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MUISTUTUS KIVIMAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEEN  
 
Markkuu sijaitsee Tyrnävän kunnan alueella, n. 7 km päässä Tyrnävän kirkonkylästä Muhokselle päin. 
Markkuun Seudun Kyläyhdistyksen alueeseen ajatellaan kuuluvaksi Korkalantien ja Markkuun lisäksi 
Muhostien varsi, aina Muhoksen rajalle saakka ja Ängeslevän-Ylipääntien varsi, jopa Isosuolle saakka. 

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry edistää kylän asukkaille tärkeitä asioita, toimii linkkinä kylän asukkaiden ja 
kunnan välillä, järjestää kyläläisille erilaisia tapahtumia sekä ylläpitää Markkuun luontopolkua. 
Kyläyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua ja kaikki kyläläiset ovat kyläyhdistyksen jäseniä. Kyläyhdistys valmistelee 
parhaillaan hanketta kylän virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. 
 
Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry esittää Kivimaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotukseen kantanaan 
seuraavaa:  
 

1. Kivimaan tuulivoimapuisto sisältää tuulivoimalat perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit, 
tuulipuiston sähkö-aseman, sähköverkkoon liittymiseen tarvittavan maakaapelin sekä 
tuulivoimaloita yhdistävät tiet. Nähtävillä oleva osayleiskaava mahdollistaa näiden rakenteiden 
toteuttamisen. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on selvitetty sähkönsiirtovaihtoehtoja. Nähtävillä 
olevassa kaavaselostuksessa on mainittu sähkönsiirron ensisijaiseksi vaihtoehdoksi sähköaseman 
perustaminen Korkalantien varteen. Nähtävillä olon aikana on kuitenkin käynyt ilmi, että niihin 
maanomistajiin, joita sähkönsiirtovaihtoehdot koskevat, ei ole otettu lainkaan yhteyttä 
kaavoitusprosessin aikana. Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry toteaa, että kaavoitusprosessin 
tiedotus on ollut sähkönsiirtovaihtoehtojen kartoittamisen osalta puutteellista. Hyvien 
suunnittelukäytäntöjen mukaisesti niihin alueen maanomistajiin, joita sähkönsiirtovaihtoehdot 
koskevat, olisi pitänyt ottaa prosessin aikana yhteyttä.   

2. Kaavaehdotuksen liitteiden mukaan sähkönsiirtoon liittyvät rakenteet tulevat hyvin todennäköisesti 
sijoittumaan Markkuun kylän alueelle.  Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry toteaa, että sähkönsiirtoa 
tarkemmin suunniteltaessa tulee huomioida Markkuun kylän alueella olevat virkistyskäyttöreitistöt 
sekä virkistyskäyttöön liittyvät kyläyhdistyksen lähivuosien suunnitelmat. Sähkönsiirron 
toteuttaminen ei saa heikentää kylän alueella sijaitsevan arvokkaan maisema-alueen ominaispiirteitä 
eikä Markkuun kylän ympäristö- ja luontoarvoja. 

3. Lisäksi Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry toteaa, että sähkönsiirtoa tarkemmin suunniteltaessa tulee 
alueen asukkaille ja maanomistajille järjestää tilaisuus, jossa mahdollisia vaihtoehtoja esitellään ja 
jossa suunnitteluun on mahdollisuus vaikuttaa. Tilaisuus on mahdollista järjestää yhteistyössä 
kyläyhdistyksen kanssa.   
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