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Valmistelija Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977
Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee Halsuan itä- ja keskiosiin tuulivoimahanketta, jossa olisi yhteensä 54 tuulivoimalaa. Hanke jakautuu kahteen
erilliseen yleiskaava-alueeseen, Honkakankaaseen ja Kannistoon. Honkakankaan osayleiskaava-alueelle sijoittuisi enintään 28 tuulivoimalaa ja Kanniston yleiskaava-alueelle enintään 26 tuulivoimaa. Puisto toteutetaan oikeusvaikutteiset yleiskaavat, jotka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain
77 §:n mukaisina, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena.
Vaihtoehto 0: Tuulivoimaloita ei rakenneta
Vaihtoehto 1: Honkakankaan ja Kanniston alueille sijoitetaan yhteensä 54
voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikkötehot 6-10 MW. hakemuspinta-ala on noin 8 700 m.
Vaihtoehto 2: Honkakankaan ja Kannistoin alueille sijoitetaan yhteensä 33
voimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m ja yksikköteho
6-10 MW. Voimalat sijoittuvat maakuntakaavassa osoitetuille tv-alueille.
Hankealueen pinta-ala on noin 3 600 ha.
Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan Kanniston ja Honkakankaan alueille rakennettavien sähköasemien kautta hankealueiden poikki kulkevaan 400 kV
Lesti-Alajärvi voimajohtoon. Puiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla.
Halsuan kunnanhallitus päätti 3.12.2019 § 116 ja 128 asettaa Kanniston ja
Honkakankaan tuulivoimapuistojen yleiskaavat valmisteluvaiheen aineistojen ja kaavaluonnokset MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville 10.12.2019-7.2.2020 väliseksi ajaksi. Lausunnot tulee toimittaa
kaavojen nähtävillä olon aikana.
Liitteinä nro 1a-1j ovat kaavaluonnokset, kaavaselostukset, osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat, näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat, arkeologiset
inventoinnit, luontoselvitykset, melu- ja varjostusmallinnus ja natura-arviointi. Liitteen 1k kaavoittaja on ilmoittanut salassa pidettäväksi.

Esitys kj.

Kunnanhallitus on tutustunut kaavaehdotukseen liitteineen ja antaa seuraavan lausunnon:
Kaavoituksessa tulee huomioida Keski-Pohjanmaan yhdistelmämaakaavan
mukainen tuulivoima-alueiden rajaus. Vaihtoehto VE1 on huomattavasti
laajempi kuin mitä maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi määritellyt alueet.

Kaavoituksessa tulee myös huomioida Natura-alueen direktiivilajit, jotka
voivat rajoittavat Natura-alueen läheisyyteen rakennettavia tuulivoimaloita.
Varjostukset, maisemalliset jne. ihmisten viihtyvyyteen vaikuttavat seikat
ovat vaihtoehdossa VE1 huomattavasti suuremmat kuin VE2.
Päätös

Hyväksyttiin. Kirjoitusvirheen korjaamisena hyväksyttiin viimeinen lause
kohdassa Vaihtoehto 1 kuulumaan "Hakemuspinta-ala on noin 8 700 ha."
__________

