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KUULUTUS 
Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto 

sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville 

Oulaisten kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 12.11.2019 § 89 asettaa Karah-

kan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sekä yhdistetyn kaava- 

ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville 25.11.2019–27.1.2020 väliseksi ajaksi. (MRL 

62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §) 

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 
Piipsjärven koululla (Vanhatie 2, 86300 Oulainen) tiistaina 12.12.2019 klo 17.30. 

Paikalla kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Tervetuloa! 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten Karahkan alueelle. 
Kaava-alueelle suunnitellaan enintään 25 uuden tuulivoimalan rakentamista. Arvioinnissa on tar-
kasteltu kolmea eri voimalakorkeutta: 230, 240 ja 250 metriä. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Tuulivoimapuisto-
hankkeessa yhdistetään YVA-lain (252/2017) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja 
kaavamenettely. Tuloksena on sekä yleiskaava että hankkeen YVA.  

Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksy-
minen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuun-
nitelma (joka on julkaistu osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaihees-
sa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan nyt osana kaavan valmisteluaineis-
toa eli kaavaluonnosta). Yhteysviranomainen (ELY-keskus) antaa asiassa perustellun päätelmänsä 
27.3.2020 mennessä. Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jol-
loin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

Karahkan yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus pidetään 
julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla osoitteessa 
https://www.oulainen.fi/vireilla-olevat-kaavoitushankkeet sekä ELY-keskuksen internetsivuilla 

osoitteessa www.ymparisto.fi/karahkantuulivoimayva. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Pyhäjoen ja 
Merijärven kuntien kunnanvirastoilla sekä molempien kuntien internetsivuilla. Asiakirjaan voi esit-
tää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat mielipiteet 
ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Oulaisten kaupunki, tekninen lautakunta, Lau-
tatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi. 

 

Lisätietoja antavat: 

Kaavoittaja ja menettelyvastaava:  Konsultti:  

Oulaisten kaupunki    FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 
Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen  Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU 

 

Markku Ketonen    Kaavan laadinta:   

Tekninen johtaja     Janne Tolppanen  

puh. 044 479 3264     Arkkitehti  
markku.ketonen@oulainen.fi    puh. 044 278 7307 

janne.tolppanen@fcg.fi 
     Yhteysviranomainen: 

           Ympäristövaikutusten arviointimenettely:  
  Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus  Leila Väyrynen  
  Veteraanikatu 1 / PL 86, 90101 Oulu  projektipäällikkö 
      puh: 040 541 2306 
  Liisa Kantola      leila.vayrynen@fcg.fi 

     Ylitarkastaja 
  puh: + 358 295 038 340 

     liisa.kantola@ely-keskus.fi
 


