Liite 3. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston
osayleiskaavoituksessa ja miten hanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:
aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;
merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai
valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.
Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:
Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin sen perusteella, millaista alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua ohjaavia vaikutuksia niillä on. Yleistavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavoituksessa ja muussa maakunnan suunnittelussa, yleiskaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin. Erityistavoitteet koskevat kaikkea kaavoitusta,
mikäli tavoitetta ei ole erityisesti kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Suuri
osa erityistavoitteista koskee maakuntakaavoitusta.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut 4.2-4.7), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista on kuitenkin säilynyt ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Seuraavissa taulukoissa on käyty läpi tätä hanketta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet yleis- ja erityistavoitteineen ja arvioitu, mitkä tavoitteet erityisesti liittyvät hankkeeseen ja miten tavoitteet hankkeessa toteutuvat.
Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita
sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista
ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä.
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla
alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon
haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat
elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä
asukkaita.

Alueen tuuliolosuhteet soveltuvat tuulivoimatuotantoon. Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän
edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana
sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja maakaasulla tuotettua sähköä. Hankkeessa hyödynnetään
pääosin jo alueella olevaa tieverkkoa. Hankealueella
ja sen välittömässä lähiympäristössä ei ole asutusta,
minkä vuoksi se soveltuu tuulivoimatuotantoon hyvin.
Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana. Hankkeessa hyödynnetään pääosin jo alueella olevaa tieverkkoa. Tuulivoimatuotanto monipuolistaa alueen
elinkeinotoimintaa.

Erityistavoitteet

Tavoite
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille,
ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä
muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun
yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.

Toteutuminen hankkeessa
Hankkeessa huomioidaan maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet. Alueelle suunnitelluista tuulivoimaloista tehdään tutkavaikutusten arviointi VTT:llä
ja pyydetään lausunto puolustusvoimilta. Hankkeen
toteuttaminen edellyttää puolustusvoimien hyväksyntää.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien
ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista,
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa ole-

Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edellytyksiä sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja
maakaasulla tuotettua sähköä. Hankkeessa hyödynne-
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via yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut
ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on
mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot
suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärelle.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen
poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia
ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

tään pääosin jo alueella olevaa tieverkkoa. Hankkeeseen ei liity taajama-alueiden suunnittelua
Hanke ei liity asuin-, työpaikka- tai palvelualueiden
suunnitteluun, eikä joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn edellytyksiin. Rakentamisvaiheen jälkeen alueen alemman tieverkon turvallisuus paranee parantuneen tieverkon myötä. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.
Hanke ei liity työpaikka- tai palvelualueiden suunnitteluun. Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän
edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana.
Tuulivoimapuistosta ei aiheudu merkittävästi henkilöliikennettä.

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu lähiasutus ja loma-asutus. Rakentamisaikana ja toiminnan
aikana talvisin lapojen jäätymisvaaran vuoksi on
mahdollista rajoittaa liikkumista voimaloiden välittömässä läheisyydessä.
YVA-menettelyssä on tunnistettu odotettavissa olevat
ympäristöhaitat. Hankkeen yksi keskeinen tavoite on
osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta. Toteutuminen
hidastaa pieneltä osaltaan ilmastonmuutoksen etenemistä.

Erityistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava
pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee
edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan
tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista
voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja

Hanke ei liity asuinalueiden suunnitteluun. Hanke ei
ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen
toteuttamista.
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Hanke edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä epäsuorasti rajoittamalla hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkevarjostusalueilla.
Hanke ei liity asuin- ja työpaikka-alueiden suunnitteluun. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä
vaikeuta sen toteuttamista.
Hanke ei liity asuin-, työpaikka- tai palvelualueiden
suunnitteluun. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen
kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Hankkeeseen ei liity asuin- tai matkailualueiden
suunnittelua.
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suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista
muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun
käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on
selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja
ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä
vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei
tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä
sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön
käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että
taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on
otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Hanke ei estä olemassa olevan rakennuskannan käyttöä, eikä siihen liity taajama-alueiden suunnittelua.

Hankealue ei ole tulvavaara-aluetta.

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät
suojaetäisyydet asutukseen, voimajohtoon ja teihin,
mikäli myrsky aiheuttaa tuulivoimalan rikkoutumisen.
Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät
suojaetäisyydet asutukseen, voimajohtoon ja teihin.

Alueen maa- ja kallioperä soveltuvat
tuulivoimarakentamiseen.

Lähiasutus ja loma-asutus jää 40 dB(A):n melurajan
ulkopuolelle.

Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin kuuluvan
tuulivoiman käyttöä.
Hankkeella ei ole vaikutusta pohjavesialueisiin. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta
sen toteuttamista.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti
vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan
niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä
edistetään.

Hankkeen vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti
merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai
rakennuskulttuurikohteita.
Hankealueen luontoarvoiltaan merkittävät alueet on
selvitetty ja voidaan ottaa huomioon
tuulivoimapuiston tarkemmassa suunnittelussa.
Hankealueella ei ole suojelualueita, eikä hankkeella
arvioida olevan vaikutuksia hankealueen
ulkopuolisiin suojelualueisiin.

Copyright © Pöyry Finland Oy

LIITE 3
Metsähallitus Laatumaa
Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston YVA
Joulukuu 2012
5 (7)

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun
kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen
osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen
saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

Paikoittaisia maisemavaikutuksia lukuunottamatta
hankkeella ei ole vaikutuksia lähialueen
luonnonsuojelualueiden ja Iijoen valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen virkistys- ja
matkailukäyttömahdollisuuksiin. Hankkeen
vaikutusalueella ei ole hiljaisiksi tarkoitettuja alueita.

Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Hanke
vähentää kiivihiilen ja maakaasun käyttöä
sähköntuotannossa.

Hankkeella ei ole vaikutusta vesien tilaan. Hanke ei
ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen
toteuttamista.

Erityistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla
alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen
kehitykseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät
ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Hankkeessa on huomioitu valtakunnalliset
inventoinnit. Hankkeen vaikutusalueella ei ole
valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai
rakennuskulttuurikohteita. Sähkölinja voidaan
rakentaa Iijoen valtakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle siten, että se soveltuu alueen
historialliseen kehitykseen.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen
sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien
pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset
ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä
hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä.
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Alue on suosittua marjastus-, ulkoilu- ja metsästysaluetta. Hankkeessa hyödynnetään pääosin alueella
olemassa olevaa tieverkostoa. Hankkeen yhteydessä
rakennettavat uudet sähkölinjat ja huoltotiet aiheuttavat alueen laajuuteen nähden vähäisesti metsäalueiden pirstoutumista.
Hankkeeseen ei liity loma-asutuksen suunnittelua.

Hankealueella ei sijaitse pohjavesialuetta eikä hanke
vaaranna alueen pintavesien tilaa. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Hankkeessa hyödynnetään pääosin alueella olemassa
olevaa tieverkostoa ja voimajohtokäytäviä. Hankkeen
yhteydessä rakennettavat uudet sähkölinjat ja huoltotiet aiheuttavat alueen laajuuteen nähden vähäisesti
metsäalueiden pirstoutumista.
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja
palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö
sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän
kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä.
Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Hankkeeseen ei liity alueidenkäyttöön vaikuttavaa
liikennejärjestelmäsuunnittelua. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Hankkeeseen ei liity valtakunnallisen tieverkoston
kehittämistarpeita.
Tuulivoimapuisto turvaa energiahuollon valtakunnallisia tarpeita ja edistää uusiutuvien energialähteiden
käyttöä.

Erityistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja
vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet
sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön
kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja
henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten
toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen
junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa
huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä
lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä
tulee ottaa huomioon asutus ja muut
melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen
ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät

Hankkeella ei ole vaikutusta valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden, vesiväylien, satamien,
lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuuksiin.
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Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse olemassa olevia
tavoitteessa tarkoitettuja lentoasemia. Hankealueelta
noin 33 kilometrin päässä sijaitsevia Pudasjärven lentopaikkaa ja varalaskupaikkaa käytetään ajoittain sotilasilmailun tarpeisiin. Hankkeessa huomioidaan sotilasilmailun tarpeet teettämällä alueelle suunnitelluista tuulivoimaloista tutkavaikutusten arviointi
VTT:llä ja pyytämällä lausunto puolustusvoimilta.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää puolustusvoimien
hyväksyntää.
Hankkeessa aiotaan hyödyntää alueen pohjoispuolella
n. 10 kilometrin päässä kulkevaa 110 kV:n voimajohtolinjaa.
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voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että
vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten
tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat
alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja
tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä
maiseman erityispiirteet.

Tavoite koskee vain maakuntakaavoitusta. Hanke
edistää tavoitteen toteutumista. Hanke on linjassa
maakunnallisessa tuulivoimaselvityksessä varovaisuusperiaatteella muodostettujen tuulivoiman sijoittamiskriteerien (puskurivyöhykkeet suhteessa asutukseen ja ympäristön arvokohteisiin) kanssa.
Hankkeessa on huomioitu sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet

Tavoite

Toteutuminen hankkeessa

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Vaikutukset porotalouteen on selvitetty. Selvityksen
mukaan hanke ei estä porotalouden harjoittamista
alueella.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osin. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisiä ovat mm. energiantuotantoon, elinkeinoelämään, luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, virkistykseen,
asutukseen ja loma-asutukseen kohdistuvat vaikutukset sekä tuulivoimapuiston rakentamiseen ja toimintaan liittyvät haitat ja riskit. Kokonaisuutena hanke edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.
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