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SAARIJÄRVI

ÄÄNEKOSKI

ÄÄN

OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rantayleiskaavan muutosalue.

Vesialue.

Moottorikelkkailureitti.

Johto tai linja.

Kunnan raja.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kunnan nimi.

Tuulivoimaloiden alue.
- Luku tv-merkinnän yhteydessä osoittaa, kuinka monta voimalaa alueelle

saa sijoittaa.

- Alueelle saa sijoittaa tuulivoimatuotantoa ja energiahuoltoa palvelevia
rakenteita.

- Yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa olla enintään 270 metriä
maanpinnasta.

- Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää ilmailu-
viranomaisen asettamia korkeusrajoituksia.

-

- Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea, kuitenkin
varustettuna ilmailuviranomaisen lentoesteluvan ehtojen mukaisin
merkinnöin.

Ohjeellinen voimalan sijainti.
Voimaloiden tarkka sijainti määritellään rakennusluvan yhteydessä.

Tuulivoimalan numero.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueella sallitaan maa-
ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille
erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja.
Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 1,5 kertaa
voimalan kokonaiskorkeuden etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta
tuulivoimaloille osoitetusta alueesta.

Ohjeellinen uusi tieyhteys.

Nykyinen merkittävästi parannettava tieyhteys.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Tämä osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana
oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää kaavan mukaisten tuulivoimaloiden
rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-1 alue).

Yleiskaavan alueelle voidaan sijoittaa yhteensä 7 tuulivoimalaa ja niiden vaatima rakennusoikeus.

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon voimassa oleva valtioneuvoston päätös ulkomelutasojen
ohjearvoista sekä ympäristöministeriön viimeisimmät tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelutason
suunnitteluohjearvot sekä asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat sisätiloissa.

Ennen rakennusluvan myöntämistä on varmistettava, että tuulivoimaloiden äänitehotaso ei ylitä
epävarmuuskertoimineen arvoa 107,7 dB(A), ilman lämpötilassa +15 C, ilmanpaineessa 101,325 kPA
ja suhteellisessa kosteudessa 70 %.

Kaavan toteuttamisella ei saa vaikeuttaa Puolustusvoimien toimintaa. Toteuttamiseen liittyvistä
suunnitelmista on tiedotettava Puolustusvoimia.

Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä nykyisten perusparannettavien teiden
ja sähkönsiirtoyhteyksien sijoittamisessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaat alueet. Tarvittaessa ne merkitään maastoon.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa ja suuntauksessa on otettava huomioon lento-
estevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä
tuottavalla tavalla.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella sijaitsee luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajin lisääntymis- ja
levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on luonnosuojelulain 49 §
perusteella kiellettyä.

Ohjeellinen uusi maakaapeli.
Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueelle rakentamista rajoittavat ympäristönsuojelulain maaperän ja pohjaveden
pilaamiskielto sekä vesilain säädökset vesitaloushankkeiden luvanvaraisuudesta. Alueella
rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat vesilain säädökset luvanvaraisista
vesitaloushankkeista. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomioita pohjaveden suojeluun.

Luonnonsuojelualue.
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen
suojeluarvoja. Alueilla, joita ei ole vielä muodostettu luonnonsuojelulain tai -ohjelmien
mukaisiksi suojelualueiksi suojelumääräys on voimassa, kunnes suojelualue varsinaisesti
perustetaan.

Energiahuollon alue. Alueelle saa rakentaa sähköasemakentän. Sähköaseman
alue tulee aidata. lisäksi alueelle saa rakentaa tarvittavat varasto- ja
huoltorakennukset, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 k-m2.

Ohjeellinen maakaapeli.

Parannettava tieyhteys. Pelastustie.

- Tuulivoimaloiden rakenteiden ja lapojen pyörimisalueen tulee sijoittua osoitetun
tuulivoimaloiden alueen sisäpuolelle.

Ennen tuulivoimalan rakentamista on pyydettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajalta
(Fintraffic Lennonvarmistus Oy) lentoestelausunto. Mikäli lausunnossa edellytetään, tulee
voimalalle hakea liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) ilmailulain (864/2014) 158 §
mukainen lentoestelupa.

Tuulivoimalat tulee merkitä tunnistemerkinnöin.

Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tulee ensisijaisesti
sijoittaa teiden yhteyteen.

Kaavaan merkityn voimajohdon osalta alueella on sallittu voimajohdon uusimis-, huolto- ja
kunnossapitotehtävät, kuten johtoalueen puuston käsittely sekä edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvä
välttämätön moottoriajoneuvolla liikkuminen.
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