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OULAINEN-KARAHKA TUULIVOIMAHANKKEEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ 

Uusiutuva Energia Karahka Oy on pyytänyt Pääesikunnalta lausuntoa 
tuulivoimahankkeesta, jossa suunnitelman mukaan on tarkoitus raken-
taa 25 kappaletta maksimissaan 250 metriä korkeaa tuulivoimalaa Poh-
jois-Pohjanmaalle, Oulaisten Karahkan alueelle. Pääesikunnan lausun-
to on valmisteltu Pääesikunnan operatiivisella osastolla. 
 
Pääesikunnan operatiivisella osastolla on valmisteltu puolustusvoimien 
lopullinen kanta hankkeen hyväksyttävyydestä. Lausunnossa on arvioi-
tu hankkeen vaikutukset puolustusvoimien joukkojen ja järjestelmien 
käyttöön. Lausunnossa on otettu huomioon puolustushaarojen ja puo-
lustusvoimien laatimat alueelliset tarkastelut, joissa arvioidaan vaiku-
tuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmai-
luun sekä puolustusvoimien radioyhteyksiin.  
 
Suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien 
vaikutusalueelle. Ilmavoimien esikunta on arvioinut kyseisestä tuulivoi-
mahankkeesta aiheutuvien tutkavaikutusten olevan kuitenkin niin vä-
häisiä, ettei niillä ole merkittäviä ja laaja-alaisia haittavaikutuksia puo-
lustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän toteuttamiselle. Li-
säksi puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topografisten tar-
kastelujen perusteella hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia puolus-
tusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun sekä puo-
lustusvoimien radioyhteyksiin. 
 
Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa 
suunnittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien 
toimintaan. Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen 
suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä 
vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suoritusky-
kyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja sotilasilmailuun sekä 
puolustusvoimien radioyhteyksiin. Puolustusvoimat ei vastusta 
suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Oulaisten 
Karahkan alueelle. 
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Pääesikunnassa asiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivisella osastolla 
insinööri (AMK) Jussi Karhila, puh. 0299 800 (puolustusvoimien vaih-
de). 
Lisätiedot / tiedustelut osoitteella ”tuulivoimalausunnot@mil.fi” 
 
Pääesikunnan operatiivinen osasto pyytää pitämään 3.Logistiik-
karykmentin (kirjaamo.3logr@mil.fi tai 3.Logistiikkarykmentti, PL 14, 
41161 Tikkakoski), Maavoimien esikunnan (kirjaamo.maave@mil.fi tai 
Maavoimien Esikunta, PL145, 50101 Mikkeli) ja Ilmavoimien esikunnan 
(kirjaamo.ilmave@mil.fi tai Ilmavoimien Esikunta, PL30, 41161 Tikka-
koski) tietoisena Oulaisten Karahkan alueen tuulivoimahankkeen tuuli-
voimarakentamisen suunnittelua ja lupamenettelyä koskevissa asiois-
sa. Edellä mainitut tahot sopivat edustajan asettamisesta valmistelu-
työhön liittyviin viranomaisneuvotteluihin. 
 
Pääesikunnan lausunnon voimassaoloaika on viisi vuotta (5 vuotta). 
Lausunnon voimassaoloaikaa voidaan jatkaa toiminnanharjoittajan 
pyynnöstä. 

 
Pääesikunnan päällikkö 
Kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä 
 
 
Pääesikunnan valmiuspäällikkö 
Prikaatikenraali Kari Nisula 
 
 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
  
 
  
 
TIEDOKSI PE TIEDOS 

MAAVE 
ILMAVE 
PVJJK 
3LOGR E postin käsittelijät 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 
Puolustusministeriö Resurssipoliittinen osasto 
Puolustusministeriö Puolustuspoliittinen osasto 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus 



 Pääesikunta Lausunto 3 (3) 

Operatiivinen osasto AQ20665 

HELSINKI 579/10.03/2020 

  

   
 

 
 
 
 
 
 

Oulaisten kaupunki 
Kati Takala, Energiateollisuus ry 

 


