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Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 
 

 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
Alue on varattu p ääasias s a m ets ätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoim aloita 
niille erikseen osoitetulle alueelle sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkos toja. 
Alueella sallitaan m aa- ja m ets ätalouden harjoittam is ta p alveleva rakentam inen. 
Maankäyttö- ja rakennus lain 16.3 § nojalla alue m äärätään s uunnittelutarvealueeksi. 
Suunnittelutarveharkintavelvoite ei koske tuulivoim arakentam is ta. 

 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
Alueella sijaits ee m ets älain m ukainen erityisen tärkeä elinym p äris tö (Äijälam m i), jolla 
on seudullis es ti m erkittäviä luontoon ja m aisem aan liittyviä erityisiä arvoja. Alueella 
tehtävät toim enp iteet eivät s aa heikentää alueen vesitaloutta ja luontoarvoja. 

 

Tuulivoimalan alue 
Alueelle saa rakentaa yhden tuulivoim alan, jonka kokonaiskorkeus  s aa olla enintään 
210 m etriä. Tuulivoim alan ja sen rakenteiden on sijoituttava kokonais uudes s aan alu-
een sis äp uolelle. 
Ennen tuulivoim alan rakennus luvan m yöntäm is tä on p yydettävä etukäteen Finavian 
laus unto sekä haettava ilm ailulain m ukainen lentoes telup a Liikenteen turvallis uus vi-
ras to TraFilta. 
Ennen tuulivoim alan rakennus luvan m yöntäm is tä p itää hankkeella olla Puolus tus voi-
m ien hyväks yntä. 
Tuulivoim alan rakennus lup ahakem ukseen tulee liittää s elvitykset tuulivoim alan m elu- 
ja välkevaikutuks is ta läheiseen as utuks een ja lom a-as utuks een. 

 

Muinaismuistokohde 
Alueella sijaits ee m uinais m uis tolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä m uinaisjäännös . 
Alueen kaivam inen, p eittäm inen, m uuttam inen ja m uu siihen kajoam inen on m uinais-
m uis tolain nojalla kielletty. Kohteeseen vaikuttavis ta toim enp iteis tä ja s uunnitelm is ta 
on neuvoteltava Mus eoviras ton kans s a. 

 Nykyinen tielinjaus 
 Nykyinen parannettava tielinjaus 
 Ohjeellinen uusi tielinjaus 
 Ohjeellinen ulkoilu- ja hevosreitti 

 
Ohjeellinen uusi maakaapeli 
Maakaap elit tulee sijoittaa ensisijaises ti teiden yhteyteen. 

 
Nykyinen voimajohto 

 Ohjeellinen uusi sähköasema 

 Yleiskaava-alueen raja. 

 Kunnan raja. 

 
 
 

Yleiset määräykset 
Täm ä yleiskaava on laadittu m aankäyttö- ja rakennus lain 77a §:n tarkoittam ana oikeus vaikutteisena 
yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan m ukais ten tuulivoim aloiden rakennus luvan 
m yöntäm is en p erus teena tuulivoim aloiden alueilla (tv-alueet). 
Meluhaittojen ehkäisem iseksi alueen toteuttam is es s a on otettava huom ioon valtioneuvos ton p äätös  
m elutas ojen ohjearvos ta. 
Tuulivoim ap uis ton sis äiset keskijännitejohdot on toteutettava ensisijaises ti m aakaap eleina. 
Tuulivoim alat on m erkittävä tunnis tem erkinnöin. 
Alue on ennallis tettava tuulivoim aloiden käytön p äätyttyä. Ennallis tam is velvoite koskee ym p äris tövaiku-
tuksiltaan m erkittäviä rakennuksia ja rakenteita. Tuulivoim aloiden käytön p äätyttyä tuulivoim atoim ijan 
on p urettava voim alat rakennus valvonnan m äärääm äs s ä kohtuullis es s a ajas s a. 
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Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava 
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