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KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön si-

sällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osal-

listumis- ja vuoro-vaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön 

aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja 

missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun 

voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja 

työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. 

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.11-30.12.2013.  Samaan ai-

kaan nähtävillä oli hankeen YVA-ohjelma. Tästä yhteenvedosta on jätetty pois ne mieli-

piteet ja lausunnot, jotka koskevat em. raporttia. Osasta mielipiteistä ei käy ilmi, mitä 

asiakirjaa mielipide koskee. Nämä mielipiteet on huomioitu tässä yhteenvedossa. 

Lausunnot saatiin seuraavilta: Aluehallintovirasto, Pääesikunta, Fingrid, Isonkyrön kun-

ta / ympäristölautakunta, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan museo, Pohjanmaan pelastus-

laitos, Trafi. 

Lausuntojen perusteella osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään osallisten 

luettelon osalta. Osallisiin lisätään: Etelä-Pohjanmaan liitto Vaasan kaupungin ympäris-

töosasto, Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Maakuntakaavaa koskevaa 

osiota täydennetään. 

Muutoin lausunnot on merkitty tiedoksi sekä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 

hankkeen jatkosuunnittelussa. 

Mielipiteiden perusteella osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään osallisten 

luettelon osalta. Osallisiin lisätään: Museovirasto, Isonkyrön kotiseutuyhdistys 

Muutoin mielipiteet on merkitty tiedoksi sekä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 

hankkeen jatkosuunnittelussa. 

 

LAUSUNTOJEN PÄÄKOHDAT: 

Aluehallintovirasto: 

Tuulivoimapuiston mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat tekijät tulee ao. alueen osal-

ta ratkaista yksityiskohtaisesti YVA – lain mukaisessa menettelyssä ja toiminnalle vaa-
dittavalla ympäristöluvalla. 
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Hankealueen läheisyydessä on  OAS:ssa ilmoitettujen tietojen mukaan 5 pohjavesialu-

etta, jotka ovat merkitty l- ja ll- luokan pohjavesialueiksi. Pohjavesialueet ovat paikalli-

sen talousvedenhankinnan kannalta tärkeitä ja näin ollen aluehallintovirasto katsoo, et-

tä talousveden turvaaminen on taattava myös kaavoituksen edetessä. Aluehallintoviras-

to katsoo, että tuulivoimaloita ei tule sijoittaa pohjavesialueille ja rakennusvaiheen vai-

kutukset pohjavesiin on arvioitava. 

 

Vuorovaikutusmenettelyissä tulisi huomioida myös alueen ympäristöterveydenhuollosta 

vastaavat viranomaiset, Vaasan kaupungin ympäristöosasto ja Seinäjoen kaupungin 

ympäristöterveydenhuolto. 

 

Pääesikunta: 

Kattiharjun tuulivoimapuistohanke sijaitsee llmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutus-

alueella. Hankkeeseen I iittyen tuulivoimatoimija (Prokon Wind Energy Finland Oy) on 

huhtikuussa 2013 pyytänyt Pääesikunnalta lausuntoa muun muassa Kattiharjun alueen 

osalta hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien valvontasensoreihin. Pääesikunta on 

marraskuussa 2013 antamassaan lausunnossa todennut, että Kattiharjun ja Sutelan 

tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin tulee selvittää yhteislaskentana 

puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä ja, että 

tutkavaikutusselvityksen valmistuttua, Pääesikunta voi antaa lausuntonsa hankkeen lo-

pullisesta hyväksyttävyydestä. 

 

Pääesikunnan logistiikkaosaston näkemyksen mukaan tuulivoimahankkeiden toteutta-

minen edellyttää puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausuntoa, mikäli hanke voi 

muun muassa aiheuttaa haittaa puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän 

suorittamiselle (esim. ilmavalvontatutkat). 

 

Fingrid: 

Suunnittelualueen laidalla sijaitsee Fingrid Oyj:n 400 kV voimajohto 400 kV Seinäjoki -

Tuovila (suunnittelutunnus 1931). Fingrid Oyj:n kanta on, että tuulivoimalat tulee sijoit-

taa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (maksimikorkeus =napakorkeus + 

lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. 

 

Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoitta-

mia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän 

tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta. 

 

Isonkyrön kunta / ympäristölautakunta: 

Osayleiskaavan OAS on valmisteltu huolella ja siinä on otettu hyvin huomioon osalliset 

ja kunnan asukkaat sekä annettu mahdollisuus esittää mielipiteensä. 

 

Yleiskaavan tavoitteet ovat hyvät. Kaavan määräykset rakennusluvan myöntämisen pe-

rusteena on oltava selkeät sekä otettava huomioon, mitä MRL:ssa tuulivoimaloista to-

detaan. Tähän mennessä tehdyt selvitykset ovat kattavia. Ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettely (YVA) ja muut tarpeelliset selvitykset tulee olla monipuolisia ja riittävän 

laajoja tulevaa kaavoitusta ja rakentamista ajatellen. 

 

Pohjanmaan liitto: 

Kohta 1.3.2 maakuntakaava:  
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Hankealueelle sijoittuu SL2-merkinnällä osoitettu alue, soidensuojeluohjelman mukaan 

perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmaan on virheellisesti otettu SL5-merkinnän kuvaus. 

 

Kohdassa 5.2 on kerrottu WA- ja kaavoitusprosessin liittymisestä toisiinsa. Sen mukaan 

kaavan valmistelu aloitetaan samanaikaisesti YVA:n rinnalla, Tätä kohtaa liitto esittää 

päivitettäväksi ja täydennettäväksi, myös Kattiharju n tuulivoima puiston ympäristövai-

kutusten arviointiohjelman osalta. Todettakoon, että Kattiharjun tuulivoimapuiston ym-

päristövaikutusten arviointiohjelma on lähetetty lausunnolle osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman jälkeen. Kohtaa 2.1.2 Viranomaiset Pohjanmaan liitto esittää täydennet-

täväksi naapurikunnilla ja Etelä-Pohjanmaan liitolla. 

 

Pohjanmaan museo: 

Pohjanmaan museo huomauttaa, että: 

Museoviraston vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta antamassa lausunnossa (diaari-

numero MV/65/05.02.00/2013) on esitetty poistettavaksi Kattiharjun ja Naarajoen 

aluevaraukset. Kaavoituksen kohteena oleva alue ylittää Pohjanmaan vaihemaakunta-

kaavan 2 ehdotuksen aluevarauksen huomattavasti, erityisesti Isonkyrön kunnan puo-

lella. 

 

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti seudullisesti merkittävän tuulivoimara-

kentamisen tulee perustua maakuntakaavaan. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman ajankohdasta museo toteaa, että kaavoituksen tulisi suunnitelman sivulla 

17 esitetyn mukaisesti seurata ympäristövaikutusten arviointia eikä edeltää sitä. 

 

Pohjanmaan pelastuslaitos: 

Tuulivoimaloiden palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvät järjestelyt määritellään raken-

nuslupaprosessissa. Kaavoituksessa voi huomioida em. riskien toteutuminen sijoittamal-

la voimalat riittävän etäälle asutuksesta tms. ja huomioimalla metsäpalon riskin hallin-

ta. Pelastustoimen sisällä käydyissä keskusteluissa tuulivoimaloiden etäisyys asutukses-

ta ym. kohteista voimalan korkeudesta riippuen  500 - 600 m. 

 

Trafi 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja -

turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain (1194/2009) 165 g:n edellyttää lentoestelu-

paa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollis-

ten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen es-

teiden asettamista. 

 

 

MIELIPITEEN PÄÄKOHDAT: 

Useita allekirjoittajia: 

Tuulivoimahankkeen läheisyydessä Laihian kunnan puolella sijaitsee Jakkulan taajama, 

sekä Kyläänpään ja Jokikylän kohtuullisen suuret asuinkeskittymät. Nykytrendien mu-

kaisen maallemuuton tukemiseksi olisi hyvä, että Laihialla olisi mahdollisuus tarjota 

maaseutumaista asumista rauhallisessa ympäristössä. 

 

Tuulivoimapuiston hankealueella sijaitsee neljä vedenhankintaa varten merkittävää 
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pohjavesialuetta, joista kymmenet asuinrakennukset esimerkiksi Jakkulassa, Käyppä-

lässä ja Allisilla saavat käyttövetensä. Tuulivoimaloiden pystyttäminen vaatii suurien 

alueiden metsäpohjan kuorimisen, vankan perustuksen voimalan pohjaksi sekä katta-

van tieverkoston, mitkä pitkällä aikavälillä vaikuttavat pohjaveden laatuun tai muodos-

tumiseen. 

 

Hankkeen toteuttajan taholta oli tarjota meluhaitoista ainoastaan tuulivoimaloiden ole-

tettuja desibelitietoja. Esimerkiksi enemmän haittaa aiheuttavista ns. matalataa-

juusäänistä ei ollut tietoa saatavilla, koska tuulivoimaloita ei ole vielä tässä vaiheessa 

mallinnettu. Myös muilta osin tuulivoimaloiden melutiedot olivat puutteelliset. 

Tuulivoimaloiden pystyttäminen vaatii puuston karsimisen ja metsäpohjan kuorimisen 

laajoilta alueilta, vankan perustuksen voimalan pohjaksi, kattavan tieverkoston, tekni-

set alueet sekä tuulivoiman siirtoon tarvittavan mittavan, verkoston. Nämä toimenpiteet 

vaikuttavat maiseman muuttumiseen sekä luonnon monimuotoisuuteen. 

Laajasta erämaisesta metsäalueesta, laajasta pohjalaistyyppisestä maalaismaisemasta 

tulisi kaavanmahdollistamisen myötä teollisuusalue joka ei vastaa sitä minkä vuoksi 

alueen asukkaat alueella asuvat. 

 

Pyydämme asuinalueiden lähialueella sijaitsevien tuulivoimaloiden poistamista suunni-

telmasta tai sijoituspaikan muuttamista alueelle, jossa ei ole asutusta. 

Pohjalaistyyppisestä maalaismaisemasta tulisi kaavan mahdollistamisen myötä teolli-

suusalue ja samalla kadotettaisiin kulttuurimaisema: Laihian jokilaaksonpohjalaistalot. 

 

Marja-Liisa ja Markus Rajala: 

Pyydämme, että kaavaa laatiessa otetaan huomioon, että lähimpien tuulivoimaloiden ja 

vakituisen asuntomme välissä on vähintään 5 km. Tuulivoimapuiston tuleminen asutuk-

sen viereen laskee myös kiinteistöjen arvoa. 

 

Pihapiirissämme ja lähialueella on myös runsaasti eri eläimiä mm hirviä, kauriita, jänik-

siä, rusakoita, kettuja, supikoiria, minkkejä, saukkoja, näätiä, oravia, ilveksiä, kuukke-

leita, kanahaukkoja sekä eri kanalintuja. Kurjet asustavat lähialueen metsäpelloilla. 

Kuinka nämä tuulivoimalat tulevat vaikuttamaan eläinkantaan ei varmastikaan edesauta 

lajien säilymiseen ja kantojen hyvinvointiin? Talvella on vaaratekijöinä tuulivoimaloiden 

siipiin kertyvä lumija jää jotka lentävät lavoista irrotessaan pitkiäkin matkoja vaaranta-

en talvisen liikkumisen luonnossa. 

 

Facebook-ryhmä: 

Me Kattiharjun tuulivoima alueen vaikutusalueella asuvat vastustamme tuulivoima-

alueen kaavoitusta koska: tuulivoima alue on liian lähellä asutusta. Melu, välke ja vilk-

kuvat valot korostuvat hiljaisella ja pimeällä alueella. Alueen asuntojen arvo alenee. 

Alueen metsän ja maanarvo alenee. Vaikutusalueen muu maankäyttö asuinrakentami-

seen loppuu. 

 

 

MTK:-Etelä-pohjanmaa 

MTK-EP katsoo, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selvitetty hyvin kaavan 

laadintaan liittyvä osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavan 

laadinnassa tarvittavat selvitykset. 
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MTK-EP katsoo, että mahdollisuuksien mukaan tulisi käyttää maakaapelointia ja sekä 

toteuttaa sähköjohtolinjoja mahdollisimman pitkälle nykyisiä johtokäytäviä hyödyntäen. 

Pelloille sijoitettaessa tulisi käyttää uusinta paaluteknologiaa, joka minimoi peltoviljelyl-

le aiheutettavat haitat. 

 

Anna–Kaisa Prinkkilä 

hankealue sijoittuu kahden valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen (Lai-

hianjokilaakson kulttuurimaisema ja Kyrönjokilaakson kulttuurimaisema) väliin. Tällai-

sen teollisuusalueen rakentaminen valtakunnallisesti merkittävien alueiden väliin on 

piittaamatonta ja heijastuu erityisesti voimakkaasti maalaismaisemaan ja kulttuuriym-

päristöön ja niiden vaalimisen vuoksi ei ole suotavaa. Kaiken hyvän lisäksi alue on 

suunniteltu liian lähelle asutusta. Asuinrakennuksilla ei ole enää myyntiarvoa tai ainakin 

murto-osa siitä mitä niillä oli ennen hankkeen toteutumista. Tämän kaavasuunnittelun 

puitteissa on merkitys meidän asukkaiden terveydelle jätetty täysin huomioimatta. 

 

Torstilan metsästys- ja ampumaseura: 

Jakkulassa sijaitseva ampumarata seuran jäsenet käyttävät ampumaharrastukseen. 

Voimala-alue toteutuessaan lopettaa tai vähimmillään rajoittaa ampumaradan toimin-

nan, koska siellä ei voi ampua enää ylöspäin. Seuralla on aktiivista kenneltoimintaa. 

Alueen kaavoitus aiheuttaa metsästysseuran toiminnalle ja ei vuokranneille maanomis-

tajille kohtuutonta haittaa. 

 

Laajasta erämaisesta metsäalueesta tulisi kaavanmahdollistamisen ja voimaloiden ra-

kentamisen myötä teollisuusalue. Voimaloista tulee olemaan meluhaitta, pyörivien lapo-

jen varjohaitta, pimeällä vilkkuvien valojen aiheuttamaa haittaa. Aluetta halkoo jo nyt 

laaja metsäautotieverkosto joka laajenisi rakentamisen myötä vielä laajemmaksi. Nämä 

vaikuttavat olennaisesti alueen eläimistöön ja vaikutusalueen asukkaisiin. Alueen käyttö 

metsästykseen, vapaa-ajan virkistymiseen ja liikuntaharrastuksiin päättyisi. 

 

 

Marko ja Mari Viianen: 

Mielestämme tuulivoima-alue sijaitsee aivan liian lähellä asutusta. Alueen asuntojen ar-

vo alenee. Tuulivoimasta saatujen kokemusten ja melun häiritsevyystutkimusten perus-

teella on todettu, että tuulivoimamelulla on haitallisia vaikutuksia terveyteen. 

 

Nykyisen kaavan mukaan lähin talo sijaitsee noin kilometrin päässä tuulivoimalasta. 

Kun myllyt sijaitsevat lähellä harvaakin asutusta, seuraukset ovat näille harvoillekin ih-

misille merkittävät; talojen arvo alenee, TV- ja datasignaalit heikkenevät, maisemalliset 

vaikutukset ovat merkittävän haitalliset. Entäs luonto? Luonnon eläimiltä viedään elinti-

laa ja luontoa raiskataan, rakentamalla mahtavat mastot, tieverkostot levennyksineen 

ja kaapeliväylineen. 

 

Elisa Rajamäki: 

Kattiharjun tuulivoimahanketta kaavoitetaan ilman, että se perustuisi maakuntakaa-

vaan. Kattiharjun suunnitelma on siis voimassa olevan Pohjanmaan maakuntakaavan 

vastainen. Kattiharjun hankevaihtoehdoista keskeisin on yhtenäinen kokonaisuus kah-

den kunnan alueella. Haittavaikutukset ulottuvat ympäristöön kunnanrajasta piittaa-

matta. Yhteisen yleiskaavan laatiminen olisi siis tarkoituksenmukainen ratkaisu. Miksi 

näin ei ole tehty? 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edis-

tää myös kuntien kaavoituksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei tässä onnistu. 
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Lähialueen kiinteistöjen arvon romahtaminen on ehdottomasti otettava huomioon. 

 

Juha Rannanpää ja Elisa Havusela: 

Kaava alue ei vastaa maakuntakaavassa esitettyä aluetta. osayleiskaavaa. Alueesta 

saatava tieto on ristiriitaista. Osassa materiaalista puhutaan 70 km2 kun taas osassa 

puhutaan 80 km2. Tuulivoima osayleiskaavan muodostaminen alueelle merkitsisi asuin 

kiinteistön arvonalentumista kuten myös metsämaan arvonalentumisen. 

 

 

 

Metsäyhtymä: 

Metsäpalstamme sijaitsevat Torstilan metsissä jota halkoo jo nyt laaja metsäautotiever-

kosto. Alueen kaavoitus aiheuttaa ei vuokranneille maanomistajille kohtuutonta haittaa. 

Laajasta erämaisesta metsäalueesta tulisi kaavanmahdollistamisen myötä teollisuus-

alue. Voimaloista tulee olemaan meluhaitta, pyörivien lapojen varjohaitta, pimeällä vilk-

kuvien valojen aiheuttamaa haittaa. Nämä vaikuttavat olennaisesti vapaa-ajan virkis-

tymiseen ja harrastuksiimme metsäalueella. 

 

Mikäli alueelle tehdään kaava, 

• katsomme, että kunnanhallituksen tulisi kirjata pääperiaate, että vuokraamattomilta 

alueilta ei pakkolunasteta tiealueita vaan tiet tehdään vuokratuille alueille. 

• katsomme, että vuokraamattomille maiden rajasta tulisi olla vähintään 400m lähim-

pään voimalaan. 

• katsomme, että kaavan ei pidä rajoittaa asuin ja lomarakentamista ei vuokratuilla 

alueilla. 


