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HAAPAVEDEN PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVAEHDOTUS

Haapaveden kaupunki on nähtävillä olon jälkeen sähköpostilla (2. vii-
teasiakirja) pyytänyt lausuntoa Haapaveden Piipsannevan tuulivoima-
puiston yleiskaavan ehdotuksesta.

1 Puolustusvoimien toiminnan huomioonottaminen tuulivoimarakentamisessa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24§ mukaan kaikessa alueiden
käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet.

Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuk-
sen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytyk-
set varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle, soti-
lasilmailulle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toiminta-
mahdollisuuksille kunnan alueella.

Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu
puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Täl-
lä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen alue-
valvontatehtävän suorittamiselle (Laki puolustusvoimista 551/2007 ja
aluevalvontalaki 755/2000).

2 Puolustusvoimien lausunnot tuulivoimahankkeista
Puolustusvoimat antaa erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun
(LOGR - kaavat, YVA) sekä hankkeisiin liittyen (PEOPOS). Hankkeisiin
liittyen puolustusvoimat antaa erikseen pyydettäessä yleensä omat eril-
liset lausunnot vaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuuli-
voimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta.
Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä vaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion
tarkemman selvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (opera-
tiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden
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maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät)
suunnitelluista tuulivoimaloista. Vaikutusten selvittämisestä vastaa tuu-
livoimatoimija tai kaavoittaja. Jos vaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee
se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

3 Haapaveden Piipsannevan tuulivoimahanke
Pääesikunnan operatiivisella osastolla on valmisteltu Puolustusvoimien
lopullinen kanta hankkeen hyväksyttävyydestä. Haapaveden Piipsan-
nevan tuulivoimahankkeesta on annettu 1. viiteasiakirjan mukainen
puolustusvoimien kanta hankkeen hyväksyttävyydestä yhteensä 43 kpl,
300 m korkeita tuulivoimaloita. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitel-
man mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Haapaveden Piipsanne-
van alueelle.

Kaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden määrä on muuttunut (-4 kpl) ja si-
joittelua on muutettu. Tuulivoimatoimija on pyytänyt uuden lausunnon
hyväksyttävyydestä (30.11.2020). PEOPOS:lta saadun ennakkotiedon
mukaan tässä tapauksessa uutta VTT- arviointia ei tarvita ja muutokset
voidaan hyväksyä (3. viite).

Kaavaehdotus ottaa riittävästi huomioon Puolustusvoimien tarpeet.
Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi, korkeus > 10 m),
määrä (enemmän) tai sijoittelu poikkeaa (> 100 m) niistä tiedoista, joilla
Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lau-
sunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hanketoimijan
saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystar-
peista ennen kaavan hyväksymistä.

Myös tapauksessa, jossa muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esi-
tetty, pyydetään muutoksista tiedottamaan Pääesikunnan operatiivista
osastoa. Rakentajan pitää aina kysyä / pyytää siirtoon lupa sähköpostil-
la tms. (myös alle 100 m), jotta Pääesikunnan operatiivinen osasto saa
oikeat koordinaatit tietoonsa. Uutta lausuntoa ei tarvita alle 100 m siir-
rosta.

Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen on pyydettävä lausunnot puo-
lustusvoimien lisäksi myös Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE
Oy), osoitteesta asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi.

4 Jatkotyöt
Jatkossa maankaivu- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueel-
la ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaa-
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pelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kymmenen (10) työ-
päivää ennen aiottua rakentamista.

Puolustusvoimien kaapelin näyttö tulee tilata Johtotieto Oy:ltä. Johtotie-
to Oy neuvoo kaivajia ja rakentajia.

Kaapelinäyttöjen yhteystiedot:

Johtotieto Oy
Seutulantie 3-5 B
04410 Järvenpää
Puhelin 0800 12600
info@johtotieto.fi
https://johtotietopankki.fi

Kaapelitiedusteluista tulee pyytää lausunto myös STUVE:n asiakaspal-
velusta (asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi)

Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireit-
tien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai mui-
den muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen ai-
heuttajalle.

Koska kuntakaavoilla ja rakennus-/toimenpideluvilla voidaan joskus rat-
kaista yksittäisiä tuulivoimalakohteita, Puolustusvoimat esittää, että
Haapaveden kaupunki lisäisi Haapaveden laadittavaan kunnalliseen
rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seu-
raavat lauseet:

”Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoima-
loista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan
alueella.

Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pien-
tuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö
mille voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä ole-
vaan alueeseen”.

5 Yhteyshenkilöt

Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla
kirjaamo.3logr@mil.fi tai 3. Logistiikkarykmentin Esikunta (3LOGRE),
PL 14, 41161 TIKKAKOSKI, katuosoite Elemettitie18, Tikkakoski.

Yhteyshenkilöinä kaavoitus- ja edunvalvonta-asioissa ovat 3LOGR:n
kiinteistöpäällikkö, DI Kari Ponkilainen, p. 0299 573 262 ja kiinteistöin-
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sinööri, RI Tapio Seppä, p. 0299 573 263. Sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi@mil.fi.
Tuulivoimahankkeisiin (ks. tämän lausunnon kohta 2) liittyvät lausunto-
pyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella kirjaa-
mo.pe@mil.fi tai Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki. Pääesikunnassa
tuulivoima-asiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osastolla tarkasta-
ja, insinööri (AMK) Jussi Karhila puh. 0299 800 (puolustusvoimien
vaihde). Lisätiedot/ tiedustelut osoitteella: tuulivoimalausunnot@mil.fi.

Rykmentin komentaja
Eversti Vesa Happonen

Logistiikkaosaston päällikkö
Majuri Kristian Värri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET 1. Piipsanneva_YK_15-02-2021_10000_hyväksymis.pdf
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