KAAVAMERKINNÄT, NAVETTAKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA
Tuulivoimaloiden alue.
Luku osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa alueelle saa enintään rakentaa.
Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimelisteho tulee olla alle 30 MW.
Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti, usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin
ja niin lähelle toisiaan kuin se energiatuotannon taloudellisuus huomioon ottaen
on mahdollista.
Tuulivoimalan etäisyys tuulivoimala-alueen (tv) rajasta tulee olla vähintään rakennettavan
tuulivoimalan kokonaiskorkeus, etäisyys voimajohdosta 1,5 x tuulivoimalan kokonaiskorkeus.
ja etäisyys valtatien keskilinjasta vähintään 300 m.
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Tuulivoimalan kokonaiskorkeus saa olla enintään 200 metriä maanpinnasta.
Tuulivoimaloiden värityksen on oltava vaalea, yhtenäinen.
Alueelle saa sijoittaa tuulipuistoa varten tarpeellisen tuulimittausmaston.
Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja tuulivoimaloiden nostoalueet
tulee sijoittaa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle (tv).
Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon rakentamisen vaikutukset
luontoon, maisemaan, asetukseen, loma-asutukseen, virkistyskäyttöön, linnustoon, ja muuhun
eläimistöön sekä pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia.
Maatalousalue.
Alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on maatalous. Alueen muu käyttö tulee toteuttaa
siten, että pääasiallista käyttötarkoitusta ei kohtuuttomasti vaikeuteta. Alueelle saa
rakentaa maa- ja metsätalouden tarvitsemia rakenteita ja talousrakennuksia
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Ohjeellinen tuulivoimalan paikka.
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POIKKEAMISLUPAA HAETAAN SEURAAVASTI:

748-404-45-3

-

Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho tulee olla alle 45MW.
Yleiskaavassa osoitetun 200 metrin enimmäiskorkeuden ylittämistä 30 metrillä siten, että
voimalan enimmäiskorkeus maanpinnasta on enintään 230 metriä.

-

Tuulivoimaloiden etäisyys tuulivoima-alueen rajasta voi olla alle rakennettavan voimalan
kokonaiskorkeus.

PIIRUSTUSMERKINNÄT
Tuulivoimalan ohjeellinen nostoalue.
Katkoviivalla osoitetulta alueelta poistetaan puusto.
Tuulivoimalan roottorin pyyhkäisyala.
Roottorihalkaisija max. 170m
Tuulivoimalan numero

NV2

Kunnostettava nykyinen tie.
Uusi tielinjaus.

ETRS-TM35
Tark.

Pvm.

K.osa/Kylä

Kortteli/Tila

Tontti/Rek.nro

404

45

3

Rakennustoimenpide

X = 394578.0
Y = 7174596.0

150m

Pvm.

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Piirustuslaji

Juoks.nro

Tilaaja sekä suunnittelukohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

Mittakaavat

Suomen Hyötytuuli Oy
Navettakangas

Asemapiirustus
NV7

Uudisrakennus

1:2000
50m

Hyv.

Suunn.
AFRY Finland Oy
Jaakonkatu 3, 01621 VANTAA
Puh. 010 33 11, Fax 010 33 21818

250 m
Hyv.

Tark.

T.Tuunanen

Piirt.

T.Tuunanen

Pvm.
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1:2000

Työn ja piirustuksen nro

101013274
Tiedosto

Muutos

NV7

