisiä
käytäntöjä. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt voivat pahimmillaan estää kokonaan antenni-tv signaalin vastaanoton. Erityisesti tilanteessa, jossa olemassa olevan tv-ja radiolähetysaseman
lähistölle sijoitetaan useita tuulivoimaloita, voidaan pahimmassa tapauksessa ajautua tilanteeseen,
jossa tv-signaalin eteneminen estyy kokonaan. Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että tuulivoimaloiden tv-vastaanotolle aiheuttamat häiriöt pyritään välttämään hyvissä ajoin etukäteen jo
voimaloiden suunnitteluvaiheessa tuulivoimaloiden ja verkko-operaattoreiden välisellä yhteistyöllä.
Ellei näin tehdä, riskinä on, että tuulivoimaloiden roottoreiden kotitalouksien tv- vastaanotolle
aiheuttamat häiriöt jäävät korjaamatta ja kotitalouksien kärsittäviksi.
Tästä on jo olemassa
valitettavia esimerkkejä (esim. Pori Peittoo). Tuulivoimayhtiöt tulee siten jo kaavoitus- ja
rakennuslupavaiheessa velvoittaa huolehtimaan siitä, että tuulivoimalat sijoitetaan alueelle siten,
että häiriöitä kotitalouksien antenni-tv:n vastaanotolle ei aiheudu. Viranomaisten tulisi päätöksessään tuoda selvästi esiin myös se, että mikäli huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta
tuulivoimalat kuitenkin aiheuttavat häiriöitä tv-vastaanotolle, tulee niiden myös huolehtia häiriöiden
poistamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Antenni-tv - lähetyksiä käytetään myös vaaratiedotteiden välityskanavana. Tuulivoiman aiheuttaessa häiriön antenni-tv -vastaanottoihin vaikuttaa se tällöin myös vaaratiedotteiden saatavuuteen ja
sitä kautta yleiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa
huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa.
Lisätietoja asiassa antaa liiketoimintapäällikkö Jari Pasuri, puhelin +358 40 528 7088 ja sahköposti
jari.pasuri@digita.fi.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kaavaselostuksen kohtaa 9.15 Tutka- ja tietoliikennevaikutukset täydennetään tarvittavilta osin.
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2.

MUISTUTUKSET

2.1

Niskan Erä, 27.5.2017

Vaalan kunnan nähtävillä olevassa Vaalan tuulivoimayleiskaava 2030 esitellään kunnan alueella
tuulivoimatuotantoon suunnitellut alueet. Yksi näistä alueista, Syrjäsuo sijaitsee Oulujoen
pohjoispuolella Geopark-alueella. Suunniteltu alue käsittää merkittävän osan Niskan Erä ry:n
metsästysaluetta.
Tuulivoiman tuotantoalueilla on merkittäviä vaikutuksia sekä riistan perinteiseen käyttäytymiseen
että mahdollisuuteen harrastaa metsästystä alueella ja alueen tuntumassa. Tämän vuoksi Niskan
Erä ry:n kanta kyseiseen Syrjäsuon tuulivoimahankkeeseen on kielteinen ja se tulee poistaa Vaalan
tuulivoimayleiskaava 2030 suunnitelmasta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Syrjäsuon tuulivoima-alue on päätetty poistaa kokonaan Vaalan strategisen yleiskaavan aluevarauksista.

2.2

Muistutus 2, 17.5.2017

Maakuntavaltuusto on 2.6.2014 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040. Siinä
on määritelty Pohjois-Pohjanmaan tavoitekuva vuoteen 2040 seuraavasti:
”Pohjoispohjalaiset tekevät tulevaisuutensa. Pohjois-Pohjanmaa on osaava, kansainvälinen ja
elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta kärkenään Oulu, pohjoisen suurin keskus. PohjoisPohjanmaa on hyvinvoinnin, laadukkaan elinympäristön ja monimuotoisen luonnon
maakunta.”
Aikaisemmassa Kainuun Tuulivoimamaakuntakaavassa todettiin, että Vaalassa ei ole tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Vaalassa on useita, jopa valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita. Samoin perinnemaisemakohteita. Oulujärvi ympäristöineen ja retkeilyalueineen, on yksi
maakuntamme merkittävimmistä matkailullisista vetovoima-alueista. On tiedossa, että matkailuun
syntyy tulevaisuudessa merkittävä osa kaikista uusista työpaikoista. Vaalassa on paljon myös
vapaa-ajan asukkaita. Myös he ovat muuttaneet tänne kauniin, jopa ainutlaatuisen luontomaiseman
takia. Miten Vaalaan suunniteltavat tuulivoima-alueet ovat sopusoinnussa Maakuntavaltuuston määrittelemän tavoitekuvan kanssa?
Rokua Geopark kotisivuilla kerrotaan: ”Geopark tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua
ainutlaatuiseen luontoon, aitoihin tuotteisiin, elämyksiin ja tarinoihin. Se edistää kestävää kehitystä,
matkailua ja luonnontieteiden opetusta.” ”Maanmuodot, kasvit, eläimet ja kulttuuri kumpuavat
alueen historiasta – erityisesti niistä geologisista tapahtumista, jotka aikojen kuluessa ovat
muovanneet maata merkittävällä tavalla.” Massiivinen tuulivoimaloiden rakentaminen tuhoaa
tämän ainutlaatuisuuden.
Vaalan kunnan tulevaisuus ei ole tuulivoimapuistoissa. Me olemme jo antaneet osamme luonnosta
vesivoimalle. Katsotaan, mitä energiamuotoja tulevaisuus tuo aurinko- ja bioenergian kautta
käyttöömme.
Vaalan Tuulivoimayleiskaava 2030, ei tule tässä muodossa hyväksyä. Tuulivoimateollisuudella voi
olla jopa kansanterveydellisiä seurauksia. Terveys tuulivoimateollisuuden edelle. Oulujärven,
Oulujoen ja Rokuan alueet on julistettava ”tuulivoimasta vapaaksi alueeksi”.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 4/2017) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman
(2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista
toimintaa. Kunnan tehtävä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön suunnittelusta
(MRL 20 §). Koska Vaalassa on viime vuosina virinnyt kiinnostusta tuulivoimaraken15

tamiseen, kunta on katsonut perustelluksi ja akuutiksi asiaksi tutkia tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia suhteessa kunnan muuhun maankäyttöön laatimalla
kuntakohtaisen strategisen tuulivoimayleiskaavan. Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadinta on osa kunnan maankäyttöpolitiikkaa ja kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanhallitus sekä -valtuusto.
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. Kunkin tuulivoimapuiston yksityiskohtaisemmat
vaikutukset (mm. melu ja välke) tutkitaan tarkempien hankekohtaisten osayleiskaavojen myötä, jolloin viranomaisten viimeisimmät ohjeet ja määräykset eri ohjearvoista huomioidaan niin, että oleellisia negatiivisia terveysvaikutuksia ei tule.
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Vaalan strategisen tuulivoimayleiskaavan ehdotusta on päätetty muuttaa niin, että Painuan kanavan tuulivoima-aluetta pienennetään oleellisesti, niin että voimaloiden määrä alueella jää alle seudullisen rajan. Lisäksi Syrjäsuon tuulivoima-alue poistetaan kaavasta kokonaan. Myös Pirttikankaan ja Metsälamminkankaan alueita on pienennetty
hieman.

2.3

Muistutus 3, 28.5.2017

Allekirjoittaneet ovat Vaalan vapaa-ajan asukkaita.
Kaavaselostuksen mukaan tavoitteena on luoda edellytykset tuulivoimarakentamisen
lisäämiselle kunnassa. Tuon päätarkoituksen varjoon on jäänyt yhteisvaikutusten tarkastelu. Ei
ole hyvän hallinnon mukaista menettelyä, että Metsälamminkankaan hanke on merkitty
yleiskaavaan, mutta sen vaikutuksia ei ole tarkasteltu samoin kriteerein kuin muita eikä sitä ole
otettu huomioon kokonaistarkastelussa. Muiden tuulivoimapuistojen aluerajauksia on tarkistettu
niin, että etäisyyttä lähimpään asutukseen tulee vähintään 2 km, mutta Metsälamminkankaan
etäisyyttä ei ole vastaavasti muutettu eikä etäisyyttä edes ole mainittu (kpl 8.2). Vaalan
kunnan 22.5.2015 kuulutuksessa Metsälamminkankaan kaavaselostuksen mukaan "lähimmillään
loma-asunnon etäisyys suunniteltuun tuulivoimalaan on 1,5 km. Vakituisen asunnon etäisyys
lähimpään suunniteltuun tuulivoimalaan on 1,9 km". Laajojen ja korkeiden tuulivoima-alueiden
vaikutukset maisemaan korostuvat Oulujärven järvimaisemassa, mutta Metsälamminkankaan
hankkeen hankekohtaista näkymäanalyysia ei ole esitetty, eikä se kuulu yhteisnäkymäanalyysiin, jolla arvioidaan teoreettisella tasolla voimaloiden näkymistä maisemassa. Näin maisemavaikutuksia vähätellään, kun kuitenkin kappaleessa 9.7 mainitaan, että tuulivoimarakentamisen
merkittävimmät ja pääosin kielteisinä koetut vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan.
Selostuksesta ei käy ilmi, onko maisemavaikutuksia arvioitu korkeimman mahdollisen alueelle
rakennettavan tuulivoimalan kokonaiskorkeuden perusteella. Metsälamminkankaan osayleiskaava ei myöskään ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu. Näillä perusteilla kyseessä on
menettelyvirhe ja Metsälamminkankaan hanke tulee poistaa Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta.
Lisäksi yksittäisiä huomioita kaavaselostuksesta:
§

§

§
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Kappaleessa 5 osa tekstistä on jäänyt kartan alle. Myös selostuksen kpl 10 on
jäänyt kesken. Kappaleessa 7.6 puhutaan liitteistä 1 ja 2, mutta ne eivät olleet
nähtävillä kuulutusaineistossa.
Vireillä oli Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, jossa ei lopulta käsitelty Vaalan
aluetta lainkaan. Selvyyden vuoksi kaavaselostuksen kohdasta 4.3.2 tulee poistaa kaavaa koskevat tekstit, kuva ja merkinnät. Tekstiin voi jättää lauseen, että
maakuntarajan muutoksen vuoksi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan suunnittelua Vaalan alueella ei jatkettu.
Kohdasta 4.3.3 tulee poistaa Metsälamminkankaan osayleiskaavaa koskeva maininta, koska asiasta on valitettu, eikä se ole lainvoimainen. Sama koskee kohtaa
9.7.

Lopuksi:
Vaalan kunnan tuulivoimaan liittyvä kaavoitusmenettely herättää hämmennystä. Tuulivoimaa
kaavoitetaan yhtä aikaa kolmella tasolla: maakuntakaavassa, tuulivoimayleiskaavassa sekä
erillisissä osayleiskaavoissa. Osallisilla on hankaluuksia käsittää, milloin on kysymys mistäkin
kaavasta tai sen vaiheesta. Todennäköisesti tästä syystä useita mielipiteitä jää esittämättä.
Kaava ei tue Rokua-Oulujärvi matkailun Master Plan -hankkeen tavoitteita. Tällä kaavalla
Vaalan kunta ilmoittaa voimistavansa kuntaimagon teollista puolta. Samalla se tulee vähentämään
Oulujärven seudun matkailuimagoa, koska kaavasta aiheutuu selviä maisemamuutoksia. Tämä on
erittäin valitettavaa, sillä Oulujärvi on Suomenkin mittakaavassa ainutlaatuinen matkailukohde.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Metsälamminkankaan osayleiskaava on ollut koko työn ajan prosessina edellä Vaalan tuulivoimayleiskaavaa, ja koska detaljitason osayleiskaavassa tulee arvioida yksittäisen
hankkeen vaikutukset strategisen kaavan tasoa yksityiskohtaisemmin, on Vaalan strategisessa kaavassa viitattu Metsälamminkankaan vaikutusten osalta tarkempaan ja nyt jo
hyväksyttyyn osayleiskaavaan (hyväksytty Vaalan kunnanvaltuustossa 30.6.2015). Lähtökohtaisesti oletetaan, että Metsälamminkankaan osayleiskaava tulee saamaan lainvoiman ennen kuin Vaalan strateginen yleiskaava hyväksytään. Vaalan tuulivoimayleiskaavan 3.10.2016 päivätyn kaavaehdotuksen yhteisvaikutuksissa Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto on huomioitu tulkiten Metsälamminkankaan tarkemman osayleiskaavan aineistoa (mm. näkymäanalyysi). Uudelleen nähtäville asetettavaa kaavaehdotusta varten
näkymä-analyysit päivitetään ja päivityksessä huomioidaan myös Metsälamminkankaan
alue Vaalan tuulivoimayleiskaavan näkymäanalyysin parametrein.
Vaalan tuulivoimayleiskaavan näkymäanalyysit on laadittu ja laaditaan kokonaiskorkeudeltaan 200 metrin tuulivoimaloilla, mikä käy ilmi Vaalan tuulivoimayleiskaavan selostuksesta.
Muistutuksessa on hyviä ja aiheellisia huomioita Vaalan tuulivoimayleiskaavan selostuksesta ja selostusta päivitetään jatkotyöstössä tarpeellisilta osin. Metsälamminkankaan
osayleiskaava on kuitenkin edelleen kunnanvaltuuston hyväksymä, joskin sen laillisuuspäätöstä odotellaan. Vaalan tuulivoimayleiskaavan jatkotyöstössä 3.10.2016 päivättyä
kaavaehdotusta muutetaan Metsälamminkankaan tuulivoima-alueen osalta hallintooikeuden päätöksen (4.7.2017 päätösnumero 17/0175/1) mukaiseksi, jolloin Metsälamminkankaan tuulivoima-alue pienenee hieman koilliskulmaltaan.
Kunnan tehtävä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön suunnittelusta (MRL 20 §). Koska
Vaalassa on viime vuosina virinnyt kiinnostusta tuulivoimarakentamiseen, kunta on katsonut perustelluksi ja akuutiksi asiaksi tutkia tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia
suhteessa kunnan muuhun maankäyttöön laatimalla kuntakohtaisen strategisen tuulivoimayleiskaavan. Tuolloin Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadintapäätöstä tehtäessä oli tiedossa, että Vaalaa koskevissa maakuntakaavan tuulivoimaratkaisuissa menee aikaa, eikä
maakuntakaavan aikataulutähtäin vastaa tuulivoimarakentamisen osalta kunnan tarpeita.
Maakuntakaavan tuulivoimasuunnittelun ja kunnan oman tuulivoimayleiskaavan eriaikaisia aikatauluja ei ole nähty ongelmaksi viranomaisten taholta, eikä menettelylle ole lainmukaista estettä. Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadinta on osa kunnan maankäyttöpolitiikkaa ja kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanhallitus sekä valtuusto.

2.4

Muistutus 4, 5.6.2017

Vaalan pinta-alasta yli 1/4 osa on Oulujärveä ja sen maisemat ovat todella arvokkaat voidaan puhua
kansallismaisemasta jonka ympäristöön eivät sovi ko. Vaalan tuulivoimakaavaehdotuksessa
esitettävät jättikokoiset teollisuustuulimyllyt joita ehdotuksessa esitetään kaavoitettavaksi peräti
134 kpl:tta. Lisäksi ne on vielä hajalleen sijoitettu peräti kuudelle eri suunnalle ja ne kaikki tulisivat
näkymään merkittävästi Oulujärvelle ja sen ranta-asutuksille ja muillakin järvillä kuten Otermajärvellä ja sen asutuksille kahdelta eri suunnalta. Kainuun maakunnan mielipide oli kun kaavan laadinta
aloitettiin että Vaalasta ei löydy seudulliseen tuulivoimalatuotantoon sopivia alueita juuri siksi että
Oulujärvi vie Vaalan pinta-alasta niin suuren alueen ja avartaa maisemia laajalti sekä mm.
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Veneheitto-Suutarinkylän peltomaisemat ovat myös avarat ja tasaiset joten teollisuustuulimyllyjen
maisemavaikutukset olisivat merkittävät. Vastikään on jälleen Kajaanin kaupunki ottanut kantaa
että Oulujärven maisemia tulisi suojella että jättivoimaloita ei tulisi rakentaa Oulujärven
ympäristöön. Olen asiasta samaa mieltä että ne eivät todellakaan sovi tällaisen kauniin erämaajärven kuten Oulujärven ympäristöön.
Lisäksi Unescon suojelema Rokuan Geopark (ainoa Geopark Suomessa) käsittää Oulujärven,
Manamansalon, Oulujoen, Rokuan alueen, Säräisniemenkylän ja Neittävän kylän ja Natura-alueet
kuten kansainvälisestikin arvokkaan soidensuojelualueen Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, joka on
todella merkittävä linnustoltaan. Seurannassa havaittiin 37 suojeltavaa lintulajia mm. Maakotka pesii
Metsälamminkankaan lähiympäristössä suojelualueella. Metsälamminkangas johon esitetään 27
teollisuusmyllyn aluetta on aivan ed. mainitun luonnonsuojelualueen vieressä ja Naulakangas ja
Painuan kanavan ehdotetut alueet toisella puolella luononsuojelualuetta eli jos nämä jättituulivoimala-alueet toteutuisivat tulisi suojelualueesta melu- ja infraäänialue ja myllyjen valtavat siivet tulisivat
todennäköisesti silppomaan suojeltavia lintuja kuten erittäin harvinaisia maakotkia (Koko Kainuussa
johon Vaala vielä kuului v. 2015 rengastettu vain 5 maakotkan poikasta joista 2 Kuvajan alueen
pesästä). Edellä mainitulla suojelualueella pesii mm. kalasääksi, arosuohaukka, kaakkuri,
metsähanhi, keltavästäräkki (Euroopanlaajuisesti suojeltu laji), laulujoutsen, kurki, suo- ja viirupöllö
ja useita suojeltavia kahlaajalintulajeja ja kanalintuja kuten riekko. Muuton aikana alueella tavattu
alli (euroopan laajuisesti silmällä pidettävä laji).
Lintuseurannassa todettiin että Naulakankaan alue sekä Metsälamminkankaan alueet ovat
merkittäviä muuttoreittejä hanhille ja joutsenille ym. muuttolinnuille. Eli Metsälamminkankaalle,
Naulakankaalle ja Uittokanavan alueelle ei tulisi läheisten merkittävien luonnonsuojelualueiden ja
Oulujärven, Säräisniemen ja Veneheiton maisema- arvojen takia kaavoittaa yhtään teollisuusmyllyä
myöskin alueella asustavien suojeltavien metsäpeurojen takia. Myös muilla ehdotuksessa olevilla
alueilla tulisi tehdä tarkemmat luontoarvoselvitykset mm. linnuston ja maisema-arvojen osalta mm.
selkeät maisemakuvasovitteet tulisi tehdä ennen tuulivoimayleiskaavoituksen hyväksymiskäsittelyä
jotta päättäjillä ja asukkailla olisi nähtävissä millaiselta maisema näyttäisi jos ehdotuksessa esitetyt
myllyt toteutuisivat. Monilla ihmisillä ei ole käsitystä kuinka suurista myllyistä on nyt tässä kaavassa
kysymys. Kaavaan ei tule hyväksyä lauseketta että myös näiden alueiden lisäksi voidaan rakentaa
pienempiä myllyalueita muualle eli teollisuusluokan myllyjä ei tule voida rakentaa näiden alueiden
ulkopuolelle jotka nyt kaavassa tullaan määrittelemään tuulivoima-alueiksi koska se vesittäisi tämän
kaavan merkityksen. Geopark-alue tulisi jättää vähintään tuulivoimarakentamisesta vapaaksi
alueeksi ja mielellään koko Vaala. Se olisi tulevaisuudessa matkailuvaltti Vaalalle koska ihmiset
tulevat entistä enemmän arvostamaan tulevaisuudessa luonnonrauhaa ja luonnonkaunista
maisemaa ja eläimiä jotka saavat rauhassa elää luonnonsuojelualueilla missä ihmiset voivat käydä
myös virkistymässä ja esim. luontokuvaamassa suojeltavia eläimiä ja lintuja. Metsästys ja
virkistyspatikointi luonnossa ovat myös ihmisille tärkeitä ja tuulivoimalat eivät tee hyvää näille
harrastuksille mm. Ruotsissa kielletty metsästäminen Tuulivoimala-alueilla.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kainuun maakuntakaavaluonnoksessa (30.6.2014) oli mukana miltei kaikki Vaalan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen tuulivoima-alueet, joten Kainuun liitto ei ole nähnyt periaatteellista estettä tuulivoimarakentamiselle Vaalassa.
Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 4/2017) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Kunnan tehtävä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön suunnittelusta (MRL 20 §). Koska
Vaalassa on viime vuosina virinnyt kiinnostusta tuulivoimarakentamiseen, kunta on katsonut perustelluksi ja akuutiksi asiaksi tutkia tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia
suhteessa kunnan muuhun maankäyttöön laatimalla kuntakohtaisen strategisen tuulivoimayleiskaavan. Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadinta on osa kunnan maankäyttöpolitiikkaa ja kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanhallitus sekä valtuusto.
Vaalan tuulivoimayleiskaava perustuu kaavataso huomioiden riittäviin selvityksiin. Alueiden käytöllä, mm. tuulivoimarakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia ympäristöön
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ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis
ole, että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään myönteisiä.
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Vaalan strategisen tuulivoimayleiskaavan ehdotusta on päätetty muuttaa niin, että Painuan kanavan
tuulivoima-aluetta pienennetään oleellisesti, niin että voimaloiden määrä alueella jää alle
seudullisen rajan. Lisäksi Syrjäsuon tuulivoima-alue poistetaan kaavasta kokonaan ja
Pirttikankaan aluetta supistetaan etelä- ja itäosistaan. Myös Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston aluerajusta pienennetään Metsälamminkankaan tarkempaa osayleiskaavaa
koskeneen hallinto-oikeuden päätöksen (4.7.2017 päätösnumero 17/0175/1) mukaisesti,
jolloin Metsälamminkankaan tuulivoima-alue pienenee hieman koilliskulmaltaan.

2.5

Muistutus 5, 5.6.2017

Muistutuksena Vaalan kuntaa käsittävän tuulivoimakaavaehdotukseen esitän seuraavia
perusteluja:
Rovankangas-Pirttikangas alue Otermantien varressa:
§
alueena suuri Vaalan asutustaajaman läheisyydessä
§
valtion mailla kuntalaisille vapaa kulkeminen ja metsästysoikeus voidaan menettää
vaarallisuuden ja mahdollisen metsästyskiellon takia (Ruotsissa metsästys on kokonaan kielletty tuulivoimaloiden läheisyydessä). Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan " – ainakin ampumasuuntia pääsääntöisesti rajoitetaan."
§
vaikutus metsäkanalintujen pesintään ja oleskeluun alueella hirvieläinten ja nisäkkäiden oleskelu kaava-alueella häiriintyy (matalataajuinen värähtely ja kuuluva melu)
§
matalataajuisen värähtelyn vaikutus ihmisiin ja eläimiin
§
näkymä Vaalan keskustaan, läheisiin kyliin ja Oulujärvelle hallitseva
§
ei sovellu nain suurena ryppäänä Vaalan keskustaajaman läheisyyteen
Syrjävaaran alue
§
liian lähellä asutusta ja historiallisia kohteita (Oulujoki ja esim. Lamminahon museotalo)
§
liian lähellä Geopark aluetta, ei sovellu yhteen maisemallisesti
§
uhoaa parhaita metsästysalueita
§
ei pitäisi kaavoittaa lähelle suojelukohteita
§
näkymä Oulujokivarteen ja jopa Oulujärvelle
Painuan kanavan alue
§
alue tunnetaan paikkakunnalla paremmin "Uittokanavana", jolla on historiallinen arvo.
Kanava on rakennettutukin uittoa varten Painuanlahden lounais kulmasta Veneheittoon, Siikajoen Pohjan lampeen.
§
suojeltua Uittokanavaa jää suunnitellun tuulivoimakaavan sisään ja jää suunnitellussa
kaavassa tuulivoiman jalkoihin (Uittokanavan historiallinen arvo häviää)
§
menetetään laajasti metsästysmaita
§
osuu lintujen muuttoreitille ja suojelualueiden (Rumalanrimpi ja Painuanlahti) läheisyyteen
§
suojelualueilla runsaasti suojeltavia ja silmällä pidettäviä eläimiä ja pesimispaikkoja
§
liian lähellä Painuanlahden länsipään asutuksesta (melu, matalataajuinenvärähtely ja
välkehaitat)
§
näkymä Oulujärvelle, Säräisniemen kylälle ja varsinkin Painuanlahden suojelualueelle
hallitseva
§
kaavoituksesta olisi paras luopua kokonaan tältä alueelta
Naulakankaan alue
§
menetetään runsaan riistakannan laajat yhtenäiset lisääntymis- ja oleskelualueet
§
alueelta löydetty runsaasti uhanalaisia ja silmällä pidettäviä eläimiä
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§
§
§
§
§
§

menetetään paljon metsästykseen soveltuvaa aluetta
muuttolintujen suosima reitti, kun kiertävät Oulujärveä
näkymä Oulujärvelle saakka maaston mataluuden takia
Mustamaan asutus lähellä kaava-aluetta
tuulivoimaloiden määrä liian suuri
laajennus alue tulee lähelle Veneheiton taajamaa

Metsälamminkangas
§
näkymä Oulujärvelle ja rannan asutukseen hallitseva
§
meluhaitta näin monesta tuulivoimalasta merkittävä asukkaille ja eläimistölle
§
pitäisi ottaa huomioon Kajaanin kaupungin lausunto, jonka Vaalan kunta sai kuuluessaan vielä Kainuun maakuntaan
§
metsästysmahdollisuudet menetetään laajalla alueella
Kauniston kangas
§
lähellä Pelson kylää
§
metsästysmaita menetetään
Haarasuonkangas, Kiviselkä-Kivisuo, Turkkiselkä
§
Kiviselkä-Kivisuo alue tulee liian lähelle Keski-Uonuanjärven asutusta
§
menetetaan laajoja alueita metsästyskäytöstä
Huomioitavaa:
Vaalan kunta on hyvin erämainen varsinkin itä- ja eteläosat. Länsiosaa hallitsevat laajat
peltoaukeat ja pohjoisessa hallitsevat Rokuan ainutlaatuiset hiekka harjut. Rokuan vaarat
jatkuvat Neittävän-Säräisniemen kautta Manamansalolle ja alue on ainutlaatuinen Suomen
ainut ja pohjoisin Geopark-alue. Geoparkalue ja historialliset asiat sekä metsästys - ja
erämatkailu tulee ottaa huomioon kun tuhotaan ympäristöä tuulivoimaloita varten ehkä
muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. Maisemoinnilla ei voi enää palauttaa maastoa entiselleen.
Oulujoki on kaivettuja voimalat rakennettu eikä sitä saa enää entiselleen. Luonnon tuhoaminen
maksaa paljon ja entisöinti vielä enemmän eikä alkuperäisen veroista enää koskaan saada.
Tuulivoiman haitta-alue on Vaalan kunnan maa-alueesta noin 20 %, mikä on huomattavan suuri
luku. Tuulivoiman kaikkia haittoja terveysvaikutuksia ja seurauksia ei voi ennakoida. Tämä
saattaa maksaa tulevaisuudessa paljon. Matkailijoita ei houkutella tänne tuulivoimaloiden
kautta. Matkailijoita kiinnostaa enemmän hiljaisuus. lumi ja sen puhtaus, pakkanen ja
REVONTULET!
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 4/2017) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Kunnan tehtävä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön suunnittelusta (MRL 20 §). Koska
Vaalassa on viime vuosina virinnyt kiinnostusta tuulivoimarakentamiseen, kunta on katsonut perustelluksi ja akuutiksi asiaksi tutkia tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia
suhteessa kunnan muuhun maankäyttöön laatimalla kuntakohtaisen strategisen tuulivoimayleiskaavan. Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadinta on osa kunnan maankäyttöpolitiikkaa ja kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanhallitus sekä valtuusto.
Vaalan tuulivoimayleiskaava perustuu kaavataso huomioiden riittäviin selvityksiin. 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.
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Vaalan strategisen tuulivoimayleiskaavan ehdotusta on päätetty muuttaa niin, että Painuan kanavan
tuulivoima-aluetta pienennetään oleellisesti, niin että voimaloiden määrä alueella jää alle
seudullisen rajan. Lisäksi Syrjäsuon tuulivoima-alue poistetaan kaavasta kokonaan ja
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Pirttikankaan aluetta supistetaan etelä- ja itäosistaan. Myös Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston aluerajusta pienennetään Metsälamminkankaan tarkempaa osayleiskaavaa
koskeneen hallinto-oikeuden päätöksen (4.7.2017 päätösnumero 17/0175/1) mukaisesti,
jolloin Metsälamminkankaan tuulivoima-alue pienenee hieman koilliskulmaltaan.

2.6

Muistus 6, yht. 6 nimeä,

25.5.2017

Vaalan kunnan nähtävillä oleva Vaalan tuulivoimayleiskaava 2030 esittelee kunnan alueelle suunnitellut
tuulivoiman tuotantoalueet. Kaavaehdotuksen mukaan yksi tuotantoalue on Syrjäsuo, joka sijaitsee
Oulujoen pohjoispuolella länsi Vaalassa. Alueelle on suunnitelmassa varattu mahdollisuus rakentaa kuusi (6)
tuulivoimalaa. Me allekirjoittaneet vastustamme Syrjäsuon alueen varaamista tuulivoiman tuotantoalueeksi
mm. seuraavin perustein:
§
§
§
§

alue sijaitsee naköetäisyydellä sekä Oulujoen perinnemaisemasta että Rokuan Geopark-alueesta
alueen lähituntumassa on arvokkaita Natura- ja soidensuojelualueita
alueella on perinteisiä metsästys- ja vapaa-ajan alueita
alueelle suunnitellut tuulivoimalat tulevat näkymään sekä Rokuan kansallispuiston että kunnan
taajamien alueille

Vaalalla on useiden eri alueiden - esim. Oulujoen - osalta virkistykseen ja matkailuun liittyvä imago, jonka
merkitys korostuu Vaalan kunnan omassa visiossa 2016; "Vaalan maisema ja viihtyisä ympäristö
houkuttavat asumaan ja viettämään vapaa-aikaa". Nyt suunnitelmassa oleva Syrjäsuon tuulivoiman
tuotantoalue on jyrkästi ristiriidassa kunnan oman näkemyksen kanssa. Tämän vuoksi Syrjäsuon aluevaraus
tulee poistaa suunnitelmasta.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Syrjäsuon tuulivoima-alue on päätetty poistaa Vaalan strategisen yleiskaavan aluevarauksista kokonaan.

2.7

Muistutus 7, yht. 35 nimeä, 3.6.2017
(Matti Pirilä, Tuula Pirilä, Urpo Kolehmainen, Katri Haapavirta, Pentti Nurro, Eija Marjomaa, Seppo Heikkinen, Irma Turunen, Maija Lahtinen, Niina Mattila, Sinikka Kämäräinen,
Satu Laukkanen, Kauko Taipalus, Petri Kolehmainen, Terhi Kolehmainen, Sisko Pirilä, Sinikka Huusko, Tapio Turunen, Maija Liisa Väänänen, Pertti Väänänen, Hanna Väänänen,
Ritva Varjonen, Liisa Korva, Oona Lyly, Tuula Lyly, Sini Lyly, Petri Korhonen, Miika Lyly,
Raimo Matilainen, Jussi Lyly, Jarno Kolehmainen, Petri Hakkarainen, Maija Suanto)

Vaalan kunnan nähtävillä olevan Vaalan tuulivoimayleiskaava 2030 esittelee kunnan alueelle
suunnitellut tuulivoiman tuotantoalueet. Ramboll Finland Oy:n kaavaehdotuksen mukaan yksi
tuotantoalue on Syrjäsuo, joka sijaitsee Oulujoen pohjoispuolella länsi-Vaalassa. Alueelle on
suunnitelmassa varattu mahdollisuus rakentaa kuusi (6) tuulivoimalaa.
Me allekirjoittaneet vastustamme Syrjäsuon alueen varaamista tuulivoiman tuotantoalueeksi mm.
seuraavin perustein:
§

§
§
§

alue sijaitsee näköetäisyydellä sekä Oulujoen perinnemaisemasta (maakunnallisesti arvokas
maisema-alue) että Rokuan Geopark-alueesta (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue) päinvastoin kuin yleiskaavaselvityksen s. 40 mainitaan.
alueen lähituntumassa on arvokkaita Natura- ja soidensuojelualueita (yleiskaavan laatija on s. 20
merkinnyt Syrjäsuon avosuoalueen koon moninkertaisesti todellisuutta pienemmäksi)
alueella on perinteisiä metsästys- ja vapaa-ajan alueita
alueelle suunnitellut tuulivoimalat tulisivat näkymään Rokuan Kansallispuistoon ja Oulujokivarteen kaukaa Utajärven puolelta Oulujärvelle saakka. Kaavanlaatijan selvityksessä s. 34 mainitaan etäisyyden Rokualta Syrjasuolle olevan 18,3 km. Todellisuudessa etäisyys on minimis21

sään n. 6 km. Kaavanlaatija myöntää raportissaan s. 13, ettei erillistä näkyvyysanalyysia ole
tehty ja näin ollen todellista maisemavaikutushaittaa ei ole huomioitu riittävästi. Liitteenä kuva
Rokuan Geopark- alueelta Oulujokivarteen.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Vaalan tuulivoimayleiskaava perustuu kaavataso huomioiden riittäviin selvityksiin. 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.
Syrjäsuolta laaditun näkymäanalyysin perusteella Syrjäsuon tuulivoimalat eivät tulisi näkymään oleellisesti Geopark -alueelle. Oulujoen tuntumassa Syrjäsuon tuulivoimapuiston
maisemavaikutuksia on todettu olevan paikoitellen selvästi (3.10.2016 päivätyn ehdotusvaiheen kaavaselostuksen sivut 34-35).
Muistutuksessa viitataan ”sivun 20” avosuoalueisiin. Nähtävillä olleessa kaavaselostuksessa (päivätty 3.10.2016) ei ole avosoita käsittelevää karttaa sivulla 20, mutta mikäli
muistutuksessa tarkoitetaan kaavaehdotusvaiheen 1 (3.10.2016) kaavaselostuksen sivulla 29 olevaa karttaa, niin ko. kartta yksi tuulivoimaselvityksen perusselvityskartoista
(luontoselvityksen liitekartta 1), jonka avosuoalueet on luontoselvityksen laatija määritellyt.
Kaavaselostuksen (kaavaehdotus I, 3.10.2016) sivulla 13 todettiin, ettei näkyvyysanalyyseistä ole erillistä raporttia. Näkyvyysanalyysit on taitettiin 3.10.2016 päivätyssä kaavaaineistossa osaksi kaavaselostusta. Uudelleen nähtäville menevään aineiston (kaavaehdotus II) näkymäanalyysit liitetään myös omaksi liitteekseen.
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Syrjäsuon tuulivoima-alue on päätetty poistaa Vaalan strategisen yleiskaavan aluevarauksista kokonaan.

2.8

Muistutus 8, 2.6.2017

Nähtävillä olevassa Vaalan kunnan Tuulivoimayleiskaavassa 2030 esitellään kuntaan suunnitellut
tuulivoiman tuotantoalueet. Kunnan /Rambollin tekemässä kyselyssä paikallisille asianosaisille yhtä
lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa suhtautuminen tuulivoiman rakentamiseen alueelle on noin
kaksi kertaa enemmän kielteistä kuin myönteistä. Lisäksi ainakin kolme näistä alueista (Syrjäsuo,
Rovankangas ja Pirttikangas) sijaitsevat sekä asutuksen että luontoarvojen mukaan epäedullisissa
paikoissa aiheuttaen merkittävää haittaa asutukselle ja vapaa-ajan toiminnalle.
Koska Vaalan esittämä strategia kunnan kehittymisen kannalta painottuu maiseman ja viihtyisän
ympäristön houkuteltavuuteen asua ja viettää vapaa-aikaa, ovat suunnitelmat tuulivoiman
rakentamisessa em. alueille jyrkässä ristiriidassa strategisten päämäärien kanssa. Lisäksi kunta
korostaa omilla kotisivuillaan Vaalan luontoarvoja sekä matkailijoiden että vapaa-ajan asukkaiden
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kannalta; mm. laajat suojellut suoalueet, Rokuan harjumaastot, merimäinen Oulujärvi hiekkarantoineen ja Rokuan Geopark-alue.
Perustuen sekä paikallisten asukkaiden mielipiteeseen että ristiriitaan kunnan strategian
kanssa, on em. tuulivoiman tuotantoon suunnitellut alueet poistettava kokonaan tuulivoimayleiskaavasta 2030.
KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian (VNS 4/2017) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Kunnan tehtävä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön suunnittelusta (MRL 20 §). Koska
Vaalassa on viime vuosina virinnyt kiinnostusta tuulivoimarakentamiseen, kunta on katsonut perustelluksi ja akuutiksi asiaksi tutkia tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia
suhteessa kunnan muuhun maankäyttöön laatimalla kuntakohtaisen strategisen tuulivoimayleiskaavan. Vaalan tuulivoimayleiskaavan laadinta on osa kunnan maankäyttöpolitiikkaa ja kaavoitusta ohjaa viime kädessä demokraattisesti valittu kunnanhallitus sekä valtuusto.
Vaalan tuulivoimayleiskaava perustuu kaavataso huomioiden riittäviin selvityksiin. 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. Laki ottaa kantaa kuitenkin siihen, ettei yleiskaava saa olla maanomistajalle kohtuuton (MRL 39 §).
Kaavaehdotuksesta (ehdotus 3.10.2016) saadun palautteen perusteella Vaalan strategisen tuulivoimayleiskaavan ehdotusta on päätetty muuttaa niin, että Painuan kanavan
tuulivoima-aluetta pienennetään oleellisesti, niin että voimaloiden määrä alueella jää alle
seudullisen rajan. Lisäksi Syrjäsuon tuulivoima-alue poistetaan kaavasta kokonaan ja
Pirttikankaan aluetta supistetaan etelä- ja itäosistaan. Myös Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston aluerajusta pienennetään Metsälamminkankaan tarkempaa osayleiskaavaa
koskeneen hallinto-oikeuden päätöksen (4.7.2017 päätösnumero 17/0175/1) mukaisesti,
jolloin Metsälamminkankaan tuulivoima-alue pienenee hieman koilliskulmaltaan.
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