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1

JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS
Juola Holding Oy suunnittelee 8 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoelle Vasankarin kylän itäpuolelle (Kuva 1).
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Kalajoen kaupunginhallitus
on päättänyt 15.10.2012 hankevastaavan esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Juolaistennevan ja Juurakkonevan alueelle. 1.4.2011 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (MRL 44 §, 77a § ja 77b §) mukaan kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan osayleiskaavan perusteella. Tämä osayleiskaava on tarkoitus laatia
kyseisen lakimuutoksen vaatimalla tarkkuudella. Tuulivoimahankkeella toteutetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, valtakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa sekä PohjoisPohjanmaan maakunnan tavoitteita ja strategioita.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarvittavat selvitykset ja vaikutusarvioinnit tuotetaan kaavoituksen yhteydessä. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään osayleiskaavan
laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana.
Osallisella on mahdollisuus esittää paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa (MRL 64 §).

2.

SUUNNITTELUALUE
Hanke sijoittuu Kalajoelle Ouluntie (vt 8) itäpuolelle Vasannevantien varteen noin 10 km Kalajoen
keskustasta koilliseen. Hankealue sijoittuu noin 140 m päähän Pyhäjoen kunnan rajasta. Hankealue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Osayleiskaavan alustavana suunnittelualueena on tuulivoimapuiston hankealue, jota on laajennettu noin 40 ha (yhteensä noin 270 ha). Kaavaluonnosvaiheessa kaava-alueen rajausta on pienennetty pohjoisosassa ja länsiosassa, jonka jälkeen kaava-alueen laajuus on noin 243 ha.
Alustava suunnittelualuerajaus on esitetty kuvassa 1. Suunnittelualue tarkentuu kaavoitustyön
aikana. Vaikutusalue ulottuu Kalajoen lisäksi Pyhäjoen kunnan alueelle. Suunnittelualue sijoittuu
useiden eri toimijoiden käynnistämien tuulipuistohankkeiden läheisyyteen.
Suunnittelualue on maa- ja metsätalouskäytössä. Alueella ei ole asutusta eikä loma-asutusta.
Alueelle sijoittuu yksi kiinteä muinaisjäännös, tervahauta sekä taukotupa.
Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat noin 150–550 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta länteen. Lähimmät loma-asunnot sijoittuvat noin 2–3 kilometrin etäisyydelle
suunnittelualueen rajasta. Lähimmät kylät ovat Haukkala, Nikula ja Överstinperä, noin 2,5–3
kilometriä itään, Mehtäkylä noin 4 kilometriä kaakkoon, Vasankari ja Kuusela noin 5–6 kilometriä
länteen sekä Yppäri noin 7 kilometriä pohjoiseen. Suunnittelualueen ja lähiympäristön nykyinen
maankäyttö on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 1. Juurakon tuulivoimapuiston hankealueen sijainti. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2013.

3.

PERUSTIETOA HANKKEESTA
Tuulipuiston tekninen kuvaus perustuu Juola Holding Oy:n alustaviin suunnitelmiin (YVAtarveharkinta, Pöyry 2013). Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä, sijainti sekä kaapelien linjaukset ja jännitetasot selviävät suunnittelun edetessä.

3.1

Voimalat
Koko tuulivoimapuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 8 yksikköteholtaan 33,3 MW tuulivoimalaa. Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä
roottorista (Kuvat 3-4). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on noin 205 metriä. Voimalayksiköt
varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan betonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.
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Kuva 2. Hankealueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö.

Kuvat 3-4. Kuva teräsbetonirakenteisesta tuulivoimalasta ja periaatekuva tuulivoimalasta (Lähde: WinWind Oy).
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Sähköverkko
Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla toisiinsa.
Tuulivoimalat yhdistetään maakaapelina suoraan Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitsevalle Kalajoen
sähköasemalle. Maakaapeli sijoitetaan wpd Finland Oy:n Jokelan ja Mäkikankaan sekä TuuliWatti
Oy:n Mustilankankaan ja Fortum Power and Heat Oy:n Tohkojan tuulipuistojen yhteisen ilmajohtokäytävän viereen. Jylkän sähköasema sijaitsee noin 7 km hankealueesta kaakkoon.
Toissijaisena vaihtoehtona 110 kV:n maakaapeli voidaan viedä suorempaa reittiä Jylkän sähköasemalle, luontoarvot ja muinaisjäännökset selvitetään tässä tapauksessa ehdotusvaiheessa.
Kolmantena vaihtoehtona on yhteisen 110 kV:n liityntäjohdon rakentaminen alueen muiden toimijoiden kanssa Fingrid Oyj:n kantaverkkoon.

3.3

Rakentaminen ja käyttöikä
Tuulipuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien teiden rakentaminen,
perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 1–2
vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta. Koneistoja
uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Perustukset mitoitetaan 50
vuoden käyttöajalle.

4.

KAAVOITUSTILANNE, MUITA SUUNNITELMIA JA SELVITYKSIÄ

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja
edistää niiden toteuttamista.
Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tämän hankkeen kannalta
korostuvat seuraavat tavoitteet:
Ilmastonmuutoksen hidastaminen
Uusiutuvan energiantuotannon kasvaminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarpeet
Luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi
Matkailuelinkeinolle ja virkistykseen kohdistuvien haittojen minimointi
Elinympäristön laadun turvaaminen
Valtioneuvoston on ottanut kantaa tuulivoimarakentamisen edellytyksiin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Päätöksen mukaan "Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin."

4.2

Kaavoitus

4.2.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005 ja se on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksellä 25.8.2006 (Kuva 5). Maakuntakaavassa ei ole käsitelty maa-alueelle sijoittuvia tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalajoen kaupunki
Juurakon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma

5

Maakuntakaavassa hankealueen länsipuolella sijaitseva Vasankarin kylä ja itäpuolella sijaitseva
Mehtäkylä sekä pohjoispuolella sijaitseva Yppäri on osoitettu kohdemerkinnällä (at). Hankealueen
länsipuolelle on merkitty rannikon suuntainen viheryhteystarve välille Raahe – Kalajoki. Vasankarin kylässä noin 5,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde (4 Vainion haka), joka on myös Natura-kohde ja osoitettu luonnonsuojelualueena (SL).
Muut hankealueen lähimmät luonnonsuojelualueet ovat noin 3,3 km etäisyydellä sijaitseva Kaakkurinneva hankealueen eteläpuolella ja noin 8 km etäisyydellä sijaitseva Kalajoen suiston Naturaalue hankealueen länsipuolella. Osia rantavyöhykkeen suuntaisesta vanhasta tiestöstä (Pohjanmaan rantatie) on osoitettu merkinnällä ”kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie
tai reitti”. Noin 9 kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella sijaitsee Plassin vanha
markkinapaikka, eteläpuolella Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä-NuoranperäHihnanperä ja pohjoispuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä Rajaniemen kylä. Kohteet ovat kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeitä alueita. Hankealueen eteläpuolelle noin 600 m etäisyydelle on merkitty muinaismuistokohde.
Lisäksi aluetta koskee maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueita koskevat yleismääräys, jonka
mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja –yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.
Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. Maakuntakaavan yleiset
suunnittelumääräykset koskevat turvetuotantoa, maa- ja metsätaloutta sekä lentoesteiden korkeusrajoituksia. Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja lentopaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.
4.2.2 Maakuntakaavan uudistaminen

Maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen, joka tapahtuu kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin
liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluerakennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimuksia. Keskeisin luonnonvaroihin liittyvä
kysymys on turvetuotannon ohjaaminen. Ensimmäisessä vaihekaavassa käsiteltävät konkreettiset aihepiirit ovat vähintään kymmenen tuulivoimalan laajuiset tuulivoimapuistot manner- ja
merialueilla sekä niihin liittyvät sähköjohtojen varaukset.
Vaihemaakuntakaavat
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja kaava on ympäristöministeriön vahvistettavana (Kuva 6). Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty ne tuulivoima-alueet, joilla on vähintään seudullista merkitystä. Alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuksien toteuttamiseen. Tuulivoimala-alueiden
ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. Juurakon
alue sijoittuu kolmen 1. vaihekaavassa osoitetun maatuulivoima-alueen väliin.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on tullut vireille keväällä 2013. Toisessa
vaihekaavassa käsitellään kulttuuriympäristöjä, maaseutuasutusta, virkistys- ja matkailualueita
sekä seudullisia jätteenkäsittely- ja ampumarata-alueita. Alustavan aikataulun mukaan 2. vaihemaakuntakaava tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2015.

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalajoen kaupunki
Juurakon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6

Kuva 5. Ote Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavasta, johon Juurakon
tuulivoimahankkeen likimääräinen
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa) © PohjoisPohjanmaan liitto, pohjakartta ©
Maanmittauslaitos

Kuva 6. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta, johon Juurakon
tuulivoimahankkeen likimääräinen
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa) © PohjoisPohjanmaan liitto, pohjakartta ©
Maanmittauslaitos

4.2.3 Yleiskaavat

Hankealueella ei ole voimassa yleiskaavoja. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat seuraavat
yleiskaavat (Kuva 7):
Tohkojan tuulipuiston osayleiskaava (Fortum Power and Heat Oy) sijoittuu noin 1 km
etäisyydelle länsi-lounaaseen Juurakon hankealueesta. Tohkojan tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty 25.6.2013 ja se mahdollistaa enintään 26 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.
LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalajoen kaupunki
Juurakon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma

7

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaava (wpd Finland Oy) sijoittuu Pyhäjoen kunnan ja
Kalajoen kaupungin rajalle noin 2 km etäisyydelle Juurakon hankealueesta. Mäkikankaan
tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty 19.12.2012 Pyhäjoen valtuustossa ja 23.4.2013
Kalajoen valtuustossa. Kaava mahdollistaa enintään 14 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle. Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan laajennusta tavoitellaan Kalajoen kaupungin puolelle.
Jokelan tuulipuiston osayleiskaava (wpd Finland Oy) sijoittuu noin 5 km etäisyydelle länsi-lounaaseen Juurakon hankealueesta. Jokelan tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty
9.1.2013 ja se mahdollistaa enintään 14 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.
Mustilankankaan tuulipuiston osayleiskaava (TuuliWatti Oy) sijoittuu Kalajoen Mehtäkylän
ja Pitkäsenkylän väliselle alueelle lounaaseen noin 4,5 km etäisyydelle Juurakon hankealueesta. Mustilankankaan tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty 26.11.2013 ja se
mahdollistaa enintään 28 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.
Vasankarin oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty 16.5.1986. Osayleiskaavassa on osoitettu asumista valtatien 8 molemmin puolin. Osayleiskaava-alueen itäosa on
osoitettu laajasti maa- ja metsätalouteen.
Kalajoen Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 26.2.2008.
Kalajoen keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentunut. Kalajoen keskustan osayleiskaavan tarkistus on saatettu vireille kaupunginhallituksen 19.5.2014 päätöksen mukaisesti asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 5.6.–8.8.2014 väliseksi ajaksi.
Kaavoitustyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys sekä luonto-, maisema-, kulttuuriympäristö- ja meluselvitykset. Kaavaluonnoksen on suunniteltu tulevan nähtäville
syksyllä 2014.
Pyhäjoen Yppärin oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty 19.5.2004, sijoittuu noin 5 km etäisyydelle pohjoiseen Juurakon hankealueesta.
Pyhäjoen merenrannikon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on hyväksytty
12.11.2008, sijoittuu noin 5 km etäisyydelle luoteeseen Juurakon hankealueesta.
(Lähde: Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2014 ja Pyhäjoen kunta, kaavoituskatsaus
2012).
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Kuva 7. Kaavoitustilanne hankealueen läheisyydessä.

4.2.4 Asema- ja ranta-asemakaavat

Hankealueella ei ole voimassa asema- tai ranta-asemakaavoja. Hankealuetta lähimmät asemakaavat sijoittuvat seuraavasti (Kuva 7):
Hankealueen länsipuolella noin 8 km päässä on Kalajokisuun-Vasankarin
asemakaava (vahvistanut 2.5.1980), joka viimeisin muutos on vuodelta 2005.

ranta-

Kirkonseudun asemakaavan (vahvistettu 3.12.1966) viimeisin muutos ja laajennus on
laadittu Rahvon teollisuusalueelle, joka sijaitsee noin 7 km etäisyydellä hankealueesta.
Asemakaava on hyväksytty 25.6.2013.
(Lähde: Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2014).
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Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

4.3.1 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

Juurakon hankealueen läheisyydessä on 1–5 kilometrin etäisyydellä seitsemän tuulivoimahanketta. Kalajoen Tohkojan, Mustilankankaan, Jokelan sekä Pyhäjoen/Kalajoen Mäkikankaan tuulivoimahankkeet ovat käyneet läpi YVA-menettelyn, jossa on arvioitu myös hankkeiden yhteisvaikutuksia.
Pyhäjoen kunnanhallitus on päättänyt 2.12.2013 wpd Finland Oy:n esityksestä käynnistää oikeus-vaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Karhunnevankankaan-Toukkalankallion alueelle. Hanke
sijoittuu noin 3,5 km etäisyydelle Juurakon hankealueesta koilliseen. Hankkeessa tarkastellaan
YVA-menettelyä soveltaen 20-30 tuulivoimalan sijoittamista alueelle.
Kalajoen Hovilanmaa Oy:n tuulivoimahankkeesta on tehty kahden voimalan suunnittelutarveratkaisu. Hanke sijoittuu noin 7,5 kilometrin etäisyydelle Juurakon hankealueesta lounaaseen valtatien 8 länsipuolelle. Hankkeesta on valitettu Oulun hallinto-oikeuteen. Hakija on valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
wpd Finland Oy suunnittelee kolmen voimalan lisäämistä Pyhäjoen Mäkikankaan parhaillaan rakenteilla olevan tuulivoimahankkeen eteläpuolelle. Voimalat sijoittuisivat Kalajoen kaupungin
puolelle, Pyhäjoen ja Kalajoen kunnanrajan läheisyyteen, välittömästi Pyhäjoen Mäkikankaan
tuulivoimahankkeen eteläpuolelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 8.7.2014 antanut päätöksensä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Päätöksessä todetaan, että Mäkikankaan tuulivoimahankkeen laajennukseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Hankkeita on esitetty kuvassa 7. (Lähde: Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2014 ja Pyhäjoen
kunta 2014).

4.4

Laaditut selvitykset ja suunnitelmat

4.4.1 Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys on valmistunut
30.6.2011 (Pohjois-Pohjanmaan liiton www-sivut). Esiselvityksen tavoitteena on tuulivoimatuotannon lisääminen alueella ja toisaalta tuotantoon liittyvien ympäristöhaittojen välttäminen. Juurakon alue sijoittuu aluekokonaisuuden Kalajoki/Pyhäjoki läheisyyteen. Selvityksessä kohde on
luokiteltu ympäristövaikutuksiltaan kuuluvaksi B-luokkaan (luokitus A-C) kulttuuri- ja maisemaarvojen sekä asutusvaikutuksen ja linnuston vuoksi.
4.4.2 Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta on laadittu vuonna 2013 tuulivoimaselvitys, joka on
jatkoa aiemmin tehdylle maakunnalliselle tuulivoimaselvitykselle (Pohjois-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011). Selvityksessä on tarkasteltu mm. Jokelan –
Tohkojan ja Mustilankankaan sekä Mäkikankaan tuulivoimapuistohankkeiden vaikutuksia maisemaan ja ympäristöön sekä linnustoon. Selvityksessä ei ole mainittu Juurakon aluetta.
4.4.3 Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi 2011

Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle suunnitelluille tuulipuistoille on laadittu yhteisvaikutusselvitys (FCG
Finnish Consulting Group Oy 2011). Selvityksessä on arvioitu Tohkojan, Jokelan ja Mustilankankaan tuulipuistojen yhteisvaikutuksia meluun ja varjostukseen. Maisemavaikutusten arvioinnissa
mukana oli myös Mäkikankaan tuulipuisto Pyhäjoella. Juurakon hankkeesta ja viereen rakennettavista Tohkojan, Mustilankankaan, Jokelan ja Mäkikankaan tuulipuistoista aiheutuu yhteisvaikutuksia maisemaan, linnustoon, maankäyttöön ja ihmisiin. Juurakon hankkeen on arvioitu yhdessä
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa lisäävän jonkin verran maisemavaikutuksia ja siten mahLIITE 1
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dollisesti vaikutuksia ihmisten viihtyvyyteen. Kaikkien hankkeiden toteutuessa maisemakuvan
muutos alueella on huomattava ja se on havaittavissa laajalla alueella. Vain osan hankkeista
toteutuessa maisemakuvamuutos on paikallisempi.
4.4.4 Kalajoki-Raahe tuulivoimapuistot – muuttolinnustoon kohdistuva yhteisvaikutusarviointi 2012

Lisäksi muuttolinnustoon kohdistuvista yhteisvaikutuksista on laadittu selvitys ( FCG Finnish Consulting Group Oy ja Pöyry Finland Oy 2012). Selvityksessä todetaan, että usealla samalle muuttoreitille osuvalla tuulivoimapuistolla voi olla vaikutuksia alueen läpi muuttavaan linnustoon (törmäysvaikutus). Juurakon hanke yhdessä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa lisää jonkin verran vaikutuksia linnustoon törmäysriskin ja häiriövaikutusten kautta. Juurakon hanke on kuitenkin kooltaan muita lähialueen hankkeita pienempi, ja jos muita suunniteltuja tuulivoimapuistoja
ei rakenneta, jäävät Juurakon hankkeen vaikutukset pienen koonsa vuoksi vähäisemmiksi.
4.4.5 Muuttolintuselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun alueelta on laadittu vuonna 2013 lintujen muuttoreittiselvitys (Hölttä 2013). Selvityksen tarkoituksena on ollut määritellä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun kattava kokonaiskuva tuulivoimarakentamisen kannalta riskialttiiden lintulajien muuttoreiteistä ja muuton painopistealueista. Selvitystyö liittyy 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluun.
Tarkastelu painottuu erityisesti tuulivoimarakentamisen kannalta riskialttiimpiin lajeihin: hanhiin,
laulujoutseneen, petolintuihin ja kurkeen. Selvityksessä on määritelty myös Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaliiton toimialueella olevat muuttoreittien varrella olevat tärkeät muutonaikaiset lepäilyalueet.
4.4.6 Laaditut Juurakon tuulivoimapuiston selvitykset

Hankealueelle on laadittu seuraavat selvitykset:
Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2013)
Varjostus- ja vilkkumismallinnus
Melumallinnus (Aurinkosiipi Oy 2013)
Linnustoselvitys: pesimä- ja muuttolinnustoselvitykset, törmäysriskiselvitys, pöllökartoitus, metsäkanalintujen soidinpaikkakartoitus
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Liito-oravaselvitys
4.4.7 Muut selvitykset

Maamittauslaitos
Maastotietokanta 2013
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto
Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011-2014 ympäristöselostus
Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2020
Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2012-2015
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Internet-sivut (www.ely-keskus.fi)
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenneskenaariot 2025, 2000
LIITE 1
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Suomen liikennejärjestelmä 2020, 1998
Liikennevirasto
Tuulivoimalaohje – Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen. Liikenneviraston ohjeita 8/2012.
Metsähallitus
Metsätalouden ympäristöopas, 2004
Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat
METSO-ohjelma
Metsäkeskus Tapio
Metsätalous kaavoitusalueilla, 2005
Museovirasto/YM
Rakennettu kulttuuriympäristö, 1993
Rakennettu kulttuuriympäristö, 2009
Muinaisjäännösrekisteri
Valtion ympäristöhallinto
Valtion ympäristöhallinnon internet-sivut (www.ymparisto.fi)
Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristöpalvelu
Ympäristöministeriö
Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Ympäristönsuojeluosasto, mietintö
66/1992.
Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, 1992
Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, 1998
Natura 2000 -ohjelma (VNp 20.8.1998)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2000 sekä tarkistetut
tavoitteet 2008.
Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 (YM ja SYKE)
Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista ohjaavat selvitykset ja oppaat, esim.
o
Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa (Suomen ympäristö 584), 2002
o
Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (Suomen
ympäristö 666), 2004
o
Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset (Suomen ympäristö 721), 2004
o
Tuulivoimalat ja maisema (Suomen ympäristö 5/2006)
o
Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen (Suomen ympäristö 4/2007)
o
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012)
o
Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014)
Kalajoen kaupungin omat strategiat

5.

LAADITTAVAT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

5.1

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve
Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 1.7.2013 päätöksen
(Dnro POPELY/18/07.04./2013), jonka mukaan Juurakon tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen
soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

5.2

Arvioitavat vaikutukset
Osayleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan
sekä tuulipuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia.
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin
vaikutuksiin. YVA-tarveharkinnan yhteydessä on arvioitu keskeisten vaikutusten syntyvän yhteisvaikutuksista muiden tuulivoimahankkeiden kanssa, etenkin maiseman, linnuston ja melun osalta.
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Keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat:
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
liikennevaikutukset
vaikutukset ilmastoon
meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset
vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
vaikutukset muuttolinnustoon
vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin
turvallisuusvaikutukset
vaikutukset puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyhteydet)
lentoestevaikutukset
sähkönsiirron vaikutukset
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Muita hankkeessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin
aikana lausuntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Vaikutusten arvioinnin menetelminä käytetään analyyseja, asiantuntija-arvioita, kartta- ja ilmakuvatulkintoja sekä maastotulkintoja.

5.3

Kaavoituksen yhteydessä laadittavat selvitykset
Hankealueen rajauksen muututtua jo laadittuja Juurakon tuulivoimapuiston selvityksiä tarkistetaan kattamaan myös hankealueen laajennusalue. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan seuraavat
täydennysselvitykset:
Muinaisjäännösinventoinnin täydennys (Mikroliitti Oy)
Varjostus- ja vilkkumismallinnuksen täydennys
Melumallinnuksen täydennys (Aurinkosiipi Oy)
Linnustoselvityksen täydennys
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen täydennys
Liito-oravaselvityksen täydennys
Lisäksi laaditaan valokuvasovitteita havainnollistamaan maisemavaikutuksia.
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OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET

Kuva 8. Osayleiskaavoituksen päävaiheet ja aikataulu.

Kalajoen kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 15.10.2012. Kaupunki ja hankevastaava laativat hankkeesta kaavoitussopimuksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan elokuussa 2014 (Taulukko 2 ja Kuva 8). Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtäville
loppuvuodesta 2014. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. Tämän jälkeen laaditaan
osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville keväällä 2015 ja josta pyydetään viranomaisten
lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kaupungin hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2015. Osayleiskaavan hyväksyy Kalajoen kaupunginvaltuusto.

7.

MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN
AIKANA

7.1

Tiedottaminen
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vaiheista, sisällöstä, yleisötilaisuuksista, mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen sekä luonnoksen ja ehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan seuraavilla tavoilla:
Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdessä
Kalajoen kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla
Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksien yhteydessä
Viralliset kuulutukset julkaistaan paikallisessa Kalajokiseutu-lehdessä, Kalajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla.
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7.2

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (Taulukko 1). Osallisia ovat myös
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa
kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Taulukko 1. Osalliset

Maanomistajat
Maanomistajat,
jakokunnat
ja
muut kaava-alueen ja sen lähialueiden maanomistajat ja alueiden
haltijat

Kiinteistönomistajat

Lähiympäristön
loma-asukkaat

asukkaat,

Yrittäjät

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
Digita Oy
Elinkeinoelämän yhdistykset
Energiayhtiöt
Fortum Oyj
Fingrid Oyj
Elenia Oy
Tuuliwatti Oy
wpd Finland Oy
Vattenfall Verkko Oy
Finavia Oyj

Kalajoen
toimikunta

kaupungin

maaseutu-

Kalajoen
kaupungin
lautakunta

ympäristö-

kaupungin

terveysviran-

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Kylätoimikunnat ja -yhdistykset

Liikennevirasto

Asukasyhdistykset
Maa- ja kotitalousnaiset

Museovirasto
Oulun Maaseutukeskus

Nuorisoseurat
Luonnonsuojeluyhdistykset ja -piirit
Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys
Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen
yhdistys
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
WWF Suomi
WWF:n merikotkatyöryhmä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Metsänhoitoyhdistykset
Metsästysseurat ja -yhdistykset

Pyhäjoen kunta

MTK Keski-Pohjanmaa

8.

Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta

Kalajoen
omainen

Maamiesseurat
Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa

Viranomaistahot

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
(AVI)

Puolustusvoimat, Pääesikunta

Museo- ja kotiseutuyhdistykset
Riistanhoitoyhdistykset

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto

Ilmatieteen laitos
Muut mahdolliset yhteisöt

aan

Muut viranomaiset harkinnan muk-

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA
Alueen osayleiskaavoituksen osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu
1. yleisötilaisuuksissa
2. mielipiteen toimittamisella kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta nähtävilläolon aikana
3. muistutuksen kirjoittamisella kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana
4. ottamalla suoraan yhteyttä kaupungin tai konsultin edustajiin
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Taulukko 2. Osayleiskaavaprosessin vaiheet ja eri vaiheisiin liittyvät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

SUUNNITTELUVAIHE

SUUNNITELMAN
TYÖSTÄMINEN

1. OHJELMOINTIJA SELVITYSVAIHE

Yleisten tavoitteiden asettelu,

10/2012 –
08/2014

kokoaminen

lähtötietojen

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman laadinta

KUNNAN JA VIRANOMAISTEN KÄSITTELY
Kaavoituspäätös,
Kaupunginhallitus
10/2012
Osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta
tiedottaminen
08/2014

ASUKKAIDEN
OSALLISTUMINEN

TIEDOTTAMINEN

Osallisilla on mahdollisuus esittää ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä

OAS nähtävillä
kaupunginvirastossa
ja kaupungin Internet-sivuilla
Kuulutus OAS:n
nähtävilläolosta
paikallislehdissä,
virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla

2. VALMISTELUVAIHE, KAAVALUONNOS
05/2014 –
02/2015

Perusselvitykset,

Viranomaisneuvotte-

Mielipiteen esittä-

Luonnos ja muu

tiedonkeruu ja

lu

minen valmisteluai-

valmisteluaineisto

analyysi

ennen kaavaluonnoksen nähtäville asetta-

neistosta kirjallisesti
ja suullisesti nähtä-

nähtävillä kaupunginvirastossa ja

Erillisselvitykset

mista

villäolon aikana

Internet-sivuilla

Kaavaluonnoksen
vaikutusten arvi-

Kaavaluonnos ja muu

Yleisötilaisuus

Kuulutus paikallis-

ointi

valmisteluaineisto ase-

01/2015

lehdissä, virallisella

Kaavaluonnoksen

tetaan nähtäville mielipiteen kuulemista var-

ilmoitustaululla sekä
kaupungin internet-

laadinta

ten

sivuilla

Kaavaluonnoksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta.
2. viranomaisneuvottelu
3. KAAVAEHDOTUSVAIHE
03 – 08/2015

4. HYVÄKSYMISVAIHE
09-10/2015

muis-

Ehdotus nähtävillä

tutukset kirjallisesti
nähtävilläolon aikana

kaupunginvirastossa
ja Internet-sivuilla

Mahdolliset

Kaavaluonnoksesta
ja muusta valmisteluaineistosta

Kaavaehdotus asetetaan kunnassa nähtävil-

saatujen mielipitei-

le 30 päivän ajaksi.

den ja lausuntojen
jälkeen luonnos

Kaavaehdotuksesta

Kuulutus paikallislehdissä, virallisella

työstetään kaava-

pyydetään lausunnot

ilmoitustaululla sekä

ehdotukseksi.

viranomaisilta.

kaupungin internetsivuilla

Vastineen laatimi-

Tarvittaessa viran-

nen muistutuksiin
ja lausuntoihin

omaisten työneuvottelu

Kaava-asiakirjojen
ja vastineiden

Kaavan hyväksymiskäsittely kaupungis-

Mahdolliset valitukset hyväksymis-

Hyväksymispäätöksestä kuulute-

viimeistely

sa

päätöksestä osoite-

taan paikallislehdis-

Muistutusten ja lausun-

taan hallintooikeudelle

sä, virallisella ilmoitustaululla sekä
kaupungin internet-

tojen käsittely

sivuilla.
Elinkeino- ja maan-

Kaava lähetetään

käyttötoimikunta
Kaupunginhallitus

tiedoksi viranomaisille

Kaupunginvaltuusto
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9.

KUKA VALMISTELEE JA OHJAA
Kaavoitustyötä ohjaa Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Kaavakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

10. MISTÄ SAA TIETOA
Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Kalajoen kaupungin tekniseltä osastolta tai Rambollin
yhteyshenkilöiltä.
Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5

Ramboll Finland Oy
Kampusranta 9 C

85100 KALAJOKI

60320 SEINÄJOKI

Riina Jorasmaa
Kaavasuunnittelija
p. 044 469 1310
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1

JOHDANTO
Juola Holding Oy suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan rakentamista Kalajoen
Juurakon alueelle. Alue sijaitsee Vasankarin itäpuolella noin 10 km Kalajoen
keskustasta koilliseen. Tuulipuiston sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 1).
Luontoselvityksen maastokäynnit on tehty vuosina 2013 ja 2014.
Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista,
tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Maastotyöt ja raportoinnin ovat tehneet
kasvillisuuden osalta FM biologi Aija Degerman ja FM biologi Tiina Sauvola,
linnustoselvitykset linnustoasiantuntijat Toni Eskelin ja Harri Taavetti ja liitooravaselvityksen FM biologi Tiina Sauvola.

Kuva 1. Tuulipuiston sijainti ja voimaloiden paikat

2

SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA
Luontoselvityksessä on kuvattu hankealueen luonnon yleispiirteet ja paikannettu
erityisten luontoarvojen kohteet, selvitetty alueen pesimä- ja muuttolinnusto sekä liitooravan (luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji) esiintymistä. Selvitysalueena oli
hankealue ja sen välitön lähiympäristö.

2.1

Kasvillisuus
Kasvillisuutta selvitettiin vuonna 2013 sen hetkisen hankesuunnitelman mukaisilla
voimalapaikoilla lähiympäristöineen ja voimajohdonalueella. Hankesuunnitelman
edetessä voimaloiden paikkoja sekä sähkönsiirtoreitin paikkaa on siirretty, joten uusille
alueille tehtiin tarkentavia luontoselvityksiä kesällä 2014. Alueen kasvillisuus
kartoitettiin maastokäynnein tuulipuistoalueella 29.7.2013 ja voimajohtolinjan alueella
25.8.2013 (Aija Degerman) sekä muuttuneilla voimalapaikoilla ja voimajohtolinjan
alueilla 30.7.2014 ja 10.8.2014 (Tiina Sauvola). Maastokartoitukset kohdennettiin
suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuspaikoille sekä ennakkotarkastelun perusteella

Copyright © Pöyry Finland Oy

LIITE 2
LUONTOSELVITYKSET

4

mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältäville kohteille tuulipuistoalueella ja
voimajohtolinjauksella. Työn periaatteena oli alueen luonnon ominaispiirteiden
selvittäminen sekä arvokkaiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavien
kohteiden paikantaminen.
Alueelta selvitettiin luonnonsuojelulain (29 §) mukaiset luontotyypit, metsälain (10 §)
mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain (2:11 §) mukaiset kohteet, uhanalaiset
luontotyypit, uhanalaisen ja muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen sekä muut
luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet. Selvityksen pohjana on käytetty
peruskartta- ja ilmakuvatarkasteluja sekä ympäristöhallinnon tietokantojen tietoja
suojelualueista ja huomionarvoisesta lajistosta (OIVA, Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä).
2.2

Linnusto
Tuulipuistoalueella selvitettiin muutto- ja pesimälinnustoa maastoselvityksin vuosina
2013 ja 2014. Maastoinventoinnit suunnattiin alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen
perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia
vaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat lähiympäristöineen, niille
johtavat tielinjaukset sekä sähkönsiirtoreitti).
Maastossa selvitettiin hankealueen kautta kulkevaa linnuston kevät- ja syysmuuttoa
sekä alueen pesimälinnustoa. Muuttolinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää
hankealueen ja sen lähialueen kautta muuttavien lintujen lajistoa ja niiden muuttoreittejä
suhteessa suunniteltuun tuulipuistoalueeseen. Pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli
selvittää pesivän maalinnuston lajisto ja alueella pesivät suojelullisesti huomattavat lajit.
Kartoitusten tulosten perusteella pyrittiin rajaamaan alueelta kohteet, joilla on
potentiaalista linnustollista arvoa. Lisäksi erikseen kartoitettiin tuulivoiman kannalta
erityisen riskialttiita lajeja, kuten päiväpetolintuja, kanalintuja ja pöllöjä.
Linnuston törmäysmallinnus on esitetty kokonaisuudessaan erillisenä kappaleena
(kappale 10.2.2).

2.2.1

Kevätmuuton seuranta
Kevätmuuton maastoseuranta toteutettiin 16.4.–9.5.2013. Havaintotunteja kertyi
yhteensä 62 tuntia. Tarkkailupäiviä oli huhtikuussa viisi ja toukokuussa kolme. Seuranta
toteutettiin soveltaen pistelaskennasta annettuja valtakunnallisia laskentaohjeita
(Koskimies 1988). Käytännössä tämä tarkoitti muuttavien lintujen havainnointia kiikarin
ja kaukoputken avulla hyvältä näköalapaikalta.
Koska varsinaisella hankealueella ei maaston peitteisyyden vuoksi ollut sopivia
havainnointipisteitä, seurattiin muuttoa useasta pisteestä hankealueen läheisyydessä.
Havaintopaikat sijaitsivat hankealueen eteläpuolella Vasannevan pelloilla,
luoteispuolella Pyhäjoen Juurakon peltoaukealla sekä luoteispuolella Mäkikankaan
louhoksella. Vasannevan pelloilla näkyvyys on osittain rajoitettu itäpuolelle, mutta
kuitenkin riittävä suurikokoisten lintujen muuton selvittämiseksi. Juurakon
peltoaukealla ja Mäkikankaan louhoksella näkyvyys on esteetön kaikkiin ilmansuuntiin.
Havaituista linnuista kirjattiin ylös laji- ja yksilömäärätietojen lisäksi havaintoaika,
ohituspuoli ja arvioitu etäisyys havaintopaikkaan nähden, lentokorkeus (0–50 m, 50–
250 m ja yli 250 m) ja lentosuunta. Myös selvät muutokset havaitussa lentosuunnassa ja
-korkeudessa kirjattiin. Lisäksi huomioitiin tuulen suunta ja voimakkuus, jotta voitiin
arvioida sen vaikutusta muuttoreitteihin.
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Kevätmuutontarkkailussa huomiota kiinnitettiin erityisesti suurikokoisten lajien, kuten
laulujoutsenen, hanhien ja kurjen muuttoon. Havainnoidut päivät ja kellonajat pyrittiin
ajoittamaan tarkasteltavien lajien muuton kannalta parhaisiin ajankohtiin. Pääasiassa
havainnointia oli aamuisin ja aamupäivisin auringonnoususta eteenpäin, mutta myös
iltapäivisin petomuuton aikaan.
Kevätmuutonseurannassa saatiin varsin kattava yhden muuttokauden otos hanhien ja
joutsenten päämuuttoajalta.
Hankealueen kautta kulkevasta muuttoreitistä on olemassa kattavasti julkaistua tietoa.
Hankealueen läpi muuttavien lajien yksilömääriä arvioitiin tarkkailun tulosten ja
olemassa olevan aineiston perusteella.
2.2.2

Syysmuuton seuranta
Syysmuuttoa tarkkailtiin 23.8.–14.11.2013. Havaintotunteja kertyi yhteensä 65 tuntia.
Seuranta toteutettiin samoin menetelmin kuin kevätmuutonseuranta. Pääasialliset
tarkkailupaikat sijaitsivat hankealueen koillispuolella Juurakon peltoaukealla sekä
luoteispuolella Pyhäjoen Mäkikankaalla.
Syysmuuton tarkkailun tavoitteena oli selvittää erityisesti syksyllä runsaiksi tiedettyjen,
tuulivoimalle herkkien lajien kurjen, metsähanhen ja laulujoutsenen muuton kulku.
Kaikkien lajien osalta onnistuttiin seuraamaan lajin päämuuttopäivän muutto syksyn
2013 osalta.

2.2.3

Muuttavan linnuston selvityksiin liittyvät epävarmuustekijät
Tätä selvitystä varten toteutetun muutonseurannan merkittävimmät epävarmuustekijät
liittyvät lintujen muuttoreiteissä ja -kannoissa tapahtuvaan luontaiseen
vuosittaisvaihteluun. Yhden muuttokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti
yleistettävissä pidemmälle ajanjaksolle, koska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet
riippuvat muun muassa vallitsevasta säätilasta.
Muutonseurantojen ajoittaminen tuulivoiman törmäysvaikutuksille herkkien lajien
päämuuton aikaan ja tarkkailun keskittäminen niihin tarkoittaa väistämättä sitä, että osa
alueen kautta muuttavasta linnustosta jää havainnoimatta. Lisäksi muutontarkkailun
päivittäinen havainnointiaika ajoitettiin yleensä aamun ja alkuiltapäivän vilkkaimman
muuton aikaan, joka on vain pieni osa valoisasta ajasta. Lintuja muuttaa merkittävässä
määrin myös illalla ja etenkin yöllä, mutta alueen yömuutosta ei ole olemassa tutkittua
tietoa.
Lentokorkeuksien ja etäisyyksien arvioiminen sisältää aina jonkin verran havainnoijasta
riippuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan subjektiivisia arvioita. Tähän
vaikuttaa myös havainnoijan muutontarkkailukokemus. Vilkkaana muuttopäivänä ei
kokenutkaan tarkkailija ehdi huomioimaan ja kirjaamaan kaikkia ohi muuttavia lintuja.
Tällöin on keskitytty vain hankkeiden kannalta olennaisimpien lajien havainnointiin ja
kirjaamiseen.
Tehtyjen muutonseurantojen tuloksista on kuitenkin saatu suhteellisen edustava yhden
muuttokauden havaintoaineisto useiden hankealueen kautta muuttavien lajien
yksilömäärästä ja muuttokäyttäytymisestä. Tämän lisäksi lintujen lukumääriä koskevia
arvioita on täydennetty muulla olemassa olevalla havaintoaineistolla (FCG & Pöyry
Finland 2012, Tuohimaa 2009, Hölttä 2013, Toni Eskelin, Harri Taavetti ja Aappo
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Luukkonen, henkilökohtaiset havainnot), joten kokonaismuuttajamääristä ja niissä
tapahtuvista vuosittaisvaihteluista on saatu vähintään hyvä kuva.
2.2.4

Pesimälinnustoselvitys
Tuulipuistoalueen pesimälinnustoa selvitettiin erillisin maastoselvityksin vuosina 2013
ja 2014. Pesimälinnustoa selvitettiin vuonna 2013 sen hetkisen hankesuunnitelman
mukaisilla voimalapaikoilla lähiympäristöineen. Hankesuunnitelman edetessä
voimaloiden paikkoja sekä sähkönsiirtoreitin paikkaa on siirretty, joten uusille alueille
tehtiin tarkentavia luontoselvityksiä kesällä 2014. Maastoselvityksiä täydennettiin
olemassa olevien havaintoaineistojen perusteella kokoamalla yhteen alueelta olemassa
oleva lajistotieto linnuston sekä muun eläimistön osalta. Maastoinventoinnit suunnattiin
alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja
joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia vaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut
sijoituspaikat lähiympäristöineen).
Pesimälinnustoselvityksen osalta epävarmuustekijät liittyvät lähinnä linnuston
vuosittaisvaihteluun, mikä heikentää maastoinventointien tulosten yleistettävyyttä
pidemmälle aikavälille. Tässä hankkeessa pesimälinnustoa on selvitetty kahtena kesänä,
mikä
parantaa
tulosten
luotettavuutta
merkittävästi.
Olemassa
olevien
linnustoaineistojen määrä luontoselvityksen tarkastelualueelta on vähäinen erityisesti
pesimälinnuston osalta. Yhden vuoden inventointien perusteella ei ole välttämättä
havaittu kaikkia tarkasteltavalla alueella pesiviä lajeja, jotka eivät jostain syystä
pesineet kyseisellä alueella juuri selvitysvuosina.

2.2.4.1 Vuoden 2013 selvitykset
Vuonna 2013 selvitysalueen pesimälinnustoa selvitettiin kartoitus- ja pistelaskennoilla
sen hetkisen hankesuunnitelman mukaisilla voimalapaikoilla ja niiden ympäristössä.
Selvityksen tavoitteena oli selvittää pesivän maalinnuston lajisto, parimäärät ja
kokonaistiheydet sekä uhanalaisten, EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien tai muutoin
suojelullisesti huomionarvoisten lintulajien esiintyminen (Neuvoston direktiivi
79/409/ETY, Rassi ym. 2010). Tulosten perusteella suoritettiin tuulivoimarakentamisen
mahdollisten pesimälinnustovaikutusten arviointi.
Kartoituslaskenta
Kartoituslaskenta suoritettiin linnustonseurannan havainnointiohjeita (Koskimies &
Väisänen 1988) mukaillen. Kartoituslaskenta antaa tarkimman parimäärän alueen
linnustosta, mutta on aikaa vievä menetelmä. Kartoitettava alue käydään läpi siten, että
jokainen lintuyksilö pyritään havaitsemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiheässä
metsässä käveltävä reitti suunnitellaan niin, ettei mikään osa alueesta ole yli 50 m
etäisyydellä laskijasta. Jokainen havaittu yksilö merkitään kartalle ja reviirien
lukumäärä määritetään poistamalla päällekkäiset havainnot. Tulosten käsittelyssä
yksikkö on pari, esimerkiksi tyypillinen havainto ”laulava koiras” tuottaa yhden parin.
Laskennan työläyden vuoksi vuonna 2013 hankealueella selvitettiin neljän suunnitellun
voimalan (vanhat voimalapaikat 2, 3, 6 ja 8) lähiympäristö kartoituslaskennalla 400 m
säteellä. Kartoitettavat voimalapaikat valittiin edustamaan mahdollisimman
monipuolisia elinympäristöjä. Kartoitetun alueen yhteispinta-ala oli 189 ha.
Havainnointiohjeiden mukaan laskenta tulisi suorittaa 8-10 kertaa pesimäkaudessa, jotta
kaikki parit tulisivat lasketuiksi. Tässä selvityksessä voimalapaikat kartoitettiin
kahdesti, osin yhtenäisen maaston ja linnuston alhaisen parimäärän vuoksi. Tästä syystä
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parimäärät ovat minimejä. Laskenta-aamuina 14.–18.5. ja 27.–31.5.2013 sää oli hyvä ja
lintujen lauluaktiviteetti oli korkeimmillaan.
Metsälajiston osalta lopulliset parimäärä-/tiheysestimaatit (paria / km2) koko
selvitysalueelle laskettiin kertomalla kartoitettujen alueiden parimäärät kaikkien
suunniteltujen voimalapaikkojen vaikutusalueen (400 m säde) kokonaispinta-alalla.
Peltolintujen ja eräiden kahlaajien parimäärät tulkittiin pelkän kartoituslaskennan
perusteella, sillä näille lajeille sopivat elinympäristöt tuli laskettua tarkasti.
Pistelaskenta
Vuoden 2013 kartoituslaskentoja täydennettiin kartoittamalla neljän suunnitellun
voimalan (vanhat voimalapaikat 1, 4, 5 ja 7) lähiympäristön linnusto
pistelaskentamenetelmällä. Näin jokainen suunniteltu voimalapaikka tuli selvitettyä
joko kartoitus- tai pistelaskennalla. Pistelaskenta suoritettiin linnustonseurannan
havainnointiohjeen (Koskimies & Väisänen 1988) mukaan. Pistelaskennassa kullakin
pisteellä havainnoidaan viisi minuuttia kerrallaan. Laskentapisteet kartoitettiin kahteen
kertaan 14.–17.5. ja 27.–31.5.2013 Suoritetut pistelaskennat antoivat lähinnä lisätietoa
alueen lajistosta, eikä niiden tuloksia käytetty parimäärien laskemiseen.
Täydentäviä havaintoja pesivistä linnuista kerättiin myös muiden maastokäyntien
yhteydessä, sillä alueella liikuttiin jatkuvasti muutontarkkailujen ja kanalintu- ja
pöllöselvitysten yhteydessä.
Lisäksi erillisin kartoituksin selvitettiin tuulivoiman kannalta riskialttiiksi lajeiksi
todettujen päiväpetolintujen, kanalintujen ja pöllöjen esiintymistä hankealueella.
2.2.4.2 Vuoden 2014 selvitykset
Vuonna 2014 tehtiin lisäselvityksiä pesimälinnuston osalta uusille siirretyille
voimalapaikoille (voimalapaikat 6, 7 ja 8) ja suunnitellulle sähkönsiirtoreitille.
Voimalapaikat kartoitettiin kartoituslaskentamenetelmällä. Kartoitettava ala oli
voimaloiden lähiympäristö 500 m säteellä. Suunnitellut uudet voimalapaikat sijoittuvat
samanlaiseen elinympäristöön ja ovat osittain päällekkäisiä vuonna 2013 selvitettyjen
alueiden kanssa. Vuoden 2014 selvityksessä voimalapaikat kartoitettiin vain kerran,
koska lähialueen linnusto oli selvitetty hyvin jo vuonna 2013 ja koska uudet
voimalapaikat edustivat samanlaista elinympäristöä. Tuulivoiman vaikutusten kannalta
keskeisten lajien havaitsemisen tehostamiseksi seuraavat yleiset lajit jätettiin
yksilötasolla huomioimatta: metsäkirvinen, punarinta, leppälintu, laulurastas, pajulintu,
harmaasieppo, peippo, vihervarpunen ja keltasirkku. Laskenta-aamuina 9.–10.6.2014
sää oli lämmin ja hieman tihkusateinen, mutta lintujen lauluaktiviteetti oli korkea.
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu hankealueen eteläpuolelle. Reitin biotooppi on
pääasiassa samankaltaista kuin tuulipuistoalueella. Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 3
km. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin linnusto laskettiin soveltamalla linnustonseurannan
havainnointiohjeen (Koskimies & Väisänen 1988) mukaista linjalaskentamenetelmää.
Linjalaskennassa laskettava reitti kävellään hitaasti läpi ja havaitut linnut merkitään
joko pääsaralle, jonka leveys on 50 m tai apusaralle tämän ulkopuolelle. Havaintojen
perusteella lasketaan lajikohtaisia kuuluvuuskertoimia käyttäen alueen lintutiheys. Tässä
selvityksessä tiheyksiä ei laskettu vaan lintuyksilöiden reviirit sijoitettiin joko pääsaralle
tai apusaralle.
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2.2.4.3 Pöllöselvitys
Pöllökartoitus toteutettiin pöllöjen soidinaikana vuoden 2013 keväällä. Alueella
liikuttiin 28.–29.3. ja 1.-2.4. kävellen ja suksilla siten, että koko hankealue tuli
kuuntelun piiriin. Vaikka useimpien pöllöjen soidin on kuuluvaa, kartoituksessa
huomioitiin myös vähemmän kuuluvien lajien kuuntelu. Molemmat käynnit tehtiin
iltayöllä, jolloin pöllöjen soidin on yleensä aktiivisimmillaan. Sää molemmilla kerroilla
oli selvityksen tekoon otollinen, eli pientä pakkasta, selkeää ja tyyntä.
Muiden maastokäyntien yhteydessä etsittiin alueella olevia mahdollisia pöllöille sopivia
koloja ja muiden lintujen vanhoja pesiä. Lisäksi esimerkiksi metson
soidinpaikkakartoitukset tehtiin myös pöllöjen soitimelle otolliseen aikaan aamuyöllä.
Pöllöselvitys sisältää epävarmuuksia, joista suurimpana voidaan pitää pöllökantojen
suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Vuosi 2013 oli alueella suhteellisen heikko
myyrävuosi, mikä vähentää alueella pesivien pöllöjen määrää merkittävästi verrattuna
hyvään myyrävuoteen. Näin ollen nyt saatu tulos kertoo vain heikkona myyrävuotena
vallitsevista pöllökannoista alueella. Kattavan kuvan saamiseksi alueen pöllökannoista
ja -lajistosta sekä sen vuosittaisesta vaihtelusta kartoitusten tulisi kattaa useamman
pesimäkauden ja ainakin yhden myyrähuipun. Toisaalta hankealue on
elinympäristöltään useimmille pöllöille sopimatonta elinympäristöä. Alueella ei ole
sopivia pesäkoloja tai suurten petolintujen vanhoja pesiä.
2.2.4.4 Kanalintujen soidinpaikkakartoitus
Metson soidinpaikkoja kartoitettiin vuonna 2013 kahtena varhaisena aamuna toukokuun
ensimmäisellä viikolla kiertämällä kaikki sopivat soidinelinympäristöt. Käytännössä
koko hankealue tuli tarkistettua, sillä metson soidin kuuluu tyynellä ilmalla useiden
satojen metrien etäisyydelle. Lumi- ja muihin jälkiin sekä jätöksiin kiinnitettiin
huomiota myös muiden kartoitusten yhteydessä.
Teerien soidinpaikkoja kartoitettiin kiertämällä koko hankealue ja sen lähiympäristö.
Soivat teeret laskettiin kiikareilla ja kaukoputkella aukean reunalta. Kartoitusta tehtiin
huhti - toukokuussa 2013 aamuisin yleensä muiden kartoitusten yhteydessä. Teerien
soitimet ovat kauas kuuluvia ja hankealueen suppeasta koosta johtuen ne löytyivät
helposti. Myös mahdollisia soivia riekkoja kartoitettiin muiden kartoitusten yhteydessä.
Metsäkanalintujen reviiri- ja soidinpaikkakartoitukseen ei liity merkittäviä
epävarmuustekijöitä. Kartoitukset olivat varsin kattavat ja tulosten perusteella on voitu
muodostaa selkeä kuva hankealueen metsäkanalintujen tärkeimmistä soidin- ja
reviirialueista.
2.2.4.5 Petolintujen reviirikartoitus
Päiväpetolintujen reviirit voidaan tunnistaa parhaiten lajien poikasaikaan kesäkuun
lopulta heinäkuun puoliväliin jatkuvalla jaksolla. Keväällä reviirit eivät ole vielä
kaikilta osin muodostuneet yhtä selkeästi tunnistettaviksi. Pesimäkauden aikainen
petolintujen havainnointi toteutettiin vuonna 2013 muiden kartoitusten yhteydessä
touko-kesäkuussa ja erilliskartoituksina heinäkuun alussa. Yhteensä havainnointia kertyi
noin 45 havaintotuntia. Lisäksi paikallisia petolintuja havainnoitiin myös kevätmuuton
tarkkailun yhteydessä. Se mukaan lukien havainnointitunteja kertyi n. 100. Lisäksi
petolintujen esiintymiseen alueella kiinnitettiin huomiota vuoden 2014
pesimälinnustokartoituksien yhteydessä.
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Havainnointipisteitä oli useita ja ne sijaitsivat hankealueen eri osissa siten, että niistä
avautui mahdollisimman hyvä näkymäsektori koko hankealueelle. Pistehavainnoinnin
lisäksi selvityksen yhteydessä kierrettiin jalkaisin biotoopeiltaan potentiaalisimmat
petolintujen reviirialueet hankealueen sisällä sekä sen lähialueilla.
Petolintujen reviirikartoitus sisältää epävarmuuksia, joista suurimpana voidaan pitää
petolintukantojen suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Sekä vuosi 2013 että 2014
olivat alueella suhteellisen heikkoja myyrävuosia, mikä vähentää alueella pesivien,
myyriä ravintonaan käyttävien petolintujen (mm. sinisuohaukka, hiirihaukka,
tuulihaukka) määrää merkittävästi verrattuna hyvään myyrävuoteen. Näin ollen nyt
saatu tulos kertoo vain heikkoina myyrävuosina vallitsevista petolintukannoista alueella.
Kattavan kuvan saamiseksi alueen petolintukannoista ja -lajistosta sekä niiden
vuosittaisesta vaihtelusta kartoitusten tulisi kattaa useamman pesimäkauden ja ainakin
yhden myyrähuipun. Lisäksi osa lajeista (mm. varpushaukka) on pesimäaikaan hyvin
piilotteleva ja vaikeasti havaittava. Näin ollen kattavienkaan selvitysten yhteydessä ei
välttämättä havaita kaikkia selvitysalueen reviireitä.
2.3

Liito-orava
Liito-oravan esiintymisen kartoittamiseksi tehtiin maastokäynti 18.5.2013 kartta- ja
ilmakuvatarkastelujen perusteella valituille kohteille. Liito-oravan esiintymistä
selvitettiin suunnitellun tuulipuiston alueella ns. papanakartoitusmenetelmän avulla.
Selvitysalueella etsittiin liito-oravan ulostepapanoita lajin potentiaalisten pesä-,
levähdys- ja ruokailupuiden juurilta. Myös mahdollisten pesäpuiden olemassaoloon
kiinnitettiin erityishuomiota (risupesät, kolopuut).

3

MAA- JA KALLIOPERÄ, TOPOGRAFIA JA VESISTÖT
Kalajoen alue kuuluu kallioperältään 1930–1800 miljoonaa vuotta sitten syntyneeseen
varhaisproterotsooisen kallioperän alueeseen, joka kattaa pääosan Etelä- ja KeskiSuomesta (www.geologia.fi). Kalajoen pohjoispuolella vallitseva maalaji on hienoainesmoreeni ja paikoitellen hiekka ja karkea hieta. Tuulipuistoalueella ja
voimalinjauksen alueella on kalliopaljastumia ja niiden väleissä painanteisilla alueilla
osin ojitettuja turvemaita.
Tuulipuistoalueella tai sen lähiympäristössä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Alueella
ei ole pintavesimuodostumia. Lähin vesistö on Yppärinjoki, noin 2,5 km
tuulipuistoalueesta pohjoiseen.

4
4.1

KASVILLISUUS
Yleiskuvaus
Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kalajoki kuuluu keskiboreaalisen
Pohjanmaa-Kainuun kasvillisvyöhykkeen läntiseen osaan. Pohjanmaa-Kainuu on
vaihtumisvyöhykettä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, joten alueella esiintyy sekä
eteläisistä että pohjoisista lajistoa. Alue on soinen (Kalliola 1973).
Tuulipuistoalue ja voimajohtolinjauksen alue on kallioinen ja soinen. Metsät ovat
talouskäytössä. Matalilla kallioilla on jäkälikköistä karukkokangasta, kallioiden
soistuneissa väleissä on tuoretta soistunutta kangasta tai rämettä. Kalliopaljastumilla
esiintyy jäkälikköisiä karukkokankaita. Alueen puusto on mäntyä. Kaikki soiset alueet
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on ojitettu. Osa ojitetuista alueista on muuttunut turvekankaiksi. Kasvillisuudeltaan alue
on tavanomaista metsäluontoa ja lajisto tyypillistä talousmetsien ja karujen rämeiden
lajistoa (Kuva 2). Rämeiden kenttäkerroksessa kasvaa mm. suopursua ja vaivaiskoivua,
turvekankailla lisääntyvät metsävarvut kuten puolukka ja mustikka sekä
metsäsammalista seinäsammal.

Kuva 2. Muuttunutta turvekangasta tuulipuistoalueen eteläosassa (vasen) ja ojitettua
isovarpurämettä (oikea) tuulipuistoalueen keskiosassa.

Tuulipuistoalueen länsireunalla on viljelykäytössä olevia peltoja (Kuva 3). Samoin
alueen pohjois- ja itäpuolella Juurakkonevalle on raivattu uutta peltoa.

Kuva 3. Peltomaisemaa tuulipuistoalueen eteläosassa.

Sähkönsiirtoreitti kulkee ojitettujen soiden ja talouskäytössä olevien kangasmetsien
poikki. Alueella esiintyy eri-ikäisiä mäntypuustoisia kuivahkoja kankaita sekä
soistuneita tuoreita kankaita. Alueella on runsaasti taimikoita. Ojitetuilla suoalueilla
esiintyy eriasteisia suomuuttumia isovarpurämeistä turvekankaisiin.
5

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Tuulipuistoalueella ja sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia
luontotyyppejä (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29), vesilain mukaisia vesiluonnon
suojelutyyppejä (vesilaki 2011/587 § 2:11) eikä uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym.
2008).
Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki
1996/1093 § 10) tuulipuistoalueella esiintyy vähätuottoisia kitu- ja joutomaan
elinympäristöjä, avokallioita. Arvokkaina luontokohteina on rajattu kallioalueet, joilla
puusto on luonnontilaisen kaltaista eri-ikäistä mäntyä. Vanhat järeät männyt puuttuvat,
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koska alueen metsät ovat talouskäytössä, mutta siellä täällä esiintyy kuolleita ja
lahonneita maapuita. Kallioalueiden kasvillisuus vastaa karujen kangasmetsien
kasvillisuutta (Meriluoto & Soininen 2002). Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti
poronjäkälää (Kuva 4). Kallioiden painanteissa esiintyy kanervaa ja suovarpuja kuten
suopursua ja juolukkaa. Avokallioita on tuulipuiston alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä kuusi ja voimajohtolinjauksen läheisyydessä yksi. Arvokkaat
luontokohteet kohteet on esitetty liitteen 1 kartalla.

Kuva 4. Jäkälikköistä kalliota tuulipuiston alueella (vasen) ja voimajohtolinjauksen
läheisyydessä (oikea).

6

LINNUSTON NYKYTILA

6.1
6.1.1

Muuttava linnusto
Kevätmuutto v.2013
Hankealue sijaitsee Pohjanlahden rannikon tuntumassa alueella, joka on tärkeä lintujen
muuton johtolinja. Tästä muuttoreitistä on kattavasti olemassa olevaa tietoa. Tuohimaa
(2009) on laatinut kattavan raportin Parhalahden ja Hanhikiven alueen kautta kulkevasta
muutosta. Rannikkoalueella on vireillä useita tuulipuistohankkeita, joihin liittyvät YVAmenettelyn vaatimat linnustoselvitykset ovat lisänneet tietämystä lähialueen
muuttolinnustosta. Finnish Consulting Group FCG ja Pöyry Finland (2012) ovat
laatineet Kalajoen, Pyhäjoen ja Raahen alueiden tuulivoimahankkeiden
yhteisvaikutusraportin. Hölttä (2013) on koonnut yhteen tietämyksen tuulivoiman
kannalta merkittävien lajien muutosta ja muuttoreittien ”pullonkauloista” PohjoisPohjanmaan alueella. Näitä sekä vuoden 2011 muutontarkkailutuloksia Vasannevan
pelloilla liittyen Kalajoen Tohkojan tuulipuiston YVA-menettelyyn (Pöyry Finland
2012) käytettiin vertailevana ja täydentävänä aineistona.
Kevään 2013 tarkkailussa pääpaino oli suurikokoisten lajien havainnoinnissa ja varsin
kattava kuva saatiin joutsenen ja hanhien muutosta. Keväällä 2013 muutto käynnistyi
kylmän kevään vuoksi varsin myöhään. Myös muuton huippu jakaantui usealle päivälle,
eikä varsinaisia massamuuttopäiviä ollut.
Laulujoutsen
Laulujoutsen on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Lisäksi se kuuluu Suomen
kansainvälisiin vastuulajeihin (EVA).
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Kevään myöhäisyydestä johtuen joutsenmuutto alkoi normaalia myöhemmin.
Ensimmäinen päämuuttopäivä oli havainnoinnin aloituspäivä 16.4.2013, jolloin
laskettiin kolmannes havaituista yksilöistä. Kaikkiaan kevään tarkkailussa havaittiin
yhteensä 1845 yksilöä, mikä on noin 20 % rannikkoseudun muuttoreittiä käyttävistä
joutsenista (enimmäisarvio 8000–10000 lintua keväällä) (Hölttä 2013). Joutsenen
muuttoreitin on todettu lähialueella olevan hyvin kapea, aikaisempien selvitysten
perusteella 70 % linnuista muuttaa Kalajoen ja Raahen Piehingin kohdalla 2 km leveällä
kaistalla valtatie 8:n kummallakin puolella (FCG Finnish Consulting Group Oy ja
Pöyry Finland 2012). Hankealueen kautta muutti 272 yksilöä, joista 177 yksilöä
törmäyskorkeudella. Vuonna 2011 muutontarkkailussa havaittiin 1640 joutsenta, joista
noin 25 % muutti Vasannevan havainnointipisteen itäpuolelta. Näistäkin suuri osa
muutti kuitenkin havainnointipisteen lähietäisyydeltä ja siten hankealueen ulkopuolella.
Kevään 2013 havainnot tukevat tätä aikaisemmissa selvityksissä saatua kuvaa, sillä
havaituista joutsenista vain 10 % muutti hankealueen läpi, muuton valtavirran kulkiessa
selvästi lännempänä.
Hanhet
Keväällä hanhien päämuuttoreitti kulkee hyvin kapeaa, Pohjanlahden rannikkoa
seuraavaa linjaa ja alueen kautta muuttaa merkittäviä määriä metsä-, meri- ja
lyhytnokkahanhia. Metsähanhet käyttävät perinteisiä lepäilyalueita, joista tunnetuimmat
sijaitsevat Suupohjassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.
Metsähanhen kevätmuuttokannaksi arvioidaan eri lähteissä 12000–17500 yksilöä,
merihanhen noin 4000–6000 yksilöä, ja viime vuosina runsastuneen lyhytnokkahanhen
1500–2000 yksilöä (Tuohimaa 2009 ja Hölttä 2013). Muita hanhilajeja esiintyy vain
satunnaisesti. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta arvioidaan
muuttavan noin 17500–25500 hanhea. Eri hanhilajien muuttokäyttäytymisessä on lieviä
eroja. Merihanhi on aikaisempi saapuja ja sen muuttoreitti muistuttaa laulujoutsenen
vastaavaa seuraten rannikkoa. Metsähanhi (ja lyhytnokkahanhi) saapuvat hieman
myöhemmin ja niiden muuttoreitti kulkee hieman idempänä, johtuen osittain lajin
käyttämistä lepäilyalueista.
Kevään 2013 tarkkailun tulokset tukevat edellä esitettyä näkemystä. Yhteensä keväällä
havaittiin 3911 muuttavaa hanhea, joista 2332 määritettiin metsähanhiksi, 256
merihanhiksi ja 69 lyhytnokkahanhiksi. Lisäksi nähtiin yksi tundrahanhi ja kaksi
kanadanhanhea. Määrittämättä jääneet hanhet olivat myös käytännössä metsähanhia,
sillä merihanhi on helppo tunnistaa kauempaakin. Merihanhista vain seitsemän yksilön
nähtiin lentävän hankealueen kautta, näidenkin osalta kyseessä saattoi olla kiertelevistä
ja mahdollisesti lähistöllä pesivistä linnuista. Metsähanhen muuttoreitti kulkee selvästi
laajemmalla rintamalla ja keskimäärin idempänä kuin merihanhella. Havaituista
yksilöistä noin 30 % lensi hankealueen kautta. Todennäköisesti osa metsähanhistakin on
läntisempää reittiä siten, että niitä ei ole havainnointipisteestä havaittu.
Merimetso
Kalajoen rannikolla muuttaa sekä Suomessa (noin 1000–2000 yksilöä) että Norjassa
(noin 10000 yksilöä) pesiviä merimetsoja. Lajin muuttoreitti kulkee tällä alueella
merellä tai aivan rannikon tuntumassa eikä hankealueella havaittu muuttavia yksilöitä.
Kurki
Kurkien keväinen muutto kulkee edellä mainittuihin lajeihin verrattuna kauempana
sisämaassa ja leveämpänä rintamana, joka sekin kuitenkin tiivistyy vähitellen rannikolle
pohjoiseen päin edettäessä (Hölttä 2013). Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen
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Parhalahden kautta muuttavien kurkien kevätmuuttokannaksi vähintään 4 000–7 000
yksilöä. Määrä vaihtelee yllä mainittuja lajeja enemmän vallitsevien tuulten mukaan.
Kurkimuutto ei ole niin sidonnainen rannikkolinjaan kuin hanhien ja joutsenten muutto.
Leveäsiipisenä lintuna kurki käyttää hyväkseen nousevia, lämpimiä ilmavirtauksia, joita
on paremmin kauempana sisämaassa. Näin ollen nekin kurjet, jotka muuttaessaan
seuraavat rannikkolinjaa, lentävät mieluummin kauempana sisämaassa kuin aivan
rannikon tuntumassa. Etenkin lämpimällä ja aurinkoisella säällä kurkiparvet voivat
nousta hyvinkin korkealle muuttaessaan. Oli havaittavissa, että mitä idempänä ja
kauempana sisämaassa kurkiparvet muuttivat, sitä korkeammalla ne lensivät.
Kevään 2013 tarkkailussa havaittiin 395 kurkea, joista 222 muutti hankealueen kautta ja
näistä 194 törmäyskorkeudella. Kurjen päämuutto jäi havainnoimatta, joten todellinen
määrä lienee suurempi.
Vuoden 2012 keväällä kurkien päämuuttoaikaan vallitsi pitkään kestänyt idän ja kaakon
välinen ilmavirtaus, joka painoi kurkien muuttovirtaa normaalia lännemmäs. Tuolloin
Pyhäjoella havaittiin yhden päivän aikana yli 4 200 muuttavaa kurkea, joista valtaosa
muutti valtatien 8 itäpuolista reittiä (H.Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).
Tällaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa hankealueen kautta muuttavien
kurkien määrät voivat nousta moninkertaisiksi normaaliin kevääseen verrattuna.
Petolinnut
Petolintujen keväistä muuttoreittiä voidaan pelkistäen kuvata siten, että eteläisistä ja
kaakkoisista suunnista saapuvien lintujen muuttovirta tiivistyy rannikolle ja yhdistyy
lounaasta saapuvaan, rannikkoa seuraavaan muuttoreittiin. Näin ollen yksilömäärät
kasvavat pohjoiseen päin edettäessä, kunnes se noin Siikajoen kohdalla jakautuu
Hailuotoon siirtyviin ja rannikkoa seuraaviin lintuihin (Hölttä 2013). Kurkien tavoin
tuulet vaikuttavat merkittävästi petolintujen muuttoreitteihin. Itäisillä tuulilla muutto
ajautuu lännemmäksi, lähemmäs rannikkoa.
Kevätmuuton seurannassa keskityttiin lähinnä hanhien ja joutsenten muuton
havainnointiin, joten petolintujen, kuten piekanan, päämuuttoaikaan ei ollut
havainnointia. Petomuuton osalta olemassa oleva aineisto on kuitenkin kattava, joten
läpimuuttaja-arviot on laadittu sen perusteella.
Merikotka
Keväällä vahva merikotkien muuttoreitti kulkee Perämeren rannikolla. Merikotka on
aikainen muuttaja ja muuttohuippu havaitaan yleensä jo maalis–huhtikuun alussa, minkä
vuoksi merikotkamuutto oli ollut käynnissä jo pitkään kevään 2013 muutontarkkailun
alkaessa. Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavaksi merikotkan
kevätmuuttokannaksi 120–200 yksilöä.
Jopa kevätmuuttoa merkittävämmäksi seikaksi voidaan arvioida nuorten merikotkien
taipumusta hyvinkin laajaan kiertelyyn ennen asettumistaan pesimään. WWF Suomen
merikotkatyöryhmän
ja
Luonnontieteellisen
keskusmuseon
satelliittilähetintutkimuksissa yhdeksästä lähettimellä merkitystä merikotkasta kuuden
yksilön reitit kulkivat hankealueen kautta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013) tai
sen välittömästä läheisyydestä. Näistä viisi yksilöä oli lentänyt hankealueen kautta tai
sen välittömästä läheisyydestä useammin kuin kerran. Lisäksi viisi paikannusta
kolmesta eri yksilöstä saatiin hankealueen lähiympäristöstä. Huomionarvoista oli, että
liikkuminen alueella painottui loppukevään ja loppukesän väliseen aikaan
(Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että
hankealue sijaitsee merikotkien säännöllisesti käyttämällä muutto- / kauttakulkureitillä.
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Näin arvioituna otos on pieni, mutta sitä tukevat myös Eskelin, Luukkosen ja Taavetin
tekemät havainnot, joiden mukaan nuoria ja kierteleviä merikotkia havaitaan Perämeren
rannikkoseudulla säännöllisesti lähes ympäri vuoden. Myös Tuohimaa (2009) arvioi
Pyhäjoen Hanhikiven alueella liikkuvista merikotkista suuremman osan olevan nuoria,
kierteleviä yksilöitä kuin varsinaisesti muuttavia yksilöitä.
Piekana
Runsain Perämeren kautta keväällä muuttavista petolintulajeista on piekana. Tuohimaa
(2009) arvioi Hanhikiven kautta muuttavaksi kevätmuuttokannaksi 800–1200 yksilöä,
mutta tämä on Kalajoen osalta todennäköisesti liikaa, sillä piekanoiden kanta on
pienentynyt ja lisäksi muutto tiivistyy rannikolle sitä enemmän, mitä pohjoisemmaksi
edetään. Näin ollen Kalajoen kohdalla rannikkoa seuraavia yksilöitä muuttaa vähemmän
kuin esimerkiksi Raahen–Siikajoen rannikolla. Piekanoiden muuttoreitit noudattelevat
kurjen vastaavia, eli ne muuttavat varsin leveänä, rantaviivasta muutaman kilometrin
sisämaahan ulottuvana rintamana. Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle
hankealueelle ei osu merkittävää määrää muuttavia piekanoita.
Muut petolintulajit
Muiden Kalajoen rannikkoalueen kautta muuttavien petolintulajien yksilömäärät ovat
huomattavasti pienempiä (Tuohimaa 2009, Hölttä 2103). Lähes kaikkien lajien
muuttoreittejä voidaan pelkistetysti kuvata samankaltaisiksi piekanan ja kurjen kanssa,
joten muuttosuunnassa kapealle hankealueelle ei osu merkittäviä määriä muita
petolintulajeja.
Varpuslinnut
Myös varpuslinnut käyttävät Pohjanlahden rannikkoa johtolinjana muuttaessaan.
Valtaosa varpuslinnuista on yömuuttajia, joten muuton todentaminen vaatisi yöllistä
tutkaseurantaa. Sen sijaan muun muassa rastaat ja peippolinnut muuttavat myös
päivällä, jolloin muuttoa voidaan havainnoida ”normaalisti”. Varpuslintumuuttoa ei
kirjattu erikseen, vaan sitä seurattiin yleisellä tasolla muun muutonseurannan ohessa.
Havaituista varpuslinnuista runsaimpia olivat peippo ja järripeippo sekä rastaat.
Näkyvän päivämuuton valtavirta kulkee hankealueen länsipuolelta. Valtaosa
varpuslinnuista muuttaa matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, eli selvästi
alle törmäysriskikorkeuden.
Tuulen suunnalla ja ilman kirkkaudella on hyvin suuri merkitys peippolintujen ja
rastaiden muuttokorkeuteen. Myötätuulessa ja kirkkaalla säällä ne muuttavat selvästi
korkeammalla kuin pilvisellä säällä tai vastatuulessa, jolloin muutto kulkee lähes
kokonaisuudessaan törmäysriskikorkeuden alapuolella.
Varpuslintuja kirjattiin vain noin 5000, joista parhaana aamuna 2000 muuttavaa yksilöä.
Lajisto oli rastaita, peippolintuja, lapinsirkkuja, tilhiä, kirvisiä ja pulmusia.
Varpuslintujen
muutto
keskittyy
selvästi
rannikon
tuntumaan,
jossa
massamuuttoaamuina on laskettu kymmeniätuhansia muuttavia yksilöitä.
Muut lajit
Muita runsaana alueen läpimuuttavia lajeja ovat muun muassa töyhtöhyyppä ja
sepelkyyhky. Koska havainnoinnin painopiste oli suurikokoisemmissa lajeissa, muiden
lajien kirjaamisen tehokkuus vaihteli jonkin verran. Töyhtöhyyppiä havaittiin 825 ja
sepelkyyhkyjä 722 yksilöä. Kahlaajista myös liroja ja suokukkoja havaittiin lukuisasti
yhtenä aamuna muutolla.
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Havaitut lokkilinnut olivat enimmäkseen kierteleviä yksilöitä, jotka kävivät
ruokailemassa lähialueen turkistarhoilla. Kaikkien mainittujen lajien pääasialliset reitit
ohittivat hankealueen länsipuolitse.
6.1.2

Syysmuutto v.2013
Laulujoutsen
Päinvastoin kuin hanhilla, laulujoutsenella muuttajamäärät ovat syksyllä suuremmat
kuin keväällä. Laulujoutsenet myös lepäilevät Pohjois-Pohjanmaalla syksyisin selvästi
runsaampina kuin hanhet. Syksyllä laulujoutsenten päämuuttoreitti seuraa myös
Siikajoen eteläpuolista rannikkolinjaa, mutta muuttovirran sijoittuminen riippuu kevättä
enemmän vallitsevista tuulista: pohjois- ja koillistuulella vilkkain muuttoreitti kulkee
yleensä joko aivan rannikon tuntumassa tai merellä muutaman kilometrin päässä
rantaviivasta. Sitä vastoin luoteistuuli painaa muuttovirtaa kauemmas rannikon ylle ja
sisämaahan. Syksyllä joutsenet muuttavat usein juuri luoteistuulilla (Tuohimaa 2009).
Perämeren kautta muuttavien joutsenten syysmuuttokannaksi arvioidaan 15 000–20 000
yksilöä. Kalajoella on havaittu enimmillään 10 000 muuttajaa vuonna 2008 (Tuohimaa
2009).
Joutsenia kerääntyy Perämeren rannikkoseudulle pitkin syksyä aina marras - joulukuulle
saakka, jolloin sään muutos kylmemmäksi ja tuulten kääntyminen pohjoisen puoleisiksi
saa aikaan näyttäviä joukkomuuttoja. Tähän saakka voimakkain muuttoryntäys koettiin
1.11.2008, jolloin Kalajoella havaittiin 6 500 yksilöä. Tuolloin muutto jäi jatkumaan
vielä pimeän tultuakin. Tämä muuttoryntäys tapahtui luoteistuulessa, jolloin reitti kulki
mantereen yllä ja näin ollen hyvin todennäköisesti tuhannet joutsenet muuttivat reittiä,
joka kulki valtatien 8 itäpuolella. Muutto havainnoitiin rannikolla Vihaspauhan
niemessä, josta näkyvyys sisämaahan on rajallinen. Havainnoijan mukaan päivän
todellinen muuttajamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä valtaosa linnuista
ohitti havainnointipaikan sisämaan puolelta, jolloin osa linnuista on todennäköisesti
jäänyt havaitsematta. Lisäksi päivän aikana vallitsi lumisade, mikä myös haittasi
näkyvyyttä (Pöyry Finland 2012). Tällaisissa olosuhteissa myös lintujen kyky havaita
voimalat heikkenee ja törmäysriski kasvaa entisestään.
Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan noin 2250 joutsenta. Päämuuttopäivänä
14.11.2013 tuuli oli aamulla pohjoisen ja luoteen väliltä, jolloin kolmen aamutunnin
aikana havaittiin 1200 yksilöä. Niistä 159 yksilöä (13,3 %) muutti hankealueen kautta
kaikkien muiden ohittaessa sen länsipuolelta. Muuton painopiste kulki kapeaa reittiä vt
8:n molemmin puolin. Päivän aikana tuuli kääntyi koilliseen ja painoi muuton
rantaviivan ja meren ylle. Iltapäivällä kaikki muuttavat joutsenet (noin 800 havaittua)
muuttivat meren yllä tai rantaviivaa seuraten. Havainnot ovat siis täysin edellä
esitettyjen muuttoreittien kaltaiset.
Havaituista mantereen yllä muuttaneista joutsenista 81,6 % muutti törmäyskorkeudella
ja muut sen yläpuolella. Aamun muutosta lähes puolet tapahtui jo ennen
auringonnousua hämärissä, jolloin voimalarakenteiden havaittavuus on heikko. Tämä on
tyypillistä syksyiselle joutsenmuutolle. Muutto voi jatkua myös pitkälle iltapimeään ja
joutsenia muuttaa usein jopa yöllä (FCG Finnish Consulting Group 2012).
On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän
havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa
joutsenten syysmuuton kulusta alueella.
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Joutsenten muutonaikainen lepäily
Runsaasti joutsenia myös levähtää ja ruokailee syksyisin Siikajoki - Kalajoki -alueen
pelloilla. Yksi merkittävimmistä alueista sijaitsee hankealueen välittömässä
läheisyydessä Pyhäjoen Välimaanperällä. Pelloilla ruokailevat joutsenet lentävät yleensä
rannikolle yöpymään, joten näillä alueilla esiintyy päivittäin ruokailupeltojen ja
yöpymispaikkojen välisiä lentoja. Pelloilla ruokailevien levähtelevien joutsenten määrät
vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi syksy 2011 oli hyvin märkä, jolloin pelloilla ruokaili
poikkeuksellisen paljon joutsenia. Enimmillään Välimaanperällä havaittiin 1700
joutsenta (FCG Finnish Consulting Group 2012). Vuoden 2013 maksimäärät olivat noin
700 yksilöä (H. Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).
Syksyn 2013 muutontarkkailun yhteydessä seurattiin muuttavien lintujen lisäksi myös
tätä ”liikennettä” kahtena aamuna. Molempina aamuina pelloille saapui rannikolta noin
200 joutsenta. Pääosa yksilöistä ohitti hankealueen pohjoispuolelta, mutta noin 10 %
yksilöistä lensi hankealueen kautta törmäyskorkeudella.
Jos oletetaan, että syksyinen joutsenten lepäily kestää loka- ja marraskuun,
keskimääräinen lepäilijöiden yksilömäärä on 400 ja 10 % linnuista lentää hankealueen
kautta kahdesti päivässä (=40 yks. x 2 läpilentoa päivässä x 60 päivää), saadaan puiston
kautta tapahtuvien läpilentojen määräksi 4800. Näin ollen voidaan arvioida, että
muutonaikainen joutsenten lepäily Välimaanperän pelloilla aiheuttaa selvästi enemmän
läpilentoja syksyssä kuin varsinaisesti muuttavien lintujen tekemät läpilennot.
Poikkeuksellisina syksyinä, kuten 2011, läpilentojen määrä ja niistä mahdollisesti
aiheutuvien törmäysten määrä voivat olla joutsenten kannalta merkittävän suuret.
Joutsenen ruokailupeltoja sijoittuu myös Yppäriin ja Vasannevalle, ja joutsenten
havaittiin myös jossain määrin liikehtivän ruokailupeltojen välillä päiväsaikaan (FCG
Finnish Consulting Group 2012). Tämä voi nostaa läpilentojen määrää entisestään.
Hanhet
Metsähanhien muutto ei syksyllä keskity kevään tapaan Perämeren rannikolle. Hanhet
muuttavat leveänä rintamana niin sisämaan kuin meren ylläkin. Lisäksi keskimääräinen
muuttokorkeus on kevääseen verrattuna selvästi korkeampi. Muuttoa tapahtuu keväästä
poiketen myös yöllä, mikä vaikeuttaa muuttoreittien ja -määrien arviointia. Tuohimaa
(2009) arvioi metsähanhien Pyhäjoen kautta kulkevaksi syysmuuttokannaksi noin 2 000
yksilöä.
Merihanhen muutto syksyllä on vaikeasti dokumentoitavissa ja aineisto sen kulusta on
puutteellista. Nuoret, pesimättömät ikäluokat muuttavat selvästi muita hanhia
aikaisemmin, jo heinäkuulta alkaen. Myös pesimäkanta muuttaa varsin varhain,
pääasiassa elokuun aikana, joten muutto on jo suurelta osin ohi varsinaisten
syysmuutontarkkailuiden alkaessa. Tuohimaa (2009) arvioi merihanhien Perämeren
syyskannaksi 5 000–7 000 yksilöä. Todennäköisesti valtaosa merihanhista muuttaa
merellä, osittain kaukanakin ulapalla, jolloin niitä on vaikea tai mahdoton havaita
mantereelta käsin (Tuohimaa 2009).
Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 737 muuttavaa hanhiyksilöä, jotka kaikki
havaittiin metsähanhen kyseisen syksyn päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Lajilleen
määritetyistä hanhista metsähanhia oli 673 ja lyhytnokkahanhia yksi. Näin ollen myös
määrittämättä jääneiden havaittujen hanhien voidaan olettaa olleen metsähanhia.
Yksilöistä 10 % (kaksi parvea) lensi törmäysriskikorkeudella, kaikki muut sen
yläpuolella.
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Havaituista hanhista 14,1 % muutti hankealueen kautta, kaikki törmäysriskikorkeuden
yläpuolella. Hankealueen ohittaneista hanhista länsipuolitse muutti 55 % ja itäpuolelta
45 %. Muutto siis kulki varsin leveänä rintamana, sillä kauimpana havaitut parvet
lensivät yli 5 km etäisyydellä tarkkailupisteestä sekä länsi- että itäpuolella.
On huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän havainnoista, jotka
kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa metsähanhien
syysmuuton kulusta alueella.
Kurki
Syksyllä suurimmat kurkimäärät havaitaan Tyrnävän ja Muhoksen pelloilla, joilta linnut
lähtevät muutolle etelään – etelälounaaseen suuntautuvaa muuttoreittiä pitkin. Toinen,
pienempi, mutta merkittävä syksyinen muuttovirta kulkee Kemin - Tornion alueelta
meren yli Hailuotoon ja edelleen etelään Siikajoen ja Raahen kautta (Hölttä 2013).
Näistä linnuista merkittävä osa voi muuttaa hankealueen kautta.
Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 1 502 muuttavaa kurkea, jotka kaikki
havaittiin yhden päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Kurjista 23,5 % muutti
hankealueen kautta. Muut ohittivat alueen pääasiassa sen itäpuolitse. Vain yksi parvi
ohitti hankealueen länsipuolelta. Päämuuttosuunta etenkin itäpuolelta ohittaneilla
parvilla oli kaakko. Oletettavasti kyse on Perämeren pohjukasta Kemi–Tornio-alueelta
lähteneistä yksilöistä, jotka ovat muuttaneet meren yli Hailuotoon, sieltä mantereelle
Raahen rannikolle ja edelleen etelään–kaakkoon Yppärinjoen laajoja varsipeltoja
seuraten. Havaituista kurjista 25 % muutti törmäysriskikorkeudella, muut sen
yläpuolella. On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden
muuttopäivän havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella
saatua kuvaa kurkien syysmuuton kulusta alueella.
Kurkien muutonaikainen lepäily
Kurjen osalta muuttolennossa hankealueen kautta lentävien lintujen lisäksi on
huomioitava niiden muutonaikainen lepäily Pyhäjoen Välinmaanperällä ja Kalajoen
Pitkäsenkylän pelloilla. Kurjet käyttävät molempia peltoalueita sekä keväällä että
syksyllä ja vuodesta riippuen ne voivat viipyä alueella useita viikkoja.
Tuulivoimapuiston kannalta merkittävän ilmiöstä tekee se, että linnut ruokailevat päivät
Välimaanperän pelloilla ja lentävät osin hankealueen läpi sen eteläpuolelle Kalajoen
Kaakkurinevalle yöpymään. Tämä ilmiö voi moninkertaistaa muutonaikaisen
hankealueella tapahtuvien kurkien läpilentojen määrän. Välimaanperällä laskettiin
toukokuussa 2013 enimmillään 240 yksilöä, mutta aiemmin pelloilla on havaittu yli 400
yksilöä (Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto). Pitkäsenkylällä lepäileviä kurkia
on laskettu enimmillään 630 yksilöä (FCG Finnish Consulting Group 2012). FCG:n
(2012) laatimien laskelmien mukaan kurkien lepäily pelloilla ”aiheuttaa”
Mustilankankaan tuulivoimapuiston kohdalla keväällä (n=200 yks.) yhteensä 5600
läpilentoa kahden viikon aikana ja syksyllä (n=400 yks.) 16800 läpilentoa kolmen
viikon aikana. Tämä on siis moninkertainen määrä muuttavien yksilöiden läpilentoihin
nähden. Kurkien lentokorkeus ruokailupeltojen ja yöpymissuon välillä on yleensä noin
40–80 m.
Petolinnut
Syksyllä Raahen eteläpuolinen Pohjanlahden rannikkolinja ei muodosta petolinnuille
yhtä voimakasta muuttolinjaa kuin keväällä (Hölttä 2013). Huomattavasti vilkkaampi
petolintujen muuttoreitti kulkee Perämeren pohjukasta Simon–Kuivaniemen rannikolle,
mistä muuttovirta jatkuu kaakkoon rannikkolinjan kääntyessä pohjois-etelä-suuntaiseksi
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(Pöyry Finland Oyj 2011). Näin ollen koillis-lounais-suuntaisella Raahen–Pyhäjoen
rannikkoalueella petolintuja muuttaa selvästi vähäisempiä määriä.
Tuohimaa (2009) arvioi syksyllä Parhalahden kautta runsaimpina muuttavien
petolintujen määriksi lajeittain: ruskosuohaukka 150–250, piekana 110 yksilöä ja
merikotka 50–100. Muiden lajien yksilömäärät jäävät pienemmiksi. Kaikkiaan syksyisin
arvioidaan alueen kautta muuttavan 1900 petolintuyksilöä.
Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle hankealueelle ei osu merkittäviä määriä
muuttavia petolintuja.
6.2

Tuulipuistoalueen pesimälinnusto
Hankealue sijoittuu sisämaahan ja alueen maalinnusto koostuu pääasiassa alueellisesti
tyypillisistä metsälajeista. Pesivä maalinnusto koostuu lähinnä eriasteisesti
muuttuneiden rämeiden ja kangasmetsien yleislajeista, joista tyypillisiä ovat muun
muassa pajulintu, peippo ja punarinta.
Vuoden 2013 kartoitusten yhteydessä havaittiin kaikkiaan 44 lajia, joiden tulkittiin
pesivän hankealueella. Linnuston kokonaistiheys oli noin 167 paria/km2, mikä on
suhteellisen korkea verrattuna vastaavanlaiseen elinympäristöön Pohjois-Pohjanmaalla.
Kokonaistiheyttä nostaa muutaman runsaimman lajin parimäärät ja ns.
reunavaikutustekijä. Varpuslintujen osuus pesivistä lajeista oli noin kaksi kolmannesta
mutta pareista lähes 90 %. Vesilintuja havaittiin kaksi, kanalintuja kolme ja kahlaajia
seitsemän lajia. Muita pesiviä ei-varpuslintuja olivat kurki, sepelkyyhky ja käki.
Valtaosa lajeista oli metsän tai peltojen yleislajeja. Vanhojen metsien lajeja olivat
kulorastas ja metso sekä suo- tai kosteikkolajeja riekko, kurki, osa kahlaajista ja
pajusirkku (luokittelu: Väisänen 1998).
Vuonna 2014 selvitetyt muuttuneet voimalapaikat sijoittuvat hankealueen itäosaan ja
ovat elinympäristöltään pääosin talousmetsäkäytössä. Lajeja, joita vuonna 2013 ei
havaittu, olivat käpytikka, mustarastas, tiltaltti, hippiäinen ja puukiipijä. Kaikki nämä
havaittiin voimalapaikka 8:n eteläosassa, jossa esiintyy rehevämpää kuusikkoa.
Linnuston kokonaistiheys, jota ei yleisimpien varpuslintulajien osalta laskettu, vastaa
muiden kartoitettujen lajien osalta hyvin vuoden 2013 tuloksia. Koko
tuulipuistohankealueeseen verrattuna uusien lajien lisäksi metsäviklo, käki, hernekerttu,
lehtokerttu, töyhtötiainen, järripeippo ja punatulkku esiintyivät maapinta-alaan
suhteutettuna hieman muuta aluetta yleisempinä. Näiden lajien yksilömäärät olivat
kuitenkin pieniä ja sattuman osuutta on vaikea arvioida (Taulukko 1).
Taulukko 1. Tuulipuistohankealueen pesimälinnuston parimäärät (vuosi 2013) ja
muuttuneiden voimalapaikkojen parimäärät (vuosi 2014) sekä lajien suojelullinen asema.
UHEX=uhanalaisuusluokittelu; EU=lintudirektiivin liitten I laji; EVA=Suomen
vastuulaji;RT= Alueellisesti uhanalainen alueella 3a.
x= havaittu, mutta parimäärää ei laskettu (Parit 2014)
LAJI

TIETEELLINEN NIMI

Parit
2013

sinisorsa

Anas platyrhychos

1

tavi

Anas crecca

3

riekko

Lagopus lagopus

1

teeri

Tetrao tetrix

11

metso

Tetrao urogallus

2
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2014

UHEX

EU

EVA

RT
3a

I
NT
2

X

NT

X

NT

X

I

X

LIITE 2
LUONTOSELVITYKSET

19
kurki

Grus grus

2

X

töyhtöhyyppä

Vanellus vanellus

4

jänkäkurppa

Lymnocryptes minimus

1

taivaanvuohi

Gallinago gallinago

7

lehtokurppa

Scolopax rustica

1

metsäviklo

Tringa ochropus

3

valkoviklo

Tringa nebularia

3

liro

Tringa glareola

3

sepelkyyhky

Columba palumbus

4

käki

Cuculus canorus

3

käpytikka

Dendrocopos major

kiuru

Alauda arvensis

7

2

metsäkirvinen

Anthus trivialis

94

x

niittykirvinen

Anthus pratensis

1

tilhi

Bombycilla garrulus

3

punarinta

Erithacus rubecula

5

x

leppälintu

Phoenicurus phoenicurus

25

x

pensastasku

Saxicola rubetra

6

mustarastas

Turdus merula

laulurastas

Turdus philomelos

I

2
II
X

X

2
1

NT

I

2
4

x

punakylkirastas Turdus iliacus

2

kulorastas

Turdus viscivorus

5

1

hernekerttu

Sylvia curruca

5

4

lehtokerttu

Sylvia borin

4

3

sirittäjä

Phylloscopus sibilatrix

2

tiltaltti

Phylloscopus collybita

pajulintu

Phylloscopus trochilus

hippiäinen

Regulus regulus

2

puukiipijä

Certhia familiaris

1

kirjosieppo

Ficedula hyppoleuca

11

2

harmaasieppo

Muscicapa striata

27

x

hömötiainen

Parus montanus

9

4

töyhtötiainen

Parus cristatus

2

2

talitiainen

Parus major

13

5

närhi

Garrulus glandarius

4

peippo

Fringilla coelebs

79

x

järripeippo

Fringilla montifringilla

1

1

punatulkku

Pyrrhula pyrrhula

1

1

vihervarpunen

Carduelis spinus

27

x

urpiainen

Carduelis flammea

7

käpylintulaji

Loxia sp.

4
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keltasirkku

Emberiza citrinella

28

pohjansirkku

Emberiza rustica

5

pajusirkku

Emberiza schoeniclus

2

yhteensä

6.2.1

569

x
VU

1VU
5NT

4

6

4

Suojelullisesti huomattavien lajien esiintyminen
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Pesimälinnustoselvityksessä alueelta löytyi yksi pesiväksi tulkittu,
vaarantuneeksi luokiteltu (VU) laji, pohjansirkku. Lisäksi lähialueella pesivän
sinisuohaukan reviiri ulottui osittain hankealueelle. Laji katsotaan vaarantuneeksi, jos se
ei täytä äärimmäisen uhanalaisen tai erittäin uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen
kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. Silmälläpidettäviä (NT)
lajeja alueella pesii yhteensä viisi: teeri, metso, riekko, niittykirvinen ja sirittäjä.
Silmälläpidettävät lajit eivät ole uhanalaisia, mutta lajin kannan koko tai kehitys lähes
täyttää vaarantuneiden lajien kriteerit.
EU:n lintudirektiivin liitteessä I (EU) on lueteltu ne lajit, jotka ovat yhteisön alueella
erityisen suojelun kohteena. EU:n lintudirektiivin I liitteen lajeja oli neljä: teeri, metso,
kurki ja liro. Lisäksi sinisuohaukan reviiri ulottuu osin hankealueelle. Viirupöllö piti
reviiriä keväällä hankealueella, mutta pesintää ei todettu.
Suomen vastuulajit (EVA) ovat lajeja, joiden Suomen pesimäkanta on vähintään 15 %
koko Euroopan pesimäkannasta, ja joiden säilyttämisessä Suomella on merkittävä
kansainvälinen vastuu (Leivo 1996). Lajit on jaoteltu kolmeen luokkaan perustuen
Suomen kannan osuuteen koko Euroopan kannasta. I-lajeista Suomen kannan koko on
15–30 %, II-lajeista 30–45 % ja III-lajeista yli 45 % Euroopan kannasta. Suomen
kansainvälisiä vastuulajeja oli kuusi: tavi, teeri, metso, valkoviklo, jänkäkurppa ja
leppälintu.
Alueellisessa uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) hankealue sijoittuu vyöhykkeelle
Keskiboreaalinen, Pohjanmaa (3a). Alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin neljä:
metso, riekko, liro ja järripeippo.
Minkään havaitun ja pesiväksi tulkitun suojelullisesti huomattavan lajin parimäärät
hankealueella eivät ole lajin suojelutason kannalta merkittäviä.
Pesiviksi tulkittujen lajien suojelullinen asema on esitetty taulukossa Taulukko 1.

6.2.2

Kanalinnut
Hankealueella havaittiin yksi metson soidinalue. Paikalla havaittiin kaksi koirasta ja
useita jätöksiä. Lisäksi pesimäkartoituksissa havaittiin yksi naaras. Alueen parimäärä on
kaksi paria.
Teerien soitimia hankealueella tai sen lähiympäristössä oli kolme, joilla oli yhteensä
noin 25 koirasta. Suurin soidin sijaitsi Vasannevan peltojen itäreunassa, vanhan
voimalapaikka 8:n vaikutusalueella. Tällä soitimella oli enimmillään 12 koirasta. Muut
soitimet olivat alueen pohjoisosissa Huttulanrämeen suopellolla ja Juurakon
eteläisimmällä pellolla. Molemmilla paikoilla vieraili osittain samoja lintuja ja
kummallakin paikalla oli enimmillään 6-8 lintua. Pesimäkartoituksissa vanhojen
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voimalapaikkojen 2, 3, 6, ja 8 vaikutuspiirissä havaittiin kuusi teeriyksilöä ja koko
alueen parimäärä on 11 paria teeriä.
Alueen ainoa riekkopari piti reviiriä vanhojen voimalapaikkojen 1 ja 3 välisellä
rämeellä.
Toukokuussa 2013 Vasannevan pelloilla kuultiin soidinteleva viiriäinen, joka tulkittiin
muuttavaksi, sillä lintua ei havaittu enää seuraavina päivinä.
Metson soidin on esitetty liitekartan 1 arvokkaat luontokohteet viranomaisversiossa.
6.2.3

Pöllöt
Varsinaisella hankealueella ei pöllöjä havaittu, mutta alueen länsipuolella kuultiin
huhtikuussa 2013 viirupöllö ja alueen pohjoispuolella piti suopöllö reviiriä toukokuussa
2013. Kummankin lajin saalistusreviiri ulottunee jossain määrin hankealueelle.

6.2.4

Petolintujen reviiriseuranta
Varsinaisella hankealueella ei todettu pesiviä petolintuja. Ympäröivällä lähialueella sen
sijaan todettiin tuulihaukan, varpushaukan, sinisuohaukan (VU) ja ruskosuohaukan
(EU) reviirit, joiden saalistusalueet ulottuivat osittain hankealueelle. Näistä tuulihaukan
havaittiin saalistavan lähes yksinomaan hankealuetta reunustavilla pelloilla, muiden
lajien myös metsäbiotoopissa. Lisäksi alle 5 km etäisyydellä pesivän uhanalaisen
petolintulajin havaittiin ulottavan vuoden 2013 huhti–toukokuussa lentojaan alueelle.
Tällöin kyseessä oli todennäköisesti reviirin läpi lentävien muiden saman lajin
yksilöiden karkotus.

6.3

Sähkönsiirtoreitin linnusto
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu samanlaiseen elinympäristöön kuin uudet
voimalapaikatkin. Reitin varrella havaittiin 20 lintulajia, joista vain kuusi pääsaralla.
Lintutiheys pääsaralla oli hyvin alhainen, sillä vain 10 paria osui reitille. Osa apusaralla
havaituista linnuista, kuten kurki, käki ja sepelkyyhky pitivät reviiriä selvästi
vaikutusalueen ulkopuolella. Kaikki laskennassa havaitut lajit ovat tyypillisiä metsän
yleislajeja (Taulukko 2).
Maaston elinympäristön samankaltaisuuden ja laskennassa saatujen tulosten perusteella
voidaan arvioida, että tuulivoimapuiston alueen selvitysten tulokset voidaan yleistää
koskemaan myös johtoreittiä. Myös johtoreitin välittömässä läheisyydessä Tohkojan
alueella aiemmin tehdyissä selvityksissä lajisto oli hyvin samankaltainen (Pöyry Finland
2012).
Taulukko 2. Suunnitellulla sähkönsiirtoreitillä havaittujen lintujen parimäärät.
LAJI

TIETEELLINEN NIMI PÄÄSARKA APUSARKA

kurki

Grus grus

metsäviklo

Tringa ochropus

sepelkyyhky

Columba palumbus

1

käki

Cuculus canorus

4

metsäkirvinen Anthus trivialis
punarinta

Erithacus rubecula
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leppälintu

Phoenicurus phoenicurus

2

laulurastas

Turdus philomelos

1

hernekerttu

Sylvia curruca

4

lehtokerttu

Sylvia borin

1

tiltaltti

Phylloscopus collybita

1

pajulintu

Phylloscopus trochilus

kirjosieppo

Ficedula hyppoleuca

harmaasieppo Muscicapa striata

3

2
1

hömötiainen

Parus montanus

1

töyhtötiainen

Parus cristatus

1

talitiainen

Parus major

2

peippo

Fringilla coelebs

2

vihervarpunen Carduelis spinus
keltasirkku

Emberiza citrinella

Yhteensä

7

19

14
4

2

1

10

65

LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV A LAJIT
Liito-orava (Pteromys volans), viitasammakko (Rana arvalis) ja Suomessa esiintyvät
lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV
a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien tahallinen tappaminen,
pyydystäminen ja häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen
käyttö on kielletty. Lisäksi lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta voi hakea poikkeusta.

7.1

Liito-orava
Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa
poikasia. Levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. Luonnonsuojelulain
tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa
pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan
rinnastaa myös tilanne, jossa kaikki kulkuyhteydet lisääntymis- ja levähdyspaikkaan
tuhotaan (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö 2004).
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) liito-orava kuuluu luokkaan
vaarantunut (VU, Vulnerable). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla
rauhoitettu (LsL 1096/96) ja Suomen kansainvälinen vastuulaji. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen uhanalaisten lajien Eliölajit-tietojärjestelmässä (Jouni Näpänkangas
3.5.2013) ei ollut aikaisempia havaintoja alueella esiintyvistä liito-oravista. Lähimmät
havainnot keskittyvät Tohkojan ja Haapaportaan alueille.
Hankealueelle tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei ole liito-oravalle potentiaalisia
elinympäristöjä kuten iäkkäitä yhtenäisiä kuusikkoja tai kuusivaltaisia purojen ja
peltojen reunametsiä. Voimalinjanalueen metsät eivät myöskään ole liito-oravalle
potentiaalisia.
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7.2

Viitasammakko
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010), Euroopan unionin
uhanalaisuusluokituksessa
(Temple
&
Terry
2007)
ja
kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa (IUCN 2013) viitasammakko
on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC, Least Concern). Viitasammakko kuuluu kuitenkin
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin.
Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maamme alueella ja lajin runsaus
vaihtelee harvasta melko runsaaseen. Pohjoisin lajihavainto on tehty Ivalosta.
Pohjoisessa viitasammakko on maan eteläosia harvalukuisempi, Keski-Suomessa ja
Perämeren rannikkoseudulla se on paikoin jopa tavallista sammakkoa yleisempi
(Lappalainen & Sirkiä 2009, Gustafsson & Gustafsson 2010.)
Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla
(Terhivuo Sierlan ym. 2004 mukaan). Lajia tapaa varmimmin merenlahtien ja järvien
rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä myös soistuneilta metsämailta, kosteilta niityiltä,
viidoilta, kedoilta ja puutarhoista. Viitasammakko suosii kosteampaa ympäristöä kuin
tavallinen sammakko. Vuosina 2010-2013 Pöyry Finland Oy on selvittänyt useisiin
hankkeisiin liittyen viitasammakon esiintymistä erilaisissa elinympäristöissä.
Havaintojen mukaan lajin esiintymisen tärkein edellytys on sopivien luhtaisten rantojen
olemassaolo elinalueella. Viitasammakko kutee monesti samoissa vesissä kuin
sammakkokin. Viitasammakko ei kuitenkaan kude mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja
allikoihin - toisaalta se kutee merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa.
Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä
makeassa että murtovedessä. Viitasammakko suosii talvehtimispaikkana suurempia
lampia ja järviä. Viitasammakko on varsin paikkauskollinen, mutta yksilöt voivat
vaeltaa jopa yhden kilometrin matkan lisääntymislammeltaan (Kovar ym. 2009).
Hankealueella ei ole viitasammakolle potentiaalisia luhtaisia rantoja tai luonnontilaisia
suoalueita.

7.3

Lepakot
Yleisiä lepakkolajeja Suomessa ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa
(Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksiippa (M. brandtii) ja
korvayökkö (Plecotus auritus), lajien tiedetään lisääntyvän vuosittain maassamme.
Näistä pohjanlepakko on yleisin ja laajimmalle levinnyt laji. Pohjanlepakkoja voi tavata
koko Suomesta pohjoisinta Lappia myöden. Harvinaisempia lajeja ovat ripsisiippa (M.
nattereri), isolepakko (Nyctalus noctula), kimolepakko (Vespertilio murinus),
pikkulepakko (Pipistrellus nathusii), vaivaislepakko (P. pipistrellus), kääpiölepakko (P.
pygmaeus), lampisiippa (M. dasycneme) ja etelänlepakko (E. serotinus).
Suomessa esiintyvät lepakot ovat hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisiin ja lepäävät päivän
suojaisessa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat
lähellä
ruokailualueita.
Vanhat
kuusikot,
rantametsät
ja
monipuoliset
kulttuuriympäristöt ovat monille lajeille suotuisia elinhabitaatteja. Lepakkonaaraat
muodostavat kesäisin lisääntymisyhdyskuntia esimerkiksi puunkoloihin tai
rakennuksiin, joissa voi olla kymmeniä tai satoja yksilöitä. Loka-marraskuusta
huhtikuuhun lepakot horrostavat.
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan
rauhoitettuja (LsL 1096/96). Suojeltuja ovat lisääntymispaikat, kesä , kevät ja
syysaikaiset päiväpiilot sekä talvehtimispaikat. Ripsisiippa on arvioitu Suomessa
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erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU) lajiksi
uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2010).
Hankealueelle ei ole tehty erillistä lepakkoselvitystä. Viereiselle Tohkojan
tuulipuistoalueelle tehtiin lepakkoselvitys v. 2011. Tohkojan tuulipuistoalueet eivät
osoittautuneet lajiston tai yksilömäärien puolesta erityisen rikkaiksi lepakkoalueiksi.
Tohkojan kartoitusalueet olivat lähinnä pohjanlepakolle sopivia. Usein pienimuotoinen
maankäyttö ei juuri vaikuta pohjanlepakon elinmahdollisuuksiin johtuen pohjanlepakon
suosimista saalistusympäristöistä. Pohjanlepakot saalistavat yleensä avonaisessa tilassa
(pihat, hakkuuaukiot) ja kevyen maankäytön seurauksena pohjanlepakon elinpiiri
saattaa joissakin tapauksissa jopa parantua (Pöyry Finland Oy 2012). Juurakon
tuulipuistoalue on kartta- ja maastokäyntien perusteella epäedullisempi elinympäristö
lepakoille kuin Tohkojan tuulipuistonalue.
8

UHANALAINEN JA MUU HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Alueella ei esiinny uhanalaista, silmälläpidettävää tai muuten
huomionarvoista kasvilajistoa.
Alueella ei esiinny liito-oravaa. Lähimmät liito-oravahavainnot on tehty vajaat 4 km
etäisyydellä Tohkojan ja Haapaportaan alueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
3.5.2013).
Maastoselvityksien
ja
karttatarkastelun
perusteella
myöskään
sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia kuusikoita tai
puronvarsia.

9

SUOJELUALUEET
Juurakon tuulipuiston alueella ei ole suojelualueita. Lähin Natura 2000-alue on
Vainionhaka (FI1000018), joka on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Kohde on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakunnallisesti
arvokkaaksi kohteeksi. Etäisyys tuulipuistoon on 6 km.
Sunin Natura-alue (FI1104203) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Etäisyyttä tuulipuistoon on 6,2 km. Natura-alue on edustava esimerkki
maankohoamisrannikon kehittyvistä luonnonmetsistä. Kohteen suojelu toteutetaan
lakisääteisenä luonnonsuojelualueena (YSA200524).
Selvitysalueesta noin 9 km luoteeseen sijaitsee Kalajoen suiston (FI1000012) Natura
2000-alue, joka on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että
lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura- alue kuuluu osittain myös
valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (RSO110098). Alueen linnusto on
monipuolista ja kasvilajisto on tyypillistä merenrantakasvillisuutta. Maa-alueiden
suojelu toteutetaan lakisääteisinä luonnonsuojelualueina (Kalajoen-Vihaslahden
luonnonsuojelualueet YSA113714 ja YSA113757).
Natura-alue Rajalahti-Perilahti (FI1104202) sijaitsee noin 9,5 km tuulipuistoalueesta
pohjoiseen. Alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena ja lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin
(LVO110254) ja alueella on Rajalahden-Perilahden luonnonsuojelualue (YSA200526).
Noin 4 km selvitysalueen eteläpuolella sijaitsee soidensuojeluohjelmaan kuuluva
Kaakkurinneva (SSO110331), jonka eteläosassa on kaksi luonnonsuojelualuetta Iso-
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Myllylän luonnonsuojelualue
(YSA117843).

(YSA118347)

ja

Myllylän

luonnonsuojelualue

Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet on esitetty kuvassa Kuva 5. Arvokkaat
lintualueet selvitysalueen ympärillä on esitetty kuvassa Kuva 6.

Kuva 5. Suojelualueet.
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Kuva 6. Arvokkaat lintualueet selvitysalueen ympäristössä.

10 HANKKEEN VAIKUTUKSET LUONTOON JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE
Seuraavassa on arvioitu tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksia kasvillisuuteen ja
linnustoon.
10.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin
kohteisiin
Arvokkaat luontokohteet on inventoitu koko suunnitellun tuulipuiston alueelta.
Voimaloiden rakennuspaikoilta sekä rakennettavilta teiltä poistetaan kasvillisuus ja
luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi alueeksi. Rakentaminen myös pirstoo
metsäaluetta. Rakentamisen vaikutukset voivat ulottua välillisesti rakennuspaikan
lähiympäristöön esimerkiksi reunavaikutuksen vuoksi. Sähkönsiirtoreitin alueella
vaikutukset ovat avohakkuun kaltaisia. Maakaapeli kaivetaan maahan ja sen alueelta
poistetaan kasvillisuus.
Tuulipuiston alue on metsätalouskäytössä ja soiset alueet on ojitettu. Kasvillisuus on
tavanomaista metsälajistoa. Pääpuulaji on mänty ja kenttäkerroksessa esiintyy
metsävarpujen mustikan ja puolukan ohella soistuneilla alueilla suovarpuja kuten
suopursua ja juolukkaa. Alueella on kuusi arvokkaiksi luontokohteiksi rajattua
kallioaluetta. Voimaloiden rakennuspaikat ovat suurimmaksi osaksi ojitetuilla
suomuuttumilla tai käsitellyissä talousmetsissä. Voimaloiden ja teiden rakennuspaikat
on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu arvokkaiksi rajatuille kallioalueille.
Sähkönsiirtoreitin alueen metsä on tavanomaista talousmetsää. Palokankaan alueella
suunnitellun sähkönsiirtoreitin pohjoispuolella sijaitsee yksi arvokas kallioalue.
Suunnitellusta sähkönsiirtoreitistä ei koidu vaikutuksia kyseiselle kohteelle.
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Kokonaisuudessaan kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
10.2 Vaikutukset linnustoon
Tuulipuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:
törmäysvaikutuksiin, elinympäristömuutoksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintäja estevaikutuksiin (Kuva 7).

Kuva 7. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.

10.2.1 Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet
Suomessa tuulipuistoja on ollut toiminnassa vasta lyhyen ajan, joten tutkittua tietoa
niiden mahdollisista vaikutuksista linnustoon ei juuri ole. Näin ollen
tuulivoimapuistohankkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset linnustoon ja eläimistöön on
arvioitu biologien ja asiantuntijoiden laatimana asiantuntija-arviona maastoselvitysten ja
olemassa olevien tietojen (aikaisemmat selvitykset, uhanalaisrekisterin tiedot, karttaaineistot, ilmakuvat) perusteella.
Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu huomioiden vaikutuksen kohteena
olevien lajien suojelullinen arvo ja niiden herkkyys eri vaikutusmekanismeihin sekä
toiminnan aiheuttaman haitan voimakkuus. Lisäksi on tarkasteltu linnustolle ja
eläimistölle arvokkaiden kohteiden sijoittumista suhteessa voimalapaikkojen ja muiden
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rakenteiden suunniteltuun sijoittumiseen. Pääpaino arvioinnissa on suojelullisesti
huomattavissa ja tuulivoiman vaikutuksille alttiiksi tiedetyissä lajeissa.
Törmäysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu tuulivoimapuiston sijoittumista
suhteessa törmäyksille herkkien lajien (petolinnut, hanhet, joutsen, kurki)
muuttoreitteihin.
Vaikutusten merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arviona huomioiden vaikutuksen
kohteena olevan lajin suojeluksellinen arvo sekä toiminnan aiheuttaman haitan
voimakkuus.
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon
puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointityössä.
Maastoselvitysalueet on pääsääntöisesti tutkittu kattavasti, mutta kaikkia alueella
mahdollisesti esiintyviä uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä havaittu, mikä voidaan
lukea epävarmuudeksi arviointiin.
Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epätarkkuutta, sillä luonnon eri osatekijät
muodostavat monimuotoisen verkoston, jossa yksittäisessä tekijässä tapahtuva muutos
voi aiheuttaa vaikutuksia muuhun luontoon. Tästä hyvänä esimerkkinä on
myyräkantojen vaihteluiden vaikutus pöllökantoihin. Biologiset prosessit ovat
monimutkaisia eikä niiden ennustaminen ole kaikilta osin mahdollista. Myös sattumalla
on huomattavaa merkitystä esim. yksittäisen lajiesiintymän havaitsemiseen. Tehdyt
selvitykset ovat kuitenkin varsin kattavia, joten niiden avulla saatu kokonaiskuva alueen
lajistosta ja sen merkityksestä voidaan pitää riittävänä hankkeen vaikutusten
arvioimiseksi.
10.2.2 Törmäysmallinnus
Törmäyskuolleisuudella tarkoitetaan kuolleiden lintujen määrää joko voimalaa kohti
vuodessa tai tuotettua sähköyksikköä kohti vuodessa. Hötker ym. (2006) toteaa
metatutkimuksessaan, että törmäysten määrä voimalaa kohti vuodessa vaihtelee 0–50
yksilön välillä. Törmäysten määrään vaikuttaa ratkaisevasti voimalan sijainti suhteessa
lintujen käyttämiin lentoreitteihin. Lisäksi törmäysriskiin vaikuttavat kunkin lintulajin
fysiologiset ominaisuudet (linnun koko ja lentonopeus), lintujen lukumäärä ja
käyttäytyminen vuoden kierron eri vaiheissa, sääolosuhteet ja maaston topografia sekä
tuulivoimapuiston ja voimaloiden rakenteelliset ominaisuudet (Band et. al. 2007,
Drewitt & Langston 2006, Rydell ym. 2012). Pienten voimaloiden laskennallinen
törmäysriski on isompi kuin yli 1,5 MW kokoluokkaa olevien tuulivoimaloiden.
Lintujen törmäyksen todennäköisyys pienenee roottorin pyyhkäisypinta-alan kasvaessa
ja kierrosnopeuden laskiessa (Krijgsveld et. al. 2009).
Tiivistettynä, törmäysriski on suurimmillaan sellaisilla alueilla, joissa esiintyy
runsaslukuisesti suuren törmäysriskin omaavia lintulajeja (petolinnut, hanhet, joutsenet,
kurjet, haikarat) suuren osan kalenterivuotta ja maastonmuodot altistavat lintujen
lentoreittien suuntautumista törmäyskurssille (Altamont Pass, Yhdysvallat (Smallwood
& Thelander 2005 ja 2008, Thelander & Smallwood 2007), Tarifa ja Navarra, Espanja
(Barrios & Rodriguez 2004, 2007, de Lucas ym. 2008, Lekuona & Ursúa 2007) sekä
Smøla, Norja (Dahl ym. 2012)).
Törmäysriskiä pienentää lintujen kyky väistää tuulivoimaloita. Tässä selvityksessä
käytettiin kolmea eri väistöprosenttia. Tuoreimmissa eurooppalaisissa tutkimuksissa on
huomattu, että jopa 98 % linnuista väistäisi voimaloita (mm. Desholm & Kahlert 2005,
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Whitfield ym. 2009, Scottish Natural Heritage 2010b). Väistön yleisyyteen vaikuttavat
kuitenkin useat paikalliset ja lajikohtaiset tekijät. Tietoa ei ole vielä Suomesta saatavilla
nyt tutkittavien lajien osalta ja näin vilkkaan muuttoreitin varrelta. Tämän vuoksi
törmäyslaskelmissa väistökertoimena käytettiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti myös
90 %:a. Niin ikään varovaisuusperiaatteen mukaisesti laskettiin myös törmäysten määrä
sellaisissa mahdollisissa tilapäisessä poikkeustilanteessa, jossa heikentyneen
näkyvyyden yms. tekijöiden takia lintujen kyky havaita voimalarakenteita on estynyt ja
väistöliikettä ei tapahtuisi lainkaan (= ns. worst case scenario). Tällainen tilanne voisi
olla esimerkiksi Pohjanlahden rannikolla keväisin varsin tavallinen ilmiö, jossa hyvän
muuttosään vallitessa ja vilkkaan muuton ollessa käynnissä jäiseltä mereltä ajautuu
rannikolle sakea, jyrkkärajainen sumurintama.
Jotta mahdollinen törmäys voisi ylipäänsä tapahtua, täytyy kahden todennäköisyyden
täyttyä samalla hetkellä kun lintu lentää määritellyssä ja tutkimuksen kohteena olevassa
havaintoikkunassa:
1) todennäköisyys jolla roottori osuu
törmäysikkuna) ja lintu lentää sen läpi,

linnun

lentoreitille

(ns.

2) todennäköisyys, jolla kyseinen lintu osuu pyörivään roottoriin (Kuva 8).
Ensimmäinen todennäköisyys muodostuu törmäysikkunan ja havaintoikkunan pintaalojen suhteesta. Törmäysikkuna on kohtisuoraan lintujen lentosuuntaa vastaan oleva
ilmatila, jonka tuulivoimaloiden yhteenlaskettu roottoripinta-ala peittää. Havaintoikkuna
on lentosuuntaan kohtisuorassa oleva ilmatila, jonka läpi linnut ylipäätään voisivat
lentää (eli tutkittava alue).

Kuva 8. Havainnollistava esimerkki törmäyslaskelman periaatteista. Havaintoikkuna on
tutkittava ilmatila, missä linnut liikkuvat. Törmäysikkuna koostuu tuulivoimapuiston
roottorien yhteenlasketuista pyyhkäisypinta-aloista. Linnut voivat lentää havaintoikkunan
sisällä törmäysikkunan ohi (ohitus), ja törmäysikkunan läpi osumatta roottoriin
(läpilento) tai törmätä siihen (törmäys).

Lentävän linnun törmäyksen todennäköisyyksiä eri tilanteissa laskettiin Band ym.
(2007) metodien avulla.
Mallinnuksen lähtötietoina käytettiin sekä havaintoaineistoa, että alueelta olevaa
kirjallisuutta. Esimerkiksi FCG & Pöyry Finlandin (2012) mukaan Perämeren rannikkoa
seuraava valtakunnallisesti merkittävä muuttoväylä on leveydeltään karkeasti 10 km.
Muutto kuitenkin painottuu lajista riippuen vaihtelevissa määrin lähelle rannikkoa.
Tämän vuoksi mallinnuksessa tämä 10 km leveä sektori jaettiin kahdeksi 5 km leveäksi
sektoriksi, joista itäisemmälle, eli sisämaassa kulkevalle sektorille nyt selvitettävä
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tuulivoimapuisto sijoittuu. Olemassa olevan aineiston ja maastohavainnoinnin tulosten
perusteella kullekin lajille / lajiryhmälle määriteltiin prosenttiosuudet, miten niiden
muutto jakaantuu kyseisille sektoreille. Joutsenista ja merihanhista arvioitiin 90 %
muuttavan läntisempää sektoria ja 10 % itäisempää sektoria. Metsähanhen osalta
vastaavat painotukset määriteltiin 70/30 % ja kurjen sekä petolintujen osalta 60/40 %.
Törmäysmallinnus laskettiin itäisemmän sektorin osuudesta, eli osuudesta, jolle
tuulipuisto sijoittuu. Lentokorkeutena käytettiin havaintojen perusteella lintujen
pääsääntöisesti käyttämää 50–300 metriä. Näin ollen havaintoikkunan leveys on 5 km ja
korkeus 250 m. Käsiteltävien lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin
kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden
maksimimääräarviot (Tuohimaa 2009, Hölttä 2013).
Arvio voimaloihin törmäävien lintujen lukumäärästä saadaan kertomalla
törmäysikkunan
läpi
lentävien
lintujen
lukumäärä
lajikohtaisella
törmäystodennäköisyydellä.
Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että nyt esitetyt törmäyslukemat ovat vain
tutkittavana olleiden lajien muodostama osa todellisista törmäysten lukumääristä
käytetyillä oletuksilla. Suurin osa alueilla liikkuvista lajeista ja niiden vuoden aikana
tuulipuistoalueilla tapahtuvasta liikehdinnästä jää tämän arvioinnin ulkopuolelle. Näin
ollen tuulivoimapuistojen todelliset törmäyslukemat ovat esitettyä korkeampia.
Törmäysmallinnuksessa pyritään kuvaamaan todennäköisyyksiä mahdollisimman
yksinkertaisten mallien avulla, jolloin niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Suurin ja
lopputuloksen kannalta merkittävin epävarmuustekijä liittyy lintujen kykyyn väistää
niiden muuttoreiteille rakennettuja tuulivoimaloita. Väistön todennäköisyyteen liittyy
useita paikallisia ja lajikohtaisia tekijöitä, eikä väistön todennäköisyyksistä Suomen
olosuhteissa ja näin vilkkaalla muuttoreitillä ole tietoa.
10.2.2.1 Törmäysmallinnusten tulokset
Törmäysmallinnuksessa on tarkasteltu yleensä vallitsevaa tilannetta, jossa 98 % ja 90 %
linnuista väistää voimalat sekä tilapäisiin poikkeuksellisen epäsuotuisiin muuttoolosuhteisiin liittyvää tilannetta, jossa heikentyneen näkyvyyden yms. tekijöiden takia
lintujen kyky havaita voimalarakenteita on estynyt ja väistöliikettä ei tapahtuisi
lainkaan. Varsinaisena mallinnuksen tuloksena voidaan pitää 98 väistöprosentin
antamaa tulosta, mutta eri tekijöiden vaikutuksesta törmäysmäärät voivat väliaikaisesti
olla myös suuremmat. Törmäysmallinnuksen tulokset on esitetty taulukossa Taulukko 3.
Taulukko 3. Törmäysmallinnuksen tulokset. Lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin
kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden
maksimimääräarviot.
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10.2.3 Vaikutukset muuttavaan linnustoon
Merkittävimmät
tuulivoimapuistojen
aiheuttamat
vaikutukset
muodostuvat
törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien
lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.
On selvää, että rakennettaessa tuulivoimapuistoja lintujen vilkkaalle muuttoreitille,
jollaisen reuna-alueelle nyt tutkittava tuulipuisto sijoittuu, törmäyksiä tulee
tapahtumaan, vaikka pääsääntöisesti linnut pyrkivätkin väistämään tuulivoimaloita.
Merkittävimmät
tuulivoimapuistojen
aiheuttamat
vaikutukset
muodostuvat
törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien
lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.
Jos väistöliike tapahtuu 98 %:n todennäköisyydellä, yhdellekään lajille ei arvioida
aiheutuvan merkittäviä törmäysvaikutuksia. 90 %:n todennäköisyydellä
tapahtuva väistöliike huomioiden hankkeesta mahdollisesti vähäisesti kärsiviä
muuttolintulajeja ovat metsähanhi ja kurki.
Taantuvan metsähanhen kohdalla vaikutukset arvioidaan muita lajeja merkittävämmiksi,
koska taantuvalle lajille pienikin kuolleisuuden kasvu voi olla merkityksellistä
populaation tulevaisuuden kannalta.
Merkittävää estevaikutusta tuulipuistolla ei muuttolinnuille ole, sillä puisto on pintaalaltaan varsin pieni.
Lisäksi on otettava huomioon muut lähialueille suunnitteilla olevat muut tuulipuistot
sekä Raahen eteläpuoliset tuulipuistot, joiden toteutuessa yhteisvaikutukset tämän
hankkeen kanssa voivat olla hyvin merkittävät. Useiden Kalajoki–Raaherannikkoalueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen muuttolinnustoon aiheuttamista
yhteisvaikutuksista on valmistunut erillinen raportti (FCG & Pöyry Finland 2012).
10.2.4 Vaikutukset pesimälinnustoon
Yleisesti pesimäbiotoopin muuttuminen maankäytön vuoksi saattaa heikentää joidenkin
lajien säilymistä. Erityisesti yhtenäisiä metsäalueita suosivat ja alueella ympärivuotisesti
esiintyvät metsäkanalinnut saattavat kärsiä elinympäristön pirstoutumisesta ja
törmäysriskistä. Biotooppimuutosten lisäksi voimalat aiheuttavat linnuille
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törmäysriskin. Myös rakentamisesta, käytönaikaisesta lisääntyvästä ihmistoiminnasta ja
voimaloiden melusta aiheutuvat häiriövaikutukset voivat lajista riippuen ulottua useiden
kilometrien päähän voimaloista.
Hankealueen pesimälinnusto on tavanomaisista metsälajeista koostuvaa. Linnustollisesti
huomattavia alueita ei tässä selvityksessä löydetty. Vuonna 2013 tehdyssä selvityksessä
alueelta löytyi metson soidinpaikka, joka sijoittuu suunnitellun voimalapaikan tai
muiden rakenteiden läheisyyteen. Alue on esitetty vain viranomaiskäyttöön laaditussa
kartassa. Metson soidin tapahtuu aamuyön hiljaisina hetkinä, jolloin äänet kantautuvat
kauas. Metson soitimen ääni voi hukkua matalataajuuisen taustamelun alle. Lisääntynyt
taustamelu voi niin ollen häiritä soidinten kuuluvuutta ja vaikeuttaa metsoyksilöiden
kykyä löytää soitimia. Edellytyksenä soitimen syntymiselle on laaja, yhtenäinen
metsäkuvio. Puuston iällä ei ole suurta merkitystä, eli soidin voi muodostua myös varsin
nuoreen, n. 30-vuotiaaseen metsään (Keski-Suomen riistanhoitopiiri 2014). Suositusten
mukaan tiedossa olevat metson soidinkeskukset tulisi jättää rakentamistoimien
ulkopuolelle
(Keski-Suomen
riistanhoitopiiri
2014).
Vaikutukset
metson
soidinalueeseen on huomioitu voimalapaikkaa siirtämällä ja rajaamalla soidinalue
rakentamisalueen ulkopuolelle. Myös häiriövaikutusten arvioidaan ulottuvan vähintään
500 m etäisyydelle soidinkeskuksesta. On suositeltavaa, että rakentamistoimet tehtäisiin
metsonsoidin ajan ulkopuolella. Metson on todettu kykenevän vaihtamaan
soidinkeskusta
esimerkiksi
metsänkäsittelyn
seurauksena
(Keski-Suomen
riistanhoitopiiri 2014).
Muiden alueella pesivien maalintulajien osalta hankkeen vaikutusten arvioidaan jäävän
varsin vähäisiksi sekä tuulipuisto- että voimajohtoalueilla. Osa suunnitelluista
voimalapaikoista sijaitsee jo valmiiksi luonnontilansa menettäneillä kohteilla ja
rakennusvaiheessa voidaan hyödyntää kattavasti alueella jo olemassa olevaa
metsätieverkostoa, mikä vähentää elinympäristömuutoksista aiheutuvia vaikutuksia.
Rakentamisen seurauksena häviäviä biotooppeja esiintyy myös hankealueen
ulkopuolella, jolloin on todennäköistä, että valtaosa alueen pesimälinnustosta siirtyy
pesimään kyseisille alueille. Vaikka samankaltaisia, korvaavia elinympäristöjä
tuulipuistoalueen ympärillä onkin ympärillä runsaasti, voi uuden, yhtä hyvän reviirin
valtaaminen niiltä olla lajista ja sen vaatimuksista riippuen vaikeaa. Lisäksi alueille,
joille tuulipuistoalueelta siirtyy yksilöitä, kohdistuu aiempaa kovempi ravinto- ja
reviiripaine, mikä voi heikentää myös kyseisellä alueella jo pesivien lajien ja yksilöiden
elinvoimaisuutta. Näin ollen vaikutukset ulottuvat myös itse tuulipuistoalueen
ulkopuolelle. Tuulipuistoalueen linnusto koostuu kuitenkin tavallisista lajeista, joten
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
Kokonaisuudessaan pesimälinnustoon aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän
varsin vähäisiksi.
10.2.5 Vaikutukset sähkönsiirtoreitin linnustoon
Sähkönsiirtoreitin rakentaminen edellyttää uuden maakaapelin kaivamista maastoon.
Tältä alueelta puita ja metsää vaativien lajien elinympäristö tuhoutuu. Osa reitistä
kulkee hakkuilla, taimikoilla, soilla tms. valmiiksi avoimilla tai pienipuustoisilla
alueilla, mikä vähentää raivattavan metsän määrää. Sähkönsiirtoreitin linnusto koostuu
pääasiassa tavallisista lajeista ja linnuston tiheys on alhainen. Kokonaisuudessaan
linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
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Suorien elinympäristön muutoksesta ja tuhoutumisesta johtuvien vaikutusten lisäksi
linnustolle aiheutuu häiriötä rakentamisen aikana melusta ja liikkumisesta. Eri
lintulajien reaktioetäisyys häiriöille vaihtelee muutamista kymmenistä metreistä useisiin
kilometreihin. Häiriö on kuitenkin paikallista ja väliaikaista, eikä sillä ole pysyvää
vaikutusta linnustoon. Linnustollisesti merkittävillä kohteilla tai niiden läheisyydessä
vaikutukset vähenevät huomattavasti, jos rakentaminen voidaan ajoittaa pesimäajan
ulkopuolelle.
Joillekin lajeille uudella sähkönsiirtoreitillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia.
Esimerkiksi karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla,
jollaisissa nyt suunniteltu sähkönsiirtoreitti pääasiassa kulkee, linnuston elinympäristöt
voivat jopa monipuolistua alueelle muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Niiden ja
reunavaikutuksen lisääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden ja useiden
hyönteissyöjälajien menestymistä.
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1

JOHDANTO
Juola Holding Oy suunnittelee tuulivoimalapuiston rakentamista Kalajoen Juurakon
alueelle. Alue sijaitsee Vasankarin itäpuolella noin 10 km Kalajoen keskustasta
koilliseen. Tämän täydentävän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää
tuulipuistoalueelta sähköasemalle suunniteltujen vaihtoehtoisten maakaapelilinjausten
sekä uuden Juurakon sähköaseman alueet.
Maakaapeli on suunniteltu rakennettavaksi pääosin Elenian 110 kV:n ilmajohdon
johtokäytävää pitkin Jylkkään (VE1). Jylkässä maakaapeli on suunniteltu johdettavaksi
Juurakon uudelle sähköasemalle olemassa olevan tieverkoston varressa tai
vaihtoehtoisesti nykyiseltä Jylkän sähköasemalta pellon laitoja pitkin (VE5).
Tuulivoimapuistosta Jylkkään kulkevalle maakaapelilinjaukselle on tarkasteltu kolmea
vaihtoehtoista linjausta VE2, VE3 ja VE4. Maakaapelilinjausvaihtoehdot on esitetty
liitteen 1 kartalla.

2

SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA
Maastoselvitys suoritettiin maakaapelivaihtoehtojen alueille, niiltä osin kun linjauksia ei
ole selvitetty aikaisempien tutkimusten yhteydessä. Metsäiseen maastoon sijoittuvat
linjaukset tutkittiin noin 10 metrin levyiseltä alueelta. Tien tai olemassa olevaan
voimajohtokäytävään sijoittuva linjaus tutkittiin molemmilta reunoilta noin 5 metrin
levyiseltä vyöhykkeeltä. Suunnitellun sähköaseman alue tutkittiin kokonaisuudessaan.
Selvitetyt alueet on esitetty liitteen 1 kartalla.
Maastotyöt tehtiin 18.5.2015. Työn periaatteena oli alueen luonnon ominaispiirteiden
selvittäminen sekä arvokkaiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavien
kohteiden paikantaminen. Aikaisesta ajankohdasta huolimatta alueen kasvillisuus saatiin
selvitettyä riittävällä tarkkuudella.
Tarkastelualueella kiinnitettiin huomiota metsälain 10 §:n mukaisiin metsäluonnon
erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin, luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltaviin
luontotyyppeihin sekä muihin luontoarvojensa kannalta huomioitaviin kohteisiin, kuten
vesilain 2:11 §:n mukaiset vesiluonnon suojelutyypit ja uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi
havainnoitiin uhanalaisten ja muutoin huomioitavien lajien potentiaalisia
esiintymisalueita. Alueelle ei tehty erillistä linnusto- tai eläimistöselvitystä. Lajeille
potentiaalisiin elinympäristöihin kiinnitettiin huomiota. Maastotyöt ja raportoinnin on
tehnyt FM biologi Ella Kilpeläinen.

3

SELVITYSALUEEN LUONNON YLEISKUVAUS
Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kalajoki kuuluu keskiboreaalisen
Pohjanmaa-Kainuun kasvillisvyöhykkeen läntiseen osaan. Pohjanmaa-Kainuu on
vaihtumisvyöhykettä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, joten alueella esiintyy sekä
eteläisistä että pohjoisista lajistoa. Alue on soinen (Kalliola 1973).
Selvitysalueilla on metsää, kallioita, soistumaa sekä peltoja. Metsät ovat talouskäytössä.
Kalliopaljastumilla, joita alueella on paljon, esiintyy jäkälikköisiä karukkokankaita.
Kallioiden soistuneissa väleissä on soistunutta kangasta tai rämettä. Alueen puusto on
pääosin mäntyä. Kaikki soiset alueet on ojitettu. Osa ojitetuista alueista on muuttunut
turvekankaiksi. Kasvillisuudeltaan alue on tavanomaista metsäluontoa ja lajisto
tyypillistä talousmetsien ja karujen rämeiden lajistoa. Rämeiden kenttäkerroksessa
kasvaa mm. suopursua ja vaivaiskoivua, turvekankailla lisääntyvät metsävarvut kuten
puolukka ja mustikka sekä metsäsammalista seinäsammal.
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3.1

Maakaapeli VE1
Maakaapeli rakennetaan tuulivoimapuistosta Elenian 110 kV:n ilmajohdolle ja siitä
edelleen Elenian 110 kV:n ilmajohdon johtokäytävää pitkin Jylkkään. Jylkästä
maakaapeli kulkee Juurakon uudelle sähköasemalle olemassa olevan tieverkoston
varressa.
Maastossa linjausta selvitettiin Yli-Limpsiän kohdalla, sekä Jylkän alueella. YliLimpsiän alueella maakaapeli kulkee valmiissa voimajohtokäytävässä. Käytävän
viereiset metsäalueet ovat ojitettua isovarpurämemuuttumaa tai kuivahkoa kangasta,
joissa kasvaa eri-ikäistä mäntyä. Kytölännevan peltoalueen vierellä kasvaa
koivuvaltaista turvekangasta (Kuva 1). Jäkälikköisiä kalliopaljastumia esiintyy
linjauksen läheisyydessä ja Yli-Limpisiän itäpuolelle sijoittuva kallioalue on aiempien
selvitysten mukaan rajattu metsälain mukaiseksi elinympäristöksi, avokallio (kappale
4).

Kuva 1. VE1 maakaapelin aluetta Yli-Lipmsiän kohdalla Elenian johtokäytävässä; ojitettua
isovarpurämettä (vasen) ja koivua kasvavaa turvekangasta (oikea) Kytölännevan
peltoaukean vierellä.

Rahkarämeen peltoalueelta kohti Jylkkää kulkevan tien varrella on peltojen lisäksi
kuivahkoa mäntykangasta sekä isovarpurämettä. Jylkästä kohti uutta sähköasemaa
maakaapelilinjaus kulkee peltojen keskellä olevan tien vierellä. Tietä kunnostettiin
selvityksen aikaan (Kuva 2). Loppuosa maakaapelilinjauksesta sähköasemalle kulkee
ensin pellon reunaa ja sitten kallioisen mäntykankaan poikki (Kuva 3).
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Kuva 2. Kuivahkoa kangasta Jylkkään vievän tien varrella (vasen). Peltoa ja tien
rakennusta Jylkästä kohti Juurakon sähköasemaa (oikea).

Kuva 3. Peltoa (vasen) ja kallioista rinnettä (oikea) VE1 linjauksen loppupäässä.

3.2

Maakaapeli VE2
Maakaapeli poikkeaa VE1:n linjauksesta Juurakon tuulivoimapuiston eteläpuolella
kulkien tieverkoston laitaa pitkin Elenian 110 kV:n ilmajohdolle. Linjaus Jylkkään ja
siitä edelleen Juurakon uudelle sähköasemalle kulkee vaihtoehdon VE1 mukaisesti.
Maastossa linjaus kuljettiin kokonaisuudessaan läpi. Maakaapeli kulkee tien reuna,
jonka varrella on isovarpuista rämemuuttumaa sekä kuivahkoa talouskäytössä olevaa
mäntymetsää. Lisäksi alueella on suuri raivattu alue (Kuva 4).
Alueelta ei löytynyt luonnon kannalta arvokkaita kohteita.
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Kuva 4. VE2 maakaapelin aluetta, tien varren mäntyistä metsää (vasen) sekä raivattu
metsäalue (oikea).

3.3

Maakaapeli VE3
Maakaapeli poikkeaa VE1:n linjauksesta Juurakon tuulivoimapuiston eteläpuolella ja
noudattaa sen jälkeen VE2:n mukaista linjausta kulkien tieverkoston laitaa pitkin
Elenian 110 kV:n ilmajohdolla. Linjaus Jylkkään ja siitä edelleen Juurakon uudelle
sähköasemalle kulkee vaihtoehdon VE1 mukaisesti.
Maastossa linjaus kuljettiin kokonaisuudessaan läpi. Alkuosaltaan linjaus kulkee
metsäisellä alueella, jossa on isovarpuista rämettä, kuivahkoa ja tuoretta kangasta.
Puusto on pääosin mäntyä. Tuoreen kankaan puustoon kuuluvat lisäksi koivu ja kuusi
(Kuva 5). Metsät ovat talouskäytössä ja isovarpuinen rämekin on osin kuivahtanut
ojitusten johdosta. Loppuosaltaan linjaus noudattaa VE2 linjausta.
Alueelta ei löytynyt luonnon kannalta arvokkaita kohteita.

Kuva 5. VE3 maakaapelin aluetta, tuoreen kankaan metsää (vasen) ja kuivahko kangas
vaihettuu isovarpurämeeksi (oikea).

3.4

Maakaapeli VE4
Maakaapelilinjaus Juurakon tuulivoimapuistosta noudattaa vaihtoehdon VE2:n mukaista
linjausta Elenian 110 kV:n ilmajohdolle. Ennen Jylkkää maakaapelilinjaus poikkeaa
VE1:n linjauksesta kulkien tieverkoston laitaa pitkin. Siitä linjaus Juurakon uudelle
sähköasemalle kulkee vaihtoehdon VE1 mukaisesti.
Maastossa linjaus kuljettiin kokonaisuudessaan läpi. Linjauksen ensimmäinen osa
noudattaa VE2 linjausta. Yli-Limpsiännevan jälkeen linjaus kulkee tienlaitaa pitkin.
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Tienvarren metsät ovat pääosin talouskäytössä olevia mäntykankaita tai ojitettuja
isovarpuisia rämeitä. Mäntykankaiden kasvillisuus on alueelle tyypillistä kuivahkon ja
kuivan kankaan lajistoa (Kuva 6). Linjauksen viereen sijoittuva Väärännevankallio on
aiempien selvitysten mukaan rajattu metsälain mukaiseksi elinympäristöksi (kappale 4).
Kallioalueen puuston muodostavat männyt ja pohjakerroksessa esiintyy runsaasti
poronjäkälää.

Kuva 6. VE4 maakaapelin aluetta, isovarpuista rämettä (vasen) ja kuivahkoa
mäntykangasta (oikea).

3.5

Maakaapeli VE5
Maakaapeli kulkee vaihtoehdon VE1 mukaisesti Elenian 110 kV:n ilmajohdon
johtokäytävää pitkin Jylkkään. Jylkästä maakaapelinjaus kulkee nykyiseltä Jylkän
sähköasemalta pellon laitoja pitkin ja edelleen vaihtoehdon VE1:n mukaisesti uudelle
Juurakon uudelle sähköasemalle.
Maastossa linjaus tutkittiin Jylkän nykyiseltä sähköasemalta uudelle Juurakon
sähköasemalle. Linjaus kulkee osan matkaa nykyisen voimajohdon vierellä, joka on
kallioinen tuoreen kankaan sekametsä. Voimajohtolinjauksen reunaosissa metsää on
hakattu (Kuva 7). Loppuosan maakaapelilinjaus kulkee pellon, peltotien ja ojan reunaa.
Alueelta ei löytynyt luonnon kannalta arvokkaita kohteita.

Kuva 7. VE5 maakaapelin alueetta, hakattua tuoreen kankaan metsää olemassa olevan
johtokäytävän vieressä (vasen) ja pellon reunaa (oikea).
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3.6

Juurakon sähköasema
Juurakon uusi sähköasema sijaitsee Jäneskankaalla Marjanevan turvetuotantoalueen
länsipuolella. Sähköaseman alue on osin kuivahkoa kangasta, osin suopursuista
isovarpurämettä. Puusto on pääsoin eri-ikäistä mäntyä. Kankaalla on paikoin kivikkoja
(Kuva 8). Noustessa rinnettä ylöspäin lounaaseen puustossa on männyn lisäksi kuusta ja
koivua.
Alueelta ei löytynyt arvokkaita luontokohteita.

Kuva 8. Sähköaseman alueen kuivahkoa kivikkoista kangasta (vasen) ja isovarpurämettä
(oikea).

4

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Maakaapelilinjausten alueilla ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä
(luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29), vesilain mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä
(vesilaki 2011/587 § 2:11) eikä uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008).
Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki
1996/1093 § 10) linjausten läheisyydessä esiintyy vähätuottoisia kitu- ja joutomaan
elinympäristöjä, avokallioita. Arvokkaina luontokohteina on rajattu kallioalueet, joilla
puusto on luonnontilaisen kaltaista eri-ikäistä mäntyä. Vanhat järeät männyt puuttuvat,
koska alueen metsät ovat talouskäytössä, mutta siellä täällä esiintyy kuolleita ja
lahonneita maapuita. Kallioalueiden kasvillisuus vastaa karujen kangasmetsien
kasvillisuutta (Meriluoto & Soininen 2002). Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti
poronjäkälää (Kuva 9). Arvokkaat luontokohteet kohteet on esitetty liitteen 1 kartalla.
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Kuva 9. Jäkälikköiset Vaarannnevankalliot maakaapelinjauksen läheisyydessä.

5

LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV A LAJIT
Liito-orava (Pteromys volans), viitasammakko (Rana arvalis) ja Suomessa esiintyvät
lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV
a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin.
Maakaapelilinjausten sekä uuden sähköaseman alueilla ei havaittu merkkejä liito-oravan
esiintymisestä: papanoita tai mahdollisia pesäpuita. Jylkän alueella on aiempien
selvitysten perusteella liito-oravan esiintymisalue, joka on esitetty liitteen 1 kartalla.
Selvitetyillä alueella ei ole liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä kuten iäkkäitä
yhtenäisiä kuusikkoja tai kuusivaltaisia purojen reunametsiä.
Selvitysalueella ei ole viitasammakolle potentiaalisia luhtaisia rantoja tai luonnontilaisia
suoalueita.
Selvitysalueella voi mahdollisesti esiintyä pohjanlepakkoa, koska alueella on
rakennuksia. Usein pienimuotoinen maankäyttö ei juuri vaikuta pohjanlepakon
elinmahdollisuuksiin johtuen pohjanlepakon suosimista saalistusympäristöistä.
Pohjanlepakot saalistavat yleensä avonaisessa tilassa (pihat, hakkuuaukiot) ja kevyen
maankäytön seurauksena pohjanlepakon elinpiiri saattaa joissakin tapauksissa jopa
parantua (Pöyry Finland Oy 2012).

6

UHANALAINEN JA MUU HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Alueella ei esiinny uhanalaista, silmälläpidettävää tai muuten
huomionarvoista kasvilajistoa.

7

SUOJELUALUEET
Maakaapelilinjausten alueella ei ole suojelualueita. Lähin Natura 2000-alue on
Vainionhaka (FI1000018), joka on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Etäisyys lähimpään maakaapelilinjaukseen on noin 7 km.
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Maakaapelilinjaus VE1 välittömässä läheisyydessä on soidensuojeluohjelmaan kuuluva
Kaakkurinneva (SSO110331, Kuva 10),
jonka eteläosassa on kaksi
luonnonsuojelualuetta Iso-Myllylän luonnonsuojelualue (YSA118347) ja Myllylän
luonnonsuojelualue (YSA117843).

Kuva 10. Kaakkurinnevan soidensuojelualue kuvan keskellä. Voimajohtolinjauksen
suurinpiirteinen sijanti punaisella viivalla.

8

YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET
Selvitysalueet ovat metsätalouskäytössä olevaa metsää, ojitettua suota ja peltoja.
Kasvillisuus ja luontotyypit ovat pääosin tavanomaisia. Pääpuulaji on mänty ja
kenttäkerroksessa esiintyy metsävarpujen mustikan ja puolukan ohella soistuneilla
alueilla suovarpuja kuten suopursua ja juolukkaa. Luonnon kannalta arvokkaista
kohteista linjausten läheisyydessä esiintyy metsälain mukaisia kallioalueita.
Selvitysalueilta ei löydetty direktiivilajeille potentiaalisia elinympäristöjä. Myöskään
lajihavaintoja liito-oravasta, lepakoista tai viitasammakosta ei tehty.
Maakaapelilinjauksen vaikutukset luontoon ovat varsin vähäisiä. Alueen kasvillisuus
poistetaan alle 10 metrin levyiseltä alueelta. Tien viereen sijoittuessaan maakaapelin
sijainti ei juuri näy rakentamisen jälkeen. Kasvillisuus kasvaa takaisin kaivetun alueen
päälle. VE1 kulkee arvokkaaksi luontokohteeksi rajatun Väärännevankallioalueen
poikki. Alueen kohdalla maakaapeli kuljetetaan kallion päällä betonin sisässä.
Vaikutukset luontokohteelle ovat lähinnä esteettisiä, kaapeliputki erottuu rakenteena
luonnon keskellä. Tosin alueella kulkeva voimajohtokäytävä on jo muuttanut alueen
luonnontilaa.
Vaihtoehtoisista maakaapelilinjauksista VE3 kulkee osan matkaa metsäisellä alueella ja
muut pääosin tien, olemassa olevan johtokäytävän tai pellon vieressä. Luonnon kannalta
järkevin olisi valita vaihtoehto, joka kulkee jo muuttuneessa maastossa. Tosin VE3
linjauksen alueella ei esiinny luonnon kannalta arvokkaita kohteita.
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Kansikuva: Alueen koillispään maastoa.
Perustiedot
Alue:

Kalajoen keskustasta n. 9 km koilliseen suunnitellun Juurakon tuulipuiston hankealue.
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko tuulipuiston alueella muinaismuistoalain tarkoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
Työaika:
Toukokuu v. 2013
Kustantaja: Juola Holding Oy.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Sepänmaa ja Timo Jussila.
Tulokset:
Tutkimusalueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa havaittiin yksi tervahauta.

Tutkimusalue vihreällä. Lähialueen muinaisjäännökset eri symbolein (siniset hist. ajan jäänteitä,
tervahautoja, muut erilaisia kivirakenteita joista osa esihist.)
Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa (Euref). Karttapohjat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kesällä v. 2013 ellei toisin mainittu. Kohdekuvauksissa myös KKJ koordinaatit. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä
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Yleiskartta

Tutkimusalue rajattu vihreällä. Tervahauta sininen pallo. Havaittu epämääräinen kuoppa vihreä
pallo. Alueen eteläpuolella olevat varhaismetallikautiset röykkiöt sinipunaisin kolmioin (Haminakallio 208010017)
Inventointi
Juola Holding Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kalajoen Vasannevan alueelle, n 9 -10 km
Kalajoen keskustasta koilliseen. Alueen kaavakonsultin, Pöyry Finland Oy:n välityksellä hankealueen muinaisjäännösinventointi tilattiin Mikroliitti Oy:ltä. Maastotyö suorittivat Timo Jussila ja
Timo Sepänmaa yhden päivän aikana toukokuussa 2013. Olosuhteet maastotutkimusajankohtana olivat kaikilta osilta tutkimuksen kannalta erinomaiset.
Hankealue on laajuudeltaan karkeasti n. 2,3 x 1,2 km. Se sijoittuu n. 28 32 m korkeustasojen
välille, millä tasoilla muinainen Itämeri on vellonut varhaismetallikauden loppupuolella. Alue on
pienipiirteistä, kalliota ja suota. Kalliot ovat matalia ja loivarinteisiä, koillisessa on jokunen hieman korkeampi kallio. Monin paikoin vain hieman suon yläpuolelle kohoaa hiekkaisia mineraalimaa-alueita. Varhaismetallikautisten röykkiöiden ja asuinpaikkojen löytyminen tämän kaltaisesta maastosta ja topografiasta korkeustaso huomioon ottaen ei ole kovinkaan todennäköistä. Jo hieman ylemmillä korkeustasoilla, n. 40 m korkeudelta alkaen sijaitsee alueen eteläpuolella, laajan kallioalueen luoteisrinteellä varhaismetallikautisia röykkiöitä (Haminakallio).
Alue on suureksi osaksi tasaista suota ja länsipäässä suosta raivattua tasaista peltoa. Alue on
jalan helppokulkuista. Maastotyötä tehtäessä ei ollut tiedossa voimalapaikkoja eikä mahdollisia
uusia tie- ja kaapelilinjoja. Suppea alue kyettiin kuitenkin tutkimaan täysin kattavasti kuivan
maan osalta. Näkyvyys kauttaaltaan vähäpuustoisella kallioalueella oli hyvä, samoin suolla ja
kallioiden välisillä maa-alueilla, etenkin kun vähäisissä lehtipuissa ja pensaissa ei ollut vielä
lehtiä. Vaikka joka kallionyppylällä ei käveltykään, saattoi niitä tähystellä hieman etäämpää
mahdollisten röykkiöiden varalta (jota tällä korkeustasolla melko epätodennäköisiä joskin mahLIITE 4
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dollisia). Lisäksi tarkastettiin myös kallioidenvälisiä kuivan maan maastoja jotka kyllä lähes
kaikkialla kasvoivat pursua. Mitään varhaisrautakautisille asuinpaikoille sopivia maastoja ei
havaittu, silti paikoin tehtiin koekuoppia. Historiallisen ajan maarakenteita, kuten tervahautoja
tähyttiin tarkoin. Voidaan siis sanoa, että alue tuli kuivan maan osalta katsottua perusteellisesti
ja kattavasti. Hankealueella vietettiin maastossa kaikkiaan 14 tehokasta henkilötyötuntia.
Alueella havaittiin yksi tervahauta, joka oli merkitty maastokartalle. Lisäksi havaittiin yksi epämääräinen kuopanne jota ei luokiteltu muinaisjäännökseksi sen epämääräisyyden ja todennäköisen nuoruuden takia.
15.8.2013

Timo Jussila

Tyypillistä alueen maastoa
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Muinaisjäännös
KALAJOKI JUURAKKO
Mjtunnus:
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

historiallinen
valmistus: tervahauta

Koordin:

N: 7137 211 E: 360 045 Z: 30
X: 7137 022 Y: 2505 182
P: 7140 200 I: 3360 160

Tutkijat:
Sijainti:

Jussila & Sepänmaa 2013 inventointi
Paikka sijaitsee Kalajoen kirkosta 11,8 km koilliseen, Vasannevan länsipuolella
olevan Juurakko -nimisen suon pohjoisreunamilla kohoavalla suosaarella, kallioiden välisellä tasaisella hiekkapohjaisella alueella.
Paikalla on tervahauta, osin maan päälle tehty ja korkeahkovallinen. Haudan halkaisija on n. 17 m. Hauta on ehjä. Vieressä on jonkinlainen kämpän tms. työmaa
mutta se ei uhkaa hautaa joka siitä selvästi sivussa. Tervahauta on merkitty
maastokartalle.

Huomiot:

Iso tervahauta tasaisessa
Maastossa erottuu kuvissa
huonosti
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Tervahauta sininen pallo. Jäljempänä kuvailtu kuoppa on vihreä pallo alueen eteläosassa.

Muu havainto

havaittiin selkeästi ihmistekoinen kuopan jäänne. Pyöreän ja matalan kuopan halkaisija on n
metrin. Kuopan ympärillä matala valli osalla sen reunaa. Kuopassa ei havaittu selvää podsolia,
mutta maaperä paikalla on sellainen, että podsol on ohut ja heikko muutenkin. Kuopassa ei ole
hiiltä eikä nokea, eikä keittokuopan tunnusmerkkinä pohjalla kiviä. Kuoppa on liian pieni ollakLIITE 4
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seen pyyntikuoppa. Lähistölle tehdyissä koekuopissa ei havaittu mitään mainittavaa. Kuopan
funktio on siis tuntematon ja on mahdollista, että se voi olla melko nykyaikainenkin.
Koordinaatit: N 7136351 E359957.

Kuoppa. Lapio kuopan pohjalla.
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Kalajoki
Juurakon tuulipuiston
muinaisjäännösten
täydennysinventointi
2014

Timo Jussila
Timo Sepänmaa

Tilaaja: Juola Holding Oy / Ramboll
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Kansikuva: maastoa suunnitellulla voimajohtolinjalla
Perustiedot
Alue:

Kalajoen keskustasta n. 9 km koilliseen suunnitellun Juurakon tuulipuiston hankealueen laajennusalue, sekä suunniteltu uusi sähkönsiirtolinjaus tuulipuistosta lounaaseen.
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko tuulipuiston laajennusalueella ja voimajohtolinjalla muinaismuistoalain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia,
suojeltavaksi katsottavia arkeologisia jäännöksiä.
Työaika:
Toukokuu v. 2014
Kustantaja: Juola Holding Oy.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Sepänmaa ja Timo Jussila.
Aiemmat tutkimukset: Mökkönen inventointi v. 2011, Jussila & Sepänmaa inventointi v. 2013.
Tulokset:
Tutkimusalueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Voimajohtolinjauksen liepeillä on ennestään tunnettu röykkiökohde (1). Se ei ulotu linjaukselle.
Inventoinnissa havaittiin voimajohtolinjan eteläpuolelta yksi kivikautinen asuinpaikka (2) sekä pieni louhos (3) jota ei katsottu muinaisjäännökseksi..

Tutkimusalue vihreällä, sähkönsiirtolinjaus sinipunaisella. Muinais- ym. jäännökset eri
symbolein. Raportissa kuvatut numeroitu
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Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa (Euref). Karttapohjat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta keväällä v. 2014 ellei toisin mainittu. Kohdekuvauksissa myös KKJ
koordinaatit. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä / pilvessä.

Yleiskartat
Vas: tuulipuiston laajennusalue värjätty sinisellä.
Uuden voimajohtolinjan
linjaus sinipunaisella. Karttapohja Pöyry.

Alla: voimajohtolinjan alue,
voimajohtolinjan käytävä
sinipunaisella. Raportin
kohteet 1-3 eri symbolein.
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Inventointi
Juola Holding Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kalajoen Vasannevan alueelle, n 9 -10 km Kalajoen keskustasta koilliseen. Tuulipuiston alue inventoitiin v. 2013 (Jussila & Sepänmaa, Kalajoki Juurakon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013). Sen jälkeen tuulipuiston eteläosaan
on suunniteltu laajennusalue ja tuulipuistosta lounaaseen johtava sähkönsiirtolinja.
Alueen kaavakonsultin, Pöyry Finland Oy:n (työn aikana yrityskaupan myötä hanke siirtyi Rambollille) välityksellä hankealueen laajennuksen ja voimajohtolinjan käytävän muinaisjäännösinventointi tilattiin Mikroliitti Oy:ltä. Maastotyö suorittivat Timo Jussila ja Timo Sepänmaa yhden
päivän aikana toukokuussa 2014. Olosuhteet maastotutkimusajankohtana olivat kaikilta osilta
tutkimuksen kannalta erinomaiset.
Laajennusalue on lähes kokonaan suometsää ja maasto tasaista. Heti hankealueen kaakkoispuolella on matala kaara hiekkaharjanne. Kyseinen kaara tarkastettiin - itse laajennusaluetta
oli jo muuten katsottu vähäisen kuivan maan osalta v. 2013 inventoinnissa.
Tuulipuistosta lounaaseen johtava uusi voimajohtolinja kulkee suo- ja kalliomaaston poikki n.
2,7 m lounaaseen, sinne suunnitellulle (Tohkojan tuulipuiston) toiselle voimajohtolinjalle. Kyseisen toisen linjan alueen inventoivat v. 2011 Mökkönen sekä myös Jussila & Poutiainen.
Voimajohtolinjan alue sijoittuu n. 38 42 m korkeustasojen välille, millä tasoilla muinainen Itämeri on vellonut kivikauden lopulla - varhaismetallikauden alussa. Alue on varsin pienipiirteistä,
kalliota ja suota. Kalliot ovat matalia ja laakeita vain hieman suosta kohoavia. Linjalla on pari
pientä ja matalaa suosta kohoavaa kaaraa (dyyniharjanne).
Voimajohtolinja tutkittiin kattavasti kuivan maan osuuksiltaan. Linjakäytävän kohdalla ei havaittu
asuinpaikka oletettavasti hyvin pienialainen, mahdollisesti ns. leiripaikka. Paikka ei ulotu linjakäytävälle, joka kulkee asuinpaikasta runsaan 60 m etäisyydellä, tasaisessa suometsässä.
Linjan lounaisosassa havaittiin linjan eteläpuolisella laakealla kalliolla pieni louhos, jota ei katsottu muinaisjäännökseksi. Se sijaitsee yli 80 m etäisyydellä linjakäytävästä.
Lopputuloksena voi todeta, että tuulipuiston laajennusalueella ja suunnitellulla uudella voimajohtolinjalla ei ole muinaisjäännöksiä.
2.7.2013

Timo Jussila

Muinaisjäännökset
1 KALAJOKI HAMINAKALLIO
Mjtunnus:
Rauh.lk:

208010017
kiinteä muinaisjäännös

Ajoitus:
Laji:

esihistoriallinen
kivirakenteet: röykkiöt
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Koordin:

N: 7135 468 E: 359 938 Z: 40
X: 7135 275 Y: 2505 158
P: 7138 456 I: 3360 053

Tutkijat:

Paula Purhonen 1975 tarkastus, Mökkönen 2011 inventointi, Jussila & Sepänmaa
2013 inventointi.

Sijainti:
Huomiot:

Kalajoen kirkosta noin 11 km itäkoilliseen
Muinaisjäännösrekisteri: Kohde sijaitsee Vasannavan viljelysmaa-alueesta noin 2
km kaakkoon, Mehtäkylästä Vasankariin johtavan tien eteläpuolella, palteisen kallioalueen luoteisreunassa. Vuoden 1975 tarkastuskertomuksessa kohteesta tunnettiin vain yksi röykkiö (Röykkiö 1), ja sen sijainti oli määritetty virheellisesti.
Kohteessa on neljä pitkäröykkiötä, joista yksi (röykkiö 4) on keskeneräinen tai osin
purettu. Röykkiöillä on yhteisiä piirteitä: Ne on rakennettu kalliopohjalle, pienialaisten pahtojen jyrkemmille pohjois-/koillisreunoille. Ne ovat kaikki kapeita ja pitkiä,
ns. pitkäröykkiöitä. Röykkiöt ovat matalia ja niissä on vain paikoin useampia kivikertoja ja monessa kohdin niiden sisälläkin on paljasta kalliopintaa. Tässä mielessä ne ovat ikään kuin röykkiöiden ja latomusten sekamuotoja. Kivikertoja on pääosin 1-2, vain joissakin kohdin 3 kivikertaa. Röykkiöt on rakennettu keskimäärin
halkaisijaltaan 30-40 cm kokoisista kivistä.
Ainakin röykkiöissä 2 ja 4 röykkiön alla on kallion halkeamia ja onkaloita, jotka on
täytetty kivillä. Kiviä on siis eniten halkeamien kohdalla, ja kalliopohjaisissa kohdissa vain harvakseltaan tai ei ollenkaan.
Kaikki röykkiöt sijaitsevat halkaisijaltaan 100 metrin alueella. Röykkiöiden väliset
etäisyydet ovat pisimmillään 90 metriä (1 ja 4) ja lyhimmillään noin 40 metriä (3 ja
4) Röykkiöt 1 ja 2 sijaitsevat alemmalla tasolla, noin 40 m mpy, ja röykkiöt 3 ja 4
ylemmällä tasolla 42,5 m mpy korkeuskäyrän yläpuolella, arviolta noin 43#44 m
mpy korkeudella.
Röykkiö 1 on 9 metriä pitkä ja 2-3 metriä leveä. Röykkiö 2 on 10 metriä pitkä ja 22-5 metriä leveä. Röykkiö 3 on 9 metriä pitkä ja 2-2,5 metriä leveä. Hajanaisesti
kivetty röykkiö 4 on 14 metriä pitkä ja vaihtelevasti 2-3 metriä leveä.

Jussila 2014:
Röykkiöt katsottiin v. 2013 Juurakon tuulipuiston yhteydessä ja niistä otettiin tuolloin gps-kordinaatit. Röykkiöiden gps mitatut koordinaatit (Jussila 2013):
N
E
7135496
359930
7135457
359926
7135457
359926
7135435
359967
7135442
360005
Röykkiöalue ei ulotu suunnitellulle voimajohtolinjakäytävälle. Röykkiöalueen luoteispuolella, kallioiden juurella, missä suunniteltu linja kulkee on vanha hiekkakuoppa tms. tasattu ja muokattu alue, missä ei voi muinaisjäännöksiä sijaita.
Ks. yleiskartta
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2 KALAJOKI TALKKUNA
Mjtunnus:
Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:

kiinteä muinaisjäännös
esihistoriallinen
asuinpaikka

Koordin:

N: 7135 117 E: 359 238 Z: 43
X: 7134 891 Y: 2504 475
P: 7138 105 I: 3359 353

Tutkijat:
Sijainti:
Huomiot:

Jussila & Sepänmaa 2014 inventointi
Paikka sijaitsee Kalajoen kirkosta 9,8 km koilliseen.
Paikalla on suosta/soisesta metsästä kohoava harjanne, ns. kaara, jonka pohjoisosasta, metsänhoitolaikusta löytyi pari selvää kvartsi-iskoksta. laikuissa ei havaittu
muuta. Paikkaa ei koekuopitettu. Paikalla lienee suppea-alainen leiri- tai asuinpaikka. Se rajautuu selkeästi topografian perusteella arvioituna.

voimajohtolinjakäytävä sinipunaisella

Kvartsienlöytöpaikka lapion kohdalla.
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Muu havainto
3 KALAJOKI PALOKANGAS
Mjtunnus:
Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:

0 (ei ole suojelukohde)
historiallinen
aineksenotto, louhos

Koordin:

N: 7134 462 E: 358 194 Z: 42
X: 7134 188 Y: 2503 464
P: 7137 450 I: 3358 309

Tutkijat:
Sijainti:
Huomiot:

Jussila & Sepänmaa 2014 inventointi
Paikka sijaitsee Kalajoen kirkosta 8,6 km koilliseen.
laakealla ja tasaisella kalliolla on pieni louhos - lähinnä ehkä "yritelmä". Kalliosta
on irrotettu kivilaakoja - poranjäljet näkyvät paikalla olevissa muutamissa irtolohkareissa.

voimajohtolinjakäytävä sinipunaisella
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Kalajoki
Juurakon tuulipuiston
maakaapelilinjojen
ja sähköaseman
muinaisjäännösinventointi
2015

Timo Jussila
Teemu Tiainen

Tilaaja: Juola Holding Oy / Ramboll
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Muinaisjäännökset.................................................................................... 5
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Kansikuva: pronssikautinen hautaröykkiö Jylkässä, kaakkoon.
Perustiedot
Alue:

Kalajoen keskustasta n. 9 km koilliseen suunnitellun Juurakon tuulipuiston maakaapelilinja Juurakosta Jylkkään ja tuulipuiston sähköaseman alue Jylkässä.
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko suunnitellulla maakaapelireitillä (vaihtoehtoineen) ja sähköaseman alueella muinaismuistoalain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muita kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi katsottavia arkeologisia jäännöksiä.
Työaika:
Toukokuu v. 2015
Kustantaja: Juola Holding Oy / Ramboll Finland Oy.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Sepänmaa ja Timo Jussila.
Aiemmat tutkimukset: Mökkönen inventointi v. 2011, Jussila & Poutiainen inventointi 2011, Jussila & Sepänmaa inventointeja v. 2013. Jussila & Sepänmaa inventointi 2014.
Tulokset:
Vuonna 2014 inventoitiin Juurakon tuulipuistosta lounaaseen kulkeva maakaapelilinja (Jussila & Sepänmaa). Maakaapelilinjaa jatketaan eri linjausvaihtoehdoin kuitenkin Jylkkään (tuulipuistosta n. 7,6 km kaakkoon) ja sinne rakennettavalle uudelle Juurakon tuulivoimapuiston sähköasemalle. Lähes koko suunniteltu maakaapelilinja vaihtoehtoineen on tarkastettu aiemmissa, v. 2011-2014 alueella suoritetuissa inventoinneissa. Tässä inventoinnissa tarkasteltiin maakaapelilinjausta Jylkässä ja sinne suunnitellun sähköaseman alueella. Lisäksi raportoidaan linjan alkupäässä Karsikon alueella v. 2014 tehtyä inventointia.
Jylkän sähköaseman kupeessa havaittiin pronssikautinen hautaröykkiö. Se sijaitsee turvallisen etäällä suunnitellusta sähköasemasta mutta maakaapelilinja kulkisi
aivan sen kupeesta. Maakaapelilinjaa suosittelemme siirrettäväksi 20-30 m
enemmän kaakkoon, etäämmäksi röykkiöstä.
Luoteessa, Karsikon alueella linjausvaihtoehto VE3 kulkisi kivikautisen asuinpaikan päältä. Muualla linjausvaihtoehdot kulkevat riittävän etäällä tunnetuista, kiinteistä muinaisjäännöksistä.

Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa (Euref). Karttapohjat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta keväällä v. 2015 ellei toisin mainittu. Kohdekuvauksissa myös KKJ
koordinaatit. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä.
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Yleiskartta

Juurakon tuulipuiston maakaapelireittien vaihtoehdot ja kaakossa Juurakon sähköasema (sinipunainen pallo). Kartta Rambollilta toukokuussa 2015
Inventointi
Juola Holding Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kalajoen Vasannevan alueelle, n 9 -10 km Kalajoen keskustasta koilliseen. Tuulipuiston alue inventoitiin v. 2013 (Jussila & Sepänmaa, Kalajoki Juurakon tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 ) ja tuulipuistosta lounaaseen, Elenian 110
kV linjalle kulkeva sähkönsiirtosiirtoreitti v. 2014 (Jussila & Sepänmaa Kalajoki Juurakon tuulipuiston muinaisj-inventointi 2014). Juurakon tuulipuistosta suunnitellaan maakaapelireittiä edelleen
Jylkkään ja sinne rakennettavalle Juurakon sähköasemalle, joka sijaitsee uuden Jylkän sähköaseman kaakkoispuolella ja Fingridin voimajohtolinjan kupeessa kaakkoispuolella.
Juurakon tuulipuiston maakaapelireitti on siis inventoitu tuulipuiston lounaispuolelta v. 2014.
Vaihtoehtoiset reitit Karsikon alueella tutkittiin omana työnä v. 2014 mutta sitä ei raportoitu. Karsikosta eteenpäin suunniteltu maakaapeli kulkee Elenian voimajohtolinjan kupeessa Jylkkään,
jossa on siitä erkanevia vaihtoehtoisia reittejä uudelle sähköasemalle. Nämä linjaukset on tarkastettu maastossa lähes täydellisesti aiemmissa inventoinneissa: Mökkönen 2011, Jussila &
Poutiainen 2011 sekä Jussila & Sepänmaa 2013a (Fingrid Oyj:n voimajohtolinjan KokkolaSiikajoki inventointi) ja Jussila & Sepänmaa 2013b, Elenian linjan inventoinnin täydennys. KaikLIITE 4
Muinaisjäännösinventoinnit 2013, 2014 ja 2015

4
kiaan Juurakon maakaapelilinjalla on ennen tätä inventointia inventoitu muinaisjäännöksiä viidessä eri inventoinnissa vuosina 2011-2014.
Tässä inventoinnissa tutkittiin maastossa Jylkän sähköaseman alue ja tarkasteltiin eräin osin
vaihtoehtoisia linjauksia (VE1 ja 4) Jylkässä. Raportissa kuvataan myös aiemmin v. 2014 maastossa tarkasteltua Karsikon aluetta
Maastotyö suorittivat Timo Jussila ja Teemu Tiainen yhden päivän aikana toukokuussa 2015.
Olosuhteet maastotutkimusajankohtana olivat kaikilta osilta tutkimuksen kannalta erinomaiset.
Jylkässä maakaapelilinjavaihtoehdot kulkevat pellossa, jota on aiemmin tarkasteltu monissa
inventoinneissa. Pelto on hyvin loivapiirteinen. Siitä (Jylkän alueelta) on kuitenkin tehty kiviesinelöytö (1000001174, liuskekeihäänkärki). Peltoteiden varsilla tutkisteltiin paikoin auki olevan pellon pintaa siinä mitään havaitsematta. Jylkän sähköaseman alue tutkittiin kattavasti. Jäemaa: kalliota louhittiin ja räjäytettiin. Juurakon sähköasema tulee heti sen etelä-kaakkoispuolelle. Sen alue on kallioista metsää ja ohut maaperä on kivikoista moreenia. Itse sähköaseman alueella ja sen lähettyvillä ei havaittu mitään muinaisjäännökseen viittaavaa.
Sähköaseman luoteispuoleisella avokalliolla havaittiin pronssikautinen hautaröykkiö (Kohde nro
1). Jylkän rakenteilla olevan sähköaseman maanrakennustyöt ulottuivat muutaman metrin etäisyydelle röykkiön pohjoisreunasta (jossa myös uusi kiinteistöraja). Jylkän sähköaseman aluetta
tarkasteltiin voimajohtolinjan kupeessa, voimajohtolinjan inventoinnissa v- 2013, mutta silloin
maastokävelyä ei ulotettu kallion lähelle missä röykkiö on, eikä röykkiötä siten silloin havaittu.
Karsikon Talkkunan alueella, missä maakaapelin reittivaihtoehdot kulkevat metsätien kupeessa, on maasto hiekkamaaperästä muinaista dyynikenttää, n 45 m korkeustasolla kivikauden lopun ja varhaismetallikauden alun rantakorkeus. Vuonna 2014 alue oli hiljattain hakattu ja
maaperä laikutettu. Talkkunan alueen laikutetut maastot katsottiin tuolloin tarkoin myös maakaapelilinjan vaihtoehtoisten reittien alueet.

Maakaapelireittivaihtoehdot Karsikon-Talkkunan alueella vaalean vihreällä. Elenian 110 kV linja
tumman vihreällä. Muinaisjäännökset eri symbolein. Talkkunan esihist. asuinpaikka punaisella
pallolla. Ks. myös raportti v. 2014.
LIITE 4
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Talkkunan alueen laikutettua muinaisdyynimaastoa ja tervahauta (kuvat 2014)
Mitään esihistoriaan viittaavaa ei kuitenkaan havaittu. Metsätiestä nelisensataa metriä koilliseen
on iso tervahauta (N 7134803 E 359433). Maakaapeliin vaihtoehtoreitti VE 3 kulkee v. 2014
havaitun ja raportoidun esihistoriallisen asuinpaikan yli. Tämän vaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi arkeologisen kaivauksen maakaapelilinjalla. Jylkän sähköasemalla maakaapelilinja kulkisi aivan pronssikautisen röykkiön kupeesta. Maakaapelilinjaa suosittelen siirrettäväksi 20-30 m
enemmän kaakkoon, etäämmäksi röykkiöstä. Muualla kaapelilinjan lähellä ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä.
23.5.2015
Timo Jussila

Juurakon sähköaseman maastoa Jylkässä, pohjoiseen.

Muinaisjäännökset
1 KALAJOKI JÄNESKANGAS
Mjtunnus:
Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:

2
varhaismetallikautinen
hautaus: röykkiö
LIITE 4
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Koordin:

N: 7131 898 E: 366 532 Z: 42,5
P: 7134 885 I: 3366 650

Tutkijat:

Jussila & Tiainen 2015 inventointi

Sijainti:
Huomiot:

Paikka sijaitsee Kalajoen kirkosta 15,2 km itään.
Röykkiö sijaitsee Jylkässä, Jäneskankaan eteläosassa olevan luoteis-kaakkois
suuntaisen harjanteen luoteispäässä, harjanteen lounaisreunalla olevalla avokalliolla, kallioharjanteen reunalla, harjanteen korkeimmalla kohdalla. Röykkiö on kooltaan n 5 x 3 m ja siinä on ainakin pari kivikerrosta, Sen luoteispäässä on kuopanne. Röykkiön eteläpuolella maasto laskee ja avokallio on peitteisempää ja hiipuu
ohen maakerroksen alle. Lounaispuolella on matala kalliojyrkänne. Koillispuolella
kallioharjanne laskee metsämaahan. Pohjoispuolella avokallio on kuorittu ja hieman kauempana räjäytetty - alueella jonne rakennetaan uutta sähköasemaa. Rakenteilla olevan sähköaseman kiinteistöraja kulkee pari metriä röykkiön pohjoisluoteispuolella (linjalla tuoreita pyykkejä). Röykkiö on kuitenkin ehjä. Uusi Juurakon sähköasema on suunniteltu rakennettavaksi n. 47 m röykkiön pohjoiskoillispuolelle.
Lähialueella ei havaittu merkkejä asuinpaikasta tai muista muinaisjäännöksistä.
850 m tästä röykkiöstä etelään tunnetaan röykkiö Alavieska Pikkuräme NE ja siitä
etelään vielä pari röykkiötä,

Röykkiö punaisella pallolla. Sen luoteispuolella kuoritun ja louhitun alueen kaakkoisraja sinipunaisella. Suunniteltu maakaapeli katkoviivalla.
(karttapohja Rambollilta)
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Röykkiö pohjoiseen.

Röykkiö luoteeseen

Röykkiö länteen
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Röykkiö luoteeseen

Röykkiö kauempaa länsiluoteeseen.

Röykkiö kaakkoon.
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2 KALAJOKI TALKKUNA
Mjtunnus:
Rauh.lk:
Ajoitus:
Laji:

1000025911
kiinteä muinaisjäännös
esihistoriallinen
asuinpaikka

Koordin:

N: 7135 117 E: 359 238 Z: 43
P: 7138 105 I: 3359 353

Tutkijat:
Sijainti:
Huomiot:

Jussila & Sepänmaa 2014 inventointi
Paikka sijaitsee Kalajoen kirkosta 9,8 km koilliseen.
Paikalla on suosta/soisesta metsästä kohoava harjanne, ns. kaara, jonka pohjoisosasta, metsänhoitolaikusta löytyi pari selvää kvartsi-iskoksta. laikuissa ei havaittu
muuta. Paikkaa ei koekuopitettu. Paikalla lienee suppea-alainen leiri- tai asuinpaikka. Se rajautuu selkeästi topografian perusteella arvioituna.

v. 2014 tutkittu linja sinipunaisella. Vaihtoehtoiset kaapelilinjat vihreällä (eivät tiedossa v. 2014)

Kvartsienlöytöpaikka lapion kohdalla (kuvat v. 2014)
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MUISTIO
Projekti

Aihe

Kalajoen kaupunki Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava
Viranomaisneuvottelu 1

Päivämäärä
Paikka

04.11.2014 klo 9:00-11:00
Videoneuvottelu Kalajoen kaupunki – Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus Oulu

Läsnä

Aino Alatalo, Kalajoen kaupunki
Osmo Heikkala, Kalajoen kaupunki
Riina Jorasmaa, Kalajoen kaupunki
Jouko Lehikoinen, Kalajoen kaupunki
Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liisa Koski-Ahonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Liisa Ranto-Oikari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Juhani Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo
Seppo Tallgren, Juola Holding Oy, klo 10:08 saakka
Liisa Märijärvi-Vanhanen, Ramboll

Lähettäjä

Liisa Märijärvi-Vanhanen

Päivämäärä 7.11.14

Ramboll
Kampusranta 9C
60320 SEINÄJOKI
Liisa Märijärvi-Vanhanen
P +358 40 5560 473
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Tiedoksi

www.ramboll.fi

1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan
hyväksyminen
Liisa Koski-Ahonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Kaavakonsultti
laatii muistion. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat Oulussa ja
Kalajoella.

2.

Osayleiskaavan tilannekatsaus
Kaupungin puheenvuoro
Riina Jorasmaa totesi Juurakon kaavaluonnoksen tulevan
nähtäville lähiaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on ollut nähtävillä (28.8-26.9.2014). Kaupunki on laatinut
kaavoitussopimuksen Juola Holding Oy:n kanssa.
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Hankkeen esittely
Seppo Tallgren esitteli Juola Holding Oy:n vuonna 2012 käynnistämää tuulivoimahanketta. Toimija on paikallinen ja tulee käyttämään paikallista työvoimaa hankkeen toteuttamisessa. Tavoitteena on toteuttaa vuokratulle alueelle 8 voimalaa,
joiden sijoitusta on optimoitu vuonna 2013 laadittujen selvitysten jälkeen. Neuvotteluja on käyty Fingridin kanssa sähkönsiirron osalta ja Finavialta on haettu
lentoestelupaa. Tuulimittaukset pyritään käynnistämään vielä tänä vuonna (lidar
tai sodar). Tuulimittausmaston pystytys tapahtuu ensi vuoden puolella. Voimaloiden teho on 3…3,3 MW, kokonaisteho 24…26 MW ja kokonaiskorkeus enintään
205 m. Sähkönsiirron vaihtoehtoina ovat maakaapelin rakentaminen uuden 110
kW linjan viereen samaan johtokäytävään tai kokonaan uuteen paikkaan tai uuden
ilmajohdon toteuttaminen yhdessä muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa. Sähköasema tulisi sijoitettavaksi Jylkkään. Tuulipuiston on suunniteltu valmistuvan vuoden 2016 aikana.
Laaditut selvitykset
Liisa Märijärvi-Vanhanen esitteli Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen
yhteydessä laadittuja selvityksiä. Kalajoen kaupunginhallitus päätti 15.10.2012
osayleiskaavan laatimisesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 1.7.2013 antaman päätöksen mukaan Juurakon tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen soveltaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on laadittu 2013-2014 muinaisjäännösinventointi, varjostus- ja vilkkumismallinnus, melumallinnus, maisemavaikutusten
havainnollistaminen valokuvasovittein, linnustoselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys sekä liito-oravaselvitys. Selvityksiä on täydennetty tarpeellisilta osin
vuonna 2014.
Kaavaluonnoksen esittely
Liisa Märijärvi-Vanhanen esitteli Juurakon alueelle laadittua alustavaa kaavaluonnosta. Alustavassa luonnoksessa on kuvattu 8 voimalaa, tuulivoimaloiden rakentamisalueet ja lukumäärä (tv-ind) sekä voimaloiden ja rakennettavan tiestön ohjeellinen sijainti. Kaavoitettava alue on maa- ja metsätalousaluetta. Voimaloiden
sijoituksessa on huomioitu alueella sijaitsevat avokalliot, arvokkaat linnustoalueet
ja alueella sijaitseva tervahauta.
Seppo Tallgren poistui kokouksesta klo 10:08.
3.

Viranomaisten puheenvuorot
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Olli Eskelinen
Voimassa olevan maakuntakaavan sisältö on kuvattu hyvin. Maakuntakaavassa
aluetta koskevat vain metsätalouteen liittyvät kaavamääräykset. Tuulivoimaa koskeva vaihekaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä, vahvistuminen mennee ensi vuoteen, liiton vastine on toimitettu syksyllä. Juurakon alue ei sisälly vaihemaakuntakaavan aluevarauksiin, vaan sijoittuu kolmen maatuulivoima-alueen
väliin. Vaihemaakuntakaavassa on ohjeistettu myös tuulivoima-alueiden ulkopuo-
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listen alueiden suunnittelua tuulivoimakäyttöön. YVA-tarveharkinnan yhteydessä
liitto on antanut lausunnon, jonka mukaan linnusto, maisema ja vaikutukset asutukseen on huomioitava Juurakon alueen suunnittelussa.
Osayleiskaavaluonnos on maankäytöllisesti tehokas, mikä on hyvä ratkaisu. Maisema-asioita on kaavaluonnoksessa kuvattu hyvin, on laadittu mm. näkyvyysanalyysi, valokuvasovitteissa on kuvattu myös rakennetut ja rakenteilla olevat voimalat ja objektiivit on mainittu. Kuvien perusteella ei ole havaittavissa merkittäviä
maisemallisia vaikutuksia.
Asutus sijoittuu 1….1,3 km päähän. Pyhäjoen kunta edellyttää 2 km etäisyyttä
asutukseen. Melumallinnukset täyttävät tämän hetkiset viranomaisvaatimukset.
Uusi meluasetus on valmistumassa. Vasannevantien talot sijoittuisivat kahden
tuulipuiston väliin, etäisyys asutuksesta Tohkojan tuulivoimaloihin on alle 1,5 km,
mistä syystä tulisi tutkia yhteisvaikutukset.
Linnustovaikutukset on selvitetty kohtalaisen hyvin, Kalajoen-Pyhäjoen muuttovyöhykkeellä erityisesti muuttolinnustoselvitys on tärkeä. Juurakon alue sijaitsee
muiden alueiden keskellä, joten alue voisi myös toimia muuttolintukäytävänä.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Juhani Turpeinen
- Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät kulttuuriympäristöt on esitetty
kaavaselostuksessa. Maakuntakaavan liitteessä on esitetty muitakin arvokkaita
kohteita, jotka tulisi lisätä kaavaselostuksen sivulla 44 esitettyyn karttaan.
- Sivulla 61 esitettyä indeksikarttaa valokuvasovitteiden kuvauspaikoista tulisi
selventää.
- Onko kuvauspaikoissa huomioitu maakunnallisesti arvokkaat pihapiirit?
- Muinaismuistot on selvitetty ja huomioitu. Alueella on tervahauta.
- Maakuntamuseo on käytettävissä lisätietojen hankkimiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen
- Voimalapaikkojen muuttumisen vuoksi selvityksiä on tehty kahteen kertaan,
mistä syystä selvityksien ja kaavaluonnoksen vertaaminen on hankalaa. Selvityksien yhdistämistä tulisi harkita. Layoutin muutos tulee esittää kaavaselostuksessa aiemmin.
- Suunnitellut voimalat 1, 4 ja 7 sijoittuvat arvokkaiden kallioalueiden läheisyyteen. Rakennuspaikkojen rajausta tulisi tarkistaa.
- Myös metson soidinpaikka jää kahden voimalan väliin. Soidinpaikka voidaan
esittää vain viranomaisille suunnatussa aineistossa.
- Vaikutusarviointi tulisi täydentää petolintujen ja pöllökartoituksen osalta. Samoin vaikutukset muuttolintuihin puuttuu. Törmäysriskit sekä vaikutukset merikotkiin tulisi lisätä.
- Vaikutusarviointia tulee täydentää voimalapaikkojen muutosten jälkeen alkuperäisen linnustoselvityksen tiedoilla (teeri, riekko, jänkäkurppa, pohjansirkku,
sinisuohaukka, viirupöllö).
- Kaavaehdotusvaiheessa tulisi lisätä selostukseen linnuston seuranta.
- Liito-orava on mainittu, mutta lepakoita ja viitasammakkoa ei (vaikka ei esiintyisikään tulisi kuitenkin mainita). Hirvet ja metsästys tulisi selvittää.
- Sulfiittimaiden esiintymisestä tulisi lisätä tietoa kaavaselostukseen.
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- Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida rakentamistilanne nykytilanteen
mukaisesti, muut tuulipuistot ovat jo rakenteilla. Samoin tulisi huomioida Juurakon tuulivoimaloiden kumulatiivinen vaikutus yhteisvaikutuksiin ainakin linnuston osalta.
- Luo-kohteen kaavamerkinnästä puuttuu maisematyölupavaatimus.
- Kaavaselostuksessa ei mainita osallisia, liitteenä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulisi lisätä osalliseksi Ilmatieteen laitos.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Ranto-Oikari
- Selvityksiä on laadittu yleisesti ottaen aika hyvin.
- Hapettuvista maista on olemassa alustava kartoitus, jota voidaan käyttää tässä
vaikutusten arvioimiseksi kaavaselostukseen.
- Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen päivitys etenee ja etenemisen mukaan tulee jatkossa päivittää selostusta. Jylkän pihapiiri (vat) sijaitsee 7
km etäisyydellä ja tilanteesta näkymien suhteen pitää saada tarkempaa tietoa.
Merkittäviä ovat sekä näkymät ulkoa päin pihapiiriin että pihapiiristä voimaloiden
suuntaan.
- Mikä on suunnittelualueella sijaitsevan taukotuvan rakennuslupatilanne?
- Melua ja välkettä koskevat selvitykset päivitetään ohjeistuksen mukaan. Melun
ohjearvot eivät ylity. Välkevaikutukset eivät saa ylittää raja-arvoa 8 tuntia vuodessa ELY-keskuksen noudattaman käytännön mukaan.
- Sähkönsiirto ja sitä koskevat selvitykset pitää olla ehdotusvaiheessa tiedossa.
- Kaavaselostuksessa on kuvattu lupavaiheen toimenpiteet hyvin.
- Kaavakartasta tulisi poistaa meluvyöhykkeet, asutuksen kuvaus ja hankealueen
raja.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulisi muuttaa viranomaisneuvottelu pidettäväksi ennen kaavaehdotusta. Kolmas viranomaisneuvottelu järjestetään
vain tarvittaessa, kun lausunnot ja muistutukset on saatu.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Koski-Ahonen
- Pyhäjoen kunnan läheisyys on huomioitava siten, että kaava-alueen rajoista on
oltava riittävä etäisyys kuntarajaan.
- Riina Jorasmaa/Kalajoen kaupunki varmistaa kaupungin suhtautumisen maisematyölupaan. Maisematyöluvan edellyttäminen luo-alueilla on ELY-keskuksen
toivomus.
- kaavamääräyksiin tulisi lisätä sana YLEISMÄÄRÄYKSET. Yleismääräyksiin tulisi
lisätä sallittu tuulivoimaloiden enimmäismäärä ja teho, koska YVA-tarveharkinta
on tehty tietylle voimaloiden määrälle ja teholle. Määräyksen muotoilussa voidaan käyttää Kalajoelle tehtyjä aiempia kaavoja.
- Yhteisvaikutusten tarkastelu tuottaa tietoa myös kunnan harkintaan ympäristöluvan tarpeesta.
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Olli Eskelinen
- Kaavaselostukseen tulisi lisätä, että Puolustusvoimien 2010 käynnistynyt selvitys on valmistunut vuoden 2013 aikana.
- Yhteisvaikutuksia on täydennettävä, erityisesti Tohkojan osalta.
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- Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavaan, jossa se on esittänyt suunnittelumääräyksen täsmentämistä
siten, että melusta tai välkkeestä ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa.
4.

Keskustelu
- Pyhäjoen – Kalajoen lähihankkeiden yhteisvaikutukset (melu+välke) tulee esittää yhdessä Juurakon kanssa samassa kuvassa. Kuvasta on arvioitavissa, menevätkö vaikutusalueet päällekkäin esim. Tohkojan ja Juurakon osalta.
- Yhteisvaikutusten perusteella on ratkaistava ympäristöluvan tarve.
- Taukotuvan rakennuslupa on selvitettävä.
- Nähtäville menoon toimitetaan niin tarkat tiedot kuin mahdollista.

5.
-

-

6.

Sovitut asiat ja jatkotoimenpiteet
Neuvottelussa sovitut tarkistukset tehdään kaava-asiakirjoihin: OAS, kaavaselostus, kaavakartta ja kaavamääräykset. Lisäksi pyritään yhdistämään kahdessa vaiheessa tehty luontoselvitys.
Lisätään Jylkkää koskevaa vaikutusarviointia.
Kaava-aineistoa työstetään, jonka jälkeen aineisto asetetaan luonnoksena nähtäville ja pyydetään lausunnot.
2. viranomaisneuvottelu järjestetään ennen ehdotusvaihetta.
Työneuvotteluita järjestetään tarpeen mukaan.
Kaupunki on toimittanut listauksen kaavateknisistä asioista, jotka huomioidaan
valmistelussa.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Liisa Koski-Ahonen päätti kokouksen klo 11:00.

Muistion laatija

Liisa Märijärvi-Vanhanen

Muistion tarkistus: Osallistujat
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Päivämäärä 18.05.2015

Liisa Märijärvi-Vanhanen
Märijärvi Vanhanen
Ramboll
Kampusranta 9C
60320 SEINÄJOKI

Kalajoen kaupunki
Juurakon tuulivoimapuiston
tuulivoimapuiston

P +358 40 5560 473
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

osayleiskaava
osayleiskaavaluonnos
luonnos 2.2.2015

www.ramboll.fi

Yhteenveto saadu
Yhteenveto
saadusta
sta palautteesta ja vastineet

Lausunnot
1. Aluehallintovirasto
2. Digita Networks Oy
3. Fingrid Oyj
4. Kalajoen kaupunki perusturvapalvelut
/ympäristöterveydenhuolto
5. Kalajoen kaupunki, ympäristölautakunta
6. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
7. Mehtäkylän kyläyhdistys ry
8. Museovirasto
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Maarit ja Vesa Pitkänen

Ramboll Finland Oy
Y
Y-tunnus
tunnus 01011970101197-5,
5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo

Lausunnot
1.

Aluehallintovirasto 9.3.2015
Aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan seuraavaa:
-

Tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten terveyteen, elinoloihin
ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksiin, jotka liittyvät erityisesti tuulivoimaloista syntyvään meluun ja välkkeeseen. Vastuualueen näkemyksen mukaan tuulivoimasta syntyvän melun ei tule ylittää määrättyjä raja-arvoja vakituisen tai loma-asutuksen kohdalla.

-

Melumallinnus on tehty kolmella vaihtoehtoisella laitosmallilla. Selostuksen mukaan tuulivoimaloiden aiheuttama melu ei tulisi ylittämään asuin- ja lomarakennuksille annettuja
ympäristöministeriön (2012) suunnitteluohjearvoja. Tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuva vilkunta tulisi arvioinnin perusteella olemaan kohtalaista. Suomessa vilkunnalle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa, minkä vuoksi vilkuntamallinnuksia verrataan usein muiden maiden raja-arvoihin. Kaavaselostusten mukaan esimerkiksi Ruotsissa annettu maksimisuositus (8 h / vuosi) varjon vilkkumisesta ylittyy Juurakon tuulivoimapuiston kohdalla yhden mittauskohteen kohdalla.

-

Kaavaselostuksen mukaan lähialueen tuulivoimapuistohankkeiden melun ja varjon vilkkumisen yhteisvaikutuksia on arvioitu aiemmin laaditussa Kalajoen tuulivoimapuistojen
yhteisvaikutusten arvioinnissa (FCG 2012). Kyseistä arviointia ei ole kuitenkaan liitetty
kaavan yhteyteen, joten jää epäselväksi mitä lähtötietoja arvioinnissa on käytetty. Vastuualueen näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hankkeen suurin mahdollinen vaikutus, myös hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioitaessa.

-

Osayleiskaavan luonnoksessa on muuten tunnistettu hankkeen merkittävimmät ihmisen
terveyteen kohdistuvat vaikutukset.

Vastine
-

Tuulipuiston aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu meluselvityksen perusteella (Aurinkosiipi Oy 2014). Melumallinnus on laadittu ympäristöministeriön tuulivoiman melumallinnusohjeen mukaisesti (YM OH 2/2014). Vertailuarvoina on käytetty yleisiä Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvoja sekä ympäristöministeriön tuulivoiman
suunnitteluoppaan suunnitteluohjearvoja (Ympäristöministeriö 2012). Tuulivoimarakentamisen ääniohjearvoista on tulossa uusi valtioneuvoston asetus.

-

Melumallinnuksen tulosten mukaan melutaso ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia ohjearvoja eikä ympäristöministeriön ohjeen mukaisia suunnitteluohjearvoja.

-

Tilalla 43:0 sijaitsevan lähimmän asuinrakennuksen osalta, jolla ylittyy vilkunnan määrä
8 h/vuosi, hanketoimija on hankkinut 4.5.2015 kiinteistön omistukseensa. Asuinrakennukselle haetaan käyttötarkoituksen muutosta. Muiden kiinteistöjen osalta vilkunnan
määrä ei ylitä 8h /vuodessa.

-

Melu- ja varjostusraportit on päivitetty kaavaehdotusvaiheessa. Lisätään varjon vilkuntaraportti (Pöyry Finland Oy 2015) kaavan liiteasiakirjoihin.

-

Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi (FCG 2012) on mainittu kaavaselostuksen lähteenä. Kaavaselostukseen lisätään tiedot yhteisvaikutusten arvioinnin
periaatteista sekä tiedot siitä, mitä lähtötietoja arvioinnissa on käytetty.
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Digita Networks Oy 6.3
6.3.2014
.2014
Digita
Digita Networks
Networks Oy
Oy toteaa
toteaa lausunnossaan,
lausunnossaan, että suunniteltujen tuulivoimaloiden ympäristössä
antenniantenni-tv
tv –vastaanotto
vastaanotto tapahtuu noin 60 kilometrin päässä olevalta Haapaveden pääas
pääasemalta ja noin 8 kilometrin päässä olevalta Kalajoen asemalta.
asemalta. Eniten ongelmia on ennuste
ennustettavissa alueelle, jossa
jossa televisiovastaanotto
televisiovastaanotto voi tapahtua suoraan suunnitellun tuulivoim
tuulivoimapuiston läpi. Mahdollisella ongelma-alueella
ongelma alueella on 9 vakituista asukasta ja 1 kesäasunto (Kuva
1)).
Digitan
Digitan mukaan on todennäköistä, että Juurakon tuulivoimapuiston alueelle suunnitellut
tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan häiriöitä tv
tv-signaalin
signaalin vastaanottoon. Digita esittää, että
ennen kuin osayleiskaavaehdotus hyväksytään, hankevastaavan on esitettävä suunnitelma
valtakunnallisen
valtakunnallisen radio
radio-- ja tv-verkon
tv verkon häiriöiden poistamiseksi. Osayleiskaavassa esitetään
täsmennettäväksi, että hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan hä
häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kuva 1. Digita Networks Oy

Vastine
-

3.

Hanketoimija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset tv
tv-signaaliin
signaaliin aiheutuvat ongelmat yhtei
yhteisstyössä alueen asukkaiden sekä Digitan kanssa. Hanketoimija on yhteydessä Digitaan
tarvittavista toimenpiteistä.
toimenpiteistä. Mahdollisella ongelmaongelma-alueella
alueella suoritetaan ennen tuulivo
tuulivoimapuiston rakentamista tvtv-signaalin
signaalin vahvuusmittaus. Tarvittaessa alueelle voidaan s
sijoittaa esim. tv
tv-signaalin
signaalin täytelähetin.

Fingrid Oyj 4.3.2015
Sähkönsiirto kantaverkkoon tapahtuu Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitsevalla Kalajoen sähk
sähköasemalla. Fingrid
Fingridillä
illä ei ole huomauttamista ratkaisusta.
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4.

Kalajoen
Kalajoen kaupunki,
kaupunki, perusturvapalvelut
perusturvapalvelut /ympäristöterveydenhuolto 25.2.2015
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
-

Ympäristöterveydenhuolto katsoo, että sisämelutasojen tulee pysyä terveydensuojelulain
mukaisina. Tuulivoimapuiston rakentamis
rakentamis- ja käyttövaiheessa tulee toimia niin, että te
terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

-

SosiaaliSosiaali ja terveysministeriö on lausunnoissaan suosittanut, että tuulivoimalan ja asui
asuinnrakennuksen välinen etäisyys olisi
olisi vähintään 2 kilometriä. Lausunnossa on esitetty Iso
Britannian suunnitteluohjeen
suunnitteluohjeen suosittama suojaetäisyys, joka on 10 x napakorkeus.

-

Luonnoksesta ei täysin selviä, miten rakentamisvaiheen aikainen liikenne tuulipuistoal
tuulipuistoaluueelle tullaan järjestämään. Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto suosittaa, että liikenne tuulipui
tuulipuisstoalueelle järjestetään siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asu
asukkkaille.
kai le.

Vastine

5.

-

Osayleiskaavan laatimisessa on noudatettu tuulivoimarakentamisen suunnittelua kosk
koskeevaa ympäristöha
ympäristöhallinnon
llinnon ohjetta 4/2012, jonka mukaan melun vaikutuksia arvioidaan
laadittavan mallinnuksen pohjalta. Melumallinnus on laadittu ympäristöministeriön tuul
tuulivoiman melumallinnusohjeen mukaisesti ((YM
YM OH 2/2014).
2/2014). Tuulivoimarakentamisen ä
äääniohjearvoista on tuloss
tulossa
a uusi valtioneuvoston asetus, jonka mukaan meluvaikutusten
arviointi tapahtuu edelleen mallinnuksen perusteella (Ympäristöministeriö 11/2014).

-

On huomattava, että s
sosiaali
osiaali ja terveysministeriön antamat lausunnot (sosiaaliosiaali(sosiaali- ja te
terveysministeriön
lausunto
lausunto
Varsinais
Varsinais-Suomen
Suomen
tuulivoimavaihemaakuntakaavasta
17.9.2013 ja lausunto Pohjois-Savon
Pohjois Savon tuulivoimamaakuntakaavasta kesä/syksy 2013)
koskevat yleispiirteisiä maakuntakaavoja ja että tuulivoimaloiden sijoittaminen alueelle
ja alueen rajaus tarkentuvat yksityiskohtaisessa
yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Kyseessä ei ole minist
ministeeriön asettama minimietäisyys. Sosiaali
Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto 7.3.2014 Pohjois
Pohjoisvaihemaakuntakaavasta,, jonka alueeseen Kalajoen Juurakkokin sisältyy,
Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta
ei sisällä metrimääräistä suojaetäisyyttä
suojaetäisyyttä asuinkiinteistöihin.

-

Luonnosvaiheen vaikutusarvioinnissa voimaloiden kuljetusreitiksi on tarkasteltu kahta
vaihtoehtoa joko Yppärintien/Mehtäkyläntien (yhdystie 7840) kautta tai vaihtoehtoisesti
suoraan valtatieltä 8 Vasannevantielle
Vasannevantielle.. Vasannevantien asukkailta saatu luonnosvaiheen
palaute huomioidaan kaavaehdotuksen
kaavaehdotuksen valmistelussa ja liikenne tuulipuistoalueelle jä
järjestetään siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille. Rakent
Rakentaatuulipuistoalueelle
järjestämään
misvaiheen aikainen liikenne tuulipu
istoalueelle tullaan järjest
ämään Yppäri
Yppärinnkautta. Kaavaselostukseen lisätään kappale 7.21 Haittojen lieve
tien/Mehtäkyläntien kautta.
lievenntäminen, jossa huomioidaan myös liikenteen vaikutukset.

Kalajoen kaupunki, ympäristölautakunta 17.2.2015
Ympäristölautakunnan mukaan
mukaan ympäristölupa tulee hakea kaikille Juurakon tuulivoimapui
tuulivoimapuiston tuulivoimaloille,
tuulivoimaloille, koska
koska asuinrakennuksiin
asuinrakennuksiin nähden
nähden voimalat sijoittuvat laajan peltoaukean
ton
taakse ja välkkeen vaikutus on huomattava.
Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa os
osayleiskaavaluonnoksesta.
ayleiskaavaluonnoksesta.
Vastine
-

Varjon
arjon vilkunnan
vilkunnan laskentamenetelmä ei huomioi vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tek
tekikasvillisuutta tai pilvisyyttä. Tutkimus on tehty sillä olettamuksella, että tu
jöitä, kuten kasvillisuutta
tuuuVilkunnan
livoimapuiston ympärillä ei ole puustoa. Vilkunn
an laskentamalli huomioi hankealueen
hankealueen s
sijainnin (auring
(auringonpaistekulma
onpaistekulma ja päivittäisen valoisan ajan), tuulivoimaloiden sijoitu
onpaistekulman
sijoitusssuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden
halkaisija
mittasuhteet (napakorkeus, roottorin h
alkaisija ja lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät
sekä valitut laskentaparametrit.
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6.

-

Tilalla 43:0 sijaitsevan lähimmän asuin
asuinrakennuksen
rakennuksen osalta, jolla ylittyy vilkunnan mää
määrä
rä
8 h/vuosi,
h/vuosi, hanketoimija on hankkinut 4.5.2015 kiinteistön omistukseensa. Asuinrak
Asuinrakennnukselle haetaan k
käyttötarkoitu
äyttötarkoituksen
äyttötarkoituksen muutosta. Muiden kiinteistöjen osalta vilkunnan
määrä ei ylitä 8h /vuodessa.
/vuodessa.

-

Ympäristölupatarpeesta
Ympäristölu
atarpeesta päättää ympäristönsuojeluviranomainen. Lisätään päivitetty
varjostusselvitysr
varjostusselvitysr
stusselvitysraportti
aportti kaavan liiteasiakirj
liiteasiakirjoihin.
oihin.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 26
26..2.201
.201
.2015
Lausunnossa todetaan, että tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja niiden vaikutus lent
lentoliikenteeseen ja –turvallisuuteen
turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain
Ilmailulain (864/2014) 158 § edellyttää
Liikenteen turvallisuusvirastolta haettavaa lentoestelupaa tuulivoimaloilta, niiden rakentam
rakentamiseen
seen tarkoitettujen
tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden korkeiden esteiden pystytykseen
ennen esteiden asettamista.
TraFi esittää, että osayleiskaavasta kävisi ilmi alueen k
korkein
orkein mahdollinen estekorkeus m
merenpinnasta mitattuna. Selvityksen mukaan alueella ei ole korkeusrajoitusta.
Tuulivoimapuiston suunnitellun sijainnin osalta tulisi selvittää myös mahdolliset liikennetu
liikenneturvallisuusvaikutukset muille liikennemuodoille. Suunni
Suunnittelussa
ttelussa ja toteutuksessa huomioitavia
asioita ovat mm. turvaetäisyydet teihin ja rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikenn
liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona TraFi pitää tärkeänä, että vaikutukset liikenteen turvall
turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään
selvitetään suunnitteluvaiheessa ja huomioidaan hankkeen tote
toteutuksessa.
Vastine

7.

-

Finavian paikkatietoaineiston
paikkatietoaineiston mukaan suunnittelualueelle ei ole merkittyjä korkeusrajo
korkeusrajoituksia. Kaavamääräyksen mukaan ennen
ennen ttuulivoimalan
uulivoimalan raken
rakennusluvan
nusluvan myöntämistä on
lentoturvallisuutta mahdollisesti vaarantavan laitteen, rakennelman tai merkin asettam
lentoturvallisuutta
asettamisesta haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

-

Kaavaehdotusvaiheessa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta on lisätty 5 metrillä. Kaav
Kaavaakartan
kartan yleismääräyksissä on esitetty tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus joka tulee olla
siipien ylimmästä kärjestä mitattuna enintään 247,5
24 ,5 m merenpinnasta (N 2000).

-

Liikenneviraston ohjeen 8/2012 mukaan tuulivoimalan suojaetäisyyden suositus päätei
pääteillä, joilla
joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, on vähintään 300 metriä tien kesk
keskiviivasta (Liikennevirasto
Liikennevirasto 2012).
2012). Juurakon tuulivoimala-alue
tuulivoimala alue ei sijoitu yleisten teiden llääheisyyteen. Liikenneviraston ohjeistuksessa ei yksityisteiden osalta ole ohjeistusta. Va
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen on käsitelty kaavaselostuksessa.

Mehtäkylän kyläyhdistys ry 22.2.2015
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
-

Mehtäkylän kyläyhdistys ei sinällään vastusta tuulivoimahankkeita. Yhdistys pyytää o
ottamaan huomioon, etteivät kaikki tuulivoimaloiden alueella asuvat ole sellaisia maa
maannomistajia, jotka hyötyvät tuulivoimasta.

-

Juurakon tuulivoimapuisto näkyy laajalle alueelle.
alueelle. Melu
Melu- ja valohaitta ja miten tuulivo
tuulivoimaisemaa
malat muutta
muuttavatt maise
maa on useamman vuosikymmenen jatkumo lähikylien
lähikylien asukkai
asukkaille. Täysin arvailtavissa on koko Suomessa, miten myllyt vaikuttavat asuinkiinteistöjen
myyntiarvoihin.

-

Kyläyhdistys esittää, että hankkeen toteuttava yhtiö allekirjoittaa jo ennen rakentamisen
aloittamista ympäröivien kylien kanssa korvaussopimukset
korvaussopimukset tulevista haitoista. Vasta
Vastaaavanlainen sopimus Mehtäkylän Kyläyhdistyksellä on jo TM Voima Kytölän kanssa.
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Vastine

8.

-

Etäisyys lähimm
lähimmä
ästä
stä Mehtäkyläntien varressa sijaitsevasta asuinrakennuksista suunnite
suunniteltuihin tuulivoimaloihin on vähintään n. 2,5 km
km. Melumallinnuksen tulosten mukaan m
meelu
utaso
taso ei ylitä asuin
asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) mukaisia ohjearvoja eikä ympäristöministeriön tuulivoiman suunnitteluo
suunnitteluopppaan suunnitteluohjearvoja (Ympäristöministeriö 2012). Myöskään vilkunnan määrä 8
tuntia vuodessa ei ylity Mehtäkylässä
Mehtäkylässä. Voimaloihin asennettavat vilkkuvat valkoiset
va koiset valot
voidaan korvata yöaikana kiinteillä punaisilla valoilla.

-

Lisätään kaavamääräys, jonka mukaan tuulivoimaloiden lentoestevaloje
lentoestevalojen
n valinnassa on
otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteu
toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.

-

Pelkästään sitä, että voimalat näkyvät kiinteistölle tai sitä, että voimaloiden maisem
maisemaavaikutukset yleisemminkin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon tuulivoimapuiston ulk
vaikutukset
ulkoopuolisella alueella, ei korkeimman hallinto
hallinto-oikeuden
oikeuden vuosikirjaratkaisun 184/2013 m
muukaan voida pitää säännöksessä tarkoitettuna kohtuuttomana haittana.

-

Mahdolliset k
kyläyhdisty
yläyhdisty
yläyhdistyks
ksen
en ja hankkeen toteuttavan
toteuttava yhtiön
yhtiön väliset korvaussopimukset
eivät kuulu osayleiskaavassa käsiteltäviin asioihin. Osayleiskaavan ei katsota aiheut
aiheuttaavan maankäyttö
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaisesti Mehtäkylän asuinkiinteistöille ko
kohhtuutonta haittaa.

Museovirasto 5.3.2015
Museovirasto
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
-

Hankkeeseen liittyen alueella on suoritettu arkeologinen maastoinventointi vuonna 2013
sekä laajennusalueen ja maakaapelilinjauksen täydennysinventointi vuonna 2014. M
Muuseovirasto katsoo, että suoritetut selvitykset ovat hankesuunnitelmiin nähden riittäviä.

-

(1000019104) on huomioitu tu
Osayleiskaava
Osayleiskaava-alueella
alueella sijaitseva Juurakon tervahauta (1000019104)
tuuulipuiston rakentamisessa ja merkitty kaavakarttaan sm/1 –merkinnällä
merkinnällä ja asianmukaise
asianmukaisella selostuksella.

-

Museovirasto esittää kaavaselostukseen seuraavia muutoksia / tarkennuksia:
- Luku 4.12.2 Arvoalueet ja kohteet, kappale 3: 1. JUURAKKO. Historiallinen tervahauta,
II. (Muinaisjäännösrekisteritunnus 1000019104).
5:Maakaap
- Luku 4.12.2 Arvoalueet ja kohteet, kappale 5:
Maakaapelilinjauksen
Maakaapelilinjauksen alueella ei ole mu
muinaisjäännöksiä. Linjauksen eteläpuolelta tunnetaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä,
Haminakallio röykkiökohde (muinaisjäännösrekisteritunnus 208010017, kuva 15, kohde
1) sekä Talkkuna kivikautinen asuinpaikka (muinaisjäännösrekisteritunnus
(muinaisjäännösrekisteritunnus 1000025911,
kuva 15, kohde 2) sekä yksi muu kulttuuriperintökohde, Palokangas louhos (muinai
(muinaissjäännösrekisteritunnus 1000025912, kuva 15, kohde 3). Kohteet eivät sijaitse maaka
maakaaapelilinjauksella, mutta niiden säilyminen tulee huomioida kaape
kaapelin
lin rakentamisessa. Al
Aluueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismui
muinaismuissto
olailla
lailla (295/1963) kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee
pyytää lausunto Museovirastolta.
- Luku 3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon: Selostuksessa tod
todeevaihtoehtoisia reittejä ei ole toistaiseksi suunniteltu vaan vai
taan, että sähkönsiirron vaihtoehtoisia
vaihhtoehdot ovat periaatetasoisia ja sähkönsiirron toteuttamistapa ratkaistaan ehdotusva
ehdotusvaiheessa. Museovirasto huomauttaa,
huomauttaa, että vaihtoehtoisissa toteuttamistavoissa tulee arv
arvioida uudelleen niiden vaikutus arkeologiseen kulttuuriperintöön.
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Vastine
-

Lisätään kaavaselostuksen kappaleeseen 4.12.2 Arvoalueet ja kohteet muinaisjäännöskohteiden muinaisjäännösrekisteritunnukset sekä muutetaan maakaapelilinjauksen aluetta koskeva muinaisjäännösteksti lausunnossa esitettyyn muotoon.

-

Lisätään kaavaselostukseen kuvaus valitusta sähkönsiirron toteuttamistavasta (Kuva 2):
Sähkönsiirto toteutetaan rakentamalla maakaapeli Juurakon tuulipuistoalueelta Elenian
110 kV:n linjalle ja johtamalla maakaapeli samassa johtokäytävässä rinnakkain Elenian
linjan kanssa Jylkkään. Tuulipuistolta Elenian 110 kV:n linjalle johtavan maakaapelilinjauksen alueelta on laadittu luonto- ja linnustoselvitykset sekä muinaisjäännösinventointi.
Elenian linjan alue on tutkittu muiden tuulivoimahankkeiden yhteydessä.

-

Fingrid on rakentamassa uutta Jylkän muuntoasemaa noin 2 km etäisyydelle nykyisestä
Kalajoen sähköasemasta, jonka käytöstä luovutaan vaiheittain. Juurakon sähköasema
tultaisiin alustavien suunnitelmien mukaan sijoittamaan uuden Jylkän muuntoaseman
läheisyyteen. Jylkässä maakaapeli on suunniteltu johdettavaksi Juurakon sähköasemalle
olemassa olevan tieverkoston varressa. Tarvittavan maakaapelikäytävän leveys on noin
6 m.

-

Juurakon sähköasemaa ja Jylkän alueen maakaapelia koskeva luontoselvitys ja muinaisjäännösinventointi laaditaan puuttuvilta osin ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

Kuva 2. Maakaapelireitin vaihtoehtoiset linjaukset (Kaavaehdotus 15.6.2015)
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9.

Pohjois Pohjanmaan elinkeinoPohjois-Pohjanmaan
elinkeino-,, liikenne
liikenne-- ja ympäristökeskus 3.3.2015
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen
–vastuualueen llausunnossa
ausunnossa todetaan seuraavaa:
Alueidenkäyttöyksikkö
-

Kaavoitusta
aavoitusta varten la
laaditut
aditut selvitykset ja vaikutusten arvioinnit on hyvin laadittuja ja
pääosin riittäviä. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia tulee kuitenkin arvioida myös
näkemäaluekarttoina, joissa kuvataan Juurakon tuulivoimapuistosta näkyvien tuul
tuulivoimaloiden lukumäärää ja etäisyyttä katsomispaikasta. Tuulivoimapuistojen yhtei
yhteissvaikutusten arviointiin tulee lisätä myös näkemäaluetarkastelu, johon otettu mukaan
riittävän laajasti lähialueen muut tuulivoimahankkeet.

-

Pohjois-Pohjanmaalla
PohjoisPohjanmaalla tuulivoimapuistojen kaavaohjauksessa yleisesti käytetty ohjea
ohjearvo varjon vilkunnan vuotuiselle enimmäistuntimäärälle (8 tuntia / vuosi) ylittyy yhden
asuinrakennuksen kohdalla. ELYELY-keskus
keskus suosittaa tuulivoimaloiden sijoituksen tarki
tarkisstamista tuulivoimahankkeen haittojen ehkäisemiseksi.

-

Kaavassa tulee määrätä voimaloiden enimmäismäärä ja yhteenlaskettu enimmäisteho.
Kaavassa
Määräyksen tietojen tulee perustua hankkeen YVA
YVA-tarveharkinnassa
tarveharkinnassa käytettyihin lluukemiin.

-

Ympäristöministeriön uusimman ohjeistuksen mukaan kaavamääräyksiin ei voida sisä
sisällyttää tuulivoimaloiden
tuulivoimaloiden purkamisvelvoitetta.

-

Sähkönsiirrosta on luonnosvaiheessa useampia vaihtoehtoja. ELY
ELY-keskus
keskus huomauttaa,
että ehdotusvaiheessa kaikkien vaihtoehtojen selvitysten ja vaikutusten arviointien ttuulee olla valmiita.

Luonnonsuojeluyksikkö
-

LuoLuo-kohteet
kohteet ovat paikoin hyvin lähellä suunniteltuja voimaloita. Voimaloiden, teiden ja
maakaapelien sijoittamisessa tulee huolehtia, ettei kohteille aiheudu vahinkoa.

-

Juurakon alue
alue sijoittuu
sijoittuu useiden lintulajien muuttoreitille tai muuttoreitin reuna
Juurakon
reunaalueelle.
alueelle. Lisäksi alueen välittömässä läheisyydessä on joutsenten ja kurkien lepäily
lepäily- ja
ruokailualueita ja petolintujen reviirejä. Hankkeen toteutuessa tulee linnustovaikutu
linnustovaikutukkseurata, huomioiden
huomioiden myös yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.
sia seurata,

-

Kaavaselostuksen mukaan metson soidinpaikka on esitetty viranomaisversiossa, mutta
ELY--keskus
ELYELY-keskuksella
keskuksella ei ollut tietoa käytössään. ELY
keskus pitää tärkeänä metson ja mu
muiden metsäkanalintujen soidinpaikkojen rajaamista rakentamisen ulkopuolelle. Linnu
Linnusstovaikutusten
tovaikutusten pienentämiseksi rakentaminen tulisi ajoittaa metson soidinajan ja lint
lintuujen pesimäajan ulkopuolelle.

-

GTK:n tutkimustulosten perusteella on todennäköistä, että suunnittelualueella esiintyy
happamia sulfaattimaita. Kuten kaavaselostuksessa mainitaan, jos rakentamistoimet
johtavat pohjavedenpinnan pysyviin alentamistoimiin tai massanvaihtoihin, tulee maa
maaaineksen happamoittava vaikutus ottaa huomioon ja esittää ratkaisuvaihtoehdot ha
happpamoittavien vaikutusten vähentämiseksi tai estämiseksi.

-

Sähkönsiirron osalta mainitaan kolmantena vaihtoehtona ilmajohto. Mikäli ilmajohtoon
Sähkönsiirron
päädytään, tulee sen selvitykset tehdä ilmajohtoreitin varrelta.

-

Viranomaisneuvottelussa 4.11.2014 luonnonsuojeluyksikön esittämät kommentit on
huomioitu pääosin hyvin.

Ympäristönsuojeluyksikkö
-

Ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.
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Vastine
-

Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista laaditaan näkymäalueanalyysi, jossa kuvataan
Juurakon tuulivoimapuistosta näkyvien tuulivoimaloiden lukumäärää ja etäisyyttä katsomispaikasta. Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointiin lisätään näkymäaluetarkastelu, johon otettu mukaan lähialueen muut tuulivoimahankkeet (Kuva 3).

Kuva 3. Näkymäalueet, tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset.
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10.

-

Tilalla
ilalla 43:0 sijaitsevan lähimmän asuinkiinteistön osalta, jolla ylittyy vilkunnan määrä 8
tuntia vuodessa, hanketoimija on hankkinut kiinteistön
kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä
kaupalla. Asuinrakennukse
Asuinrakennukselle
suinrakennukselle haetaan käytt
käyttötarkoitu
ötarkoituksen muutos
ötarkoituksen
muutos. Muiden kiinteistöjen
kiinteistöjen
osalta vilkunnan määrä ei ylitä 8 tuntia vuodessa.
vuodessa Lisätään tarkistettu varjos
varjostusselvitys
tusselvitys
2015 kaavan liiteasiakirjoihin.

-

YVAYVA-tarveharkinta
tarveharkinta tehtiin kahdeksalle tuulivoimalalle, joiden enimmäisteho oli 24 MW.
Luonnosvaiheessa koko tuulivoimapuisto
tuulivoimapuisto käsitti 8 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho oli
3--3,3
3,3 MW. Ehdotusvaiheessa teknistaloudelliset suunnitelmat ovat täsmentyneet.
täsmentyneet. Kaaavamääräyksen mukaan osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden
tuulivoimaloiden alueille saa sijoi
sijoittaa yhteensä enintään kahdeksan tuulivoimalaa
tuulivoimalaa,, joiden yhteenlaske
yhteenlaskettu
tu enimmäisteho on
26,4 MW.

-

Tuulivoimaloiden purkamisvelvoite poistetaan kaavan yleismääräyksistä.

-

Sähkönsiirron toteuttamistapa ja selvitykset kaavaehdotuksessa, ks. vastine 8.

-

Linnustoseura
innustoseura
innustoseuranta
nta järjestetään tarvittaessa yhteistyössä
yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa laaadittavan seurantaohjelman mukaan.
mukaan. R
Riistaeläinten
iistaeläinten osalta haastatellaan metsästysse
metsästysseuuraa.

-

Viranomaisille
Viranomaisille toimitetaan
toimitetaan kaavaehdotuksen lausuntopyynnön mukana luontokohteita
koskeva viranomaisversio.

Pohjois
Pohjois-Pohjanmaan
Pohjanmaan museo 23.2.2015
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
-

Juurakon
Juurakon tuulivoimapuiston
tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksessa on selvitetty hankealueesta
noin 35 kilometrin säteellä sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkitt
merkittäävät maisemamaisema-alueet
alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

-

Tuulivoimapuiston suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
maisema--alueita
merkittäviä maisema
alueita ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Tuulivoim
Tuulivoimaavaltakunnallisesti
puiston vaikutusalueelle sijoittuvat valtak
unnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
maisema-alueet
maisema alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty kattavasti
osayleiskaavaluonnoksen selostuksessa. Juurakon tuulivoimapuiston vaikutuksia niihin
valokuvasovitteiden
on tarkasteltu maastokäyntien, valokuvasovitte
iden ja näkemäanalyysien avulla.

-

Tuulivoimaloiden on todettu näkyvän selvästi osana peltoaukioiden takaisia metsäal
metsäaluueita Vasannevan, Välimaanperän /Överstinperän ja Metsäkylän alueen asuinrakennu
asuinrakennukksista ja peltoalueilta ja muodostavan hallitsevan ominaisu
ominaisuuden
uden maisemassa. Näille
alueille sijoittuu maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Kyseisten kohteiden kulttuurihistorialliset arvot perustuvat suurimmalta osin rakennu
rakennusstaiteellisiin ja historiallisiin seikkoihin, ei niinkään maisemallisiin arvoihin, joita tuul
tuulivoimaloiden sijoittuminen
sijoittuminen lähialueelle heikentää. Lähialueelle on rakenteilla myös M
voimaloiden
Määkikankaan alueen tuulivoimapuisto, joten maisemallisia arvoja heikentävät vaikutukset
ovat monista kohteista katsoen kaksinkertaiset. Tuulivoimaloiden
Tuulivoimaloiden määrä ja sijoituspa
sijoituspaikat tulee harkita tarkoin, jotta maisemalliset haittavaikutukset saadaan minimoitua.

Vastine
-

ymäalueanalyysi,, jossa kuvataan
Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista laaditaan näk
näkymäalueanalyysi
ymäalueanalyysi
Juurakon tuulivoimapuistosta näkyvien tuulivoimaloiden lukumäärää ja etäisyyttä ka
katsomispaikasta. Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointiin lisätään näkemäalu
näkemäalueetarkastelu, johon otettu mukaan lähialueen muut tuulivoimahankkeet (Kuva 3).
3
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11.

Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmentin Esikunta 6.3.2015
La
ausu
unn
nos
ossa todetaan seuraavaa:
-

Kaavaluonnokseen on merkitty kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rraakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. Puolu
Puolusstusvoimat edellyttää, että määräystä ei kirjata pelkäksi
pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi,
koska se ei riittävästi turvaa puolustusvoimien etuja. Puolustusvoimat esittää, että vä
vääärinkäsitysten välttämiseksi ja selvyyssyistä kyseinen määräys sijoitettaisiin mieluummin
tuulivoimaloiden alueiden kaavamääräyksien kohdalle.
kohdalle.

-

Kaavaselostuksessa (luku 8.2. Jatkosuunnitelmat) kerrotaan, että Puolustusvoimat on
heinäkuussa 2013 antamassaan lausunnossaan todennut, että hankkeella ei arvioida
olevan vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan eikä Puolustusvoimat vastusta hanket
hanketta.
ta.
Puolustusvoimat pyytää poistamaan kaavaselostuksesta edellä esitetyn maininnan, ellei
hyväksyntäasiakirjaa voida esittää. Puolustusvoimien järjestelmistä kyseistä hyväks
hyväksyymislausuntoa ei löydy. Hankkeenomistajan
Hankkeenomistajan on pyydettävä Pääesikunnan operatiiviselt
operatiiviselta
osastolta tuulivoimahankkeen hyväksyntää ja saatava hyväksyntä ennen rakennusluvan
myöntämistä.

-

Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu
poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatii
operatiivinen
vinen osasto) on
antanut lausunnon hankkeen hyväksyttäv
hyväksyttävyydestä,
yydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunna
Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista.

-

Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rake
rakennnushankkeen to
toteuttamista.
teuttamista. Ks. yhteyshenkilöt lausunnosta.

-

RakennusRakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti
kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvi
selvittää hyvissä ajoin, vähintään viisi
viisi työpäivää ennen aiottua rakentamista.

Vastine

12.

-

Johdonmukaisuuden vuoksi rakennuslupavaihetta koskevat määräykset Puolustusvoim
Puolustusvoimilausuntopyynnöstä
en hyväksynnästä
hyväksynnästä ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lausunt
opyynnöstä esitetään
kaavan yleismääräyksissä.

-

Kaavaselostuksesta poistetaan virheellinen teksti, jossa viitataan Puolustusvoimien he
heiantamaan
näkuussa 2013 antamaa
n lausuntoon. Kaavaselostukseen lisätään Pääesikunnan Oper
Operaatiivisen osaston 29.1.2013 antama lausunto (AJ1436) Aurinkotuuli Oy:lle. Lausunto on
pyydetty kahdeksalle maksimikorkeudeltaan 210 m voimalalle. Puolustusvoimien la
pyydetty
lauusunnon mukaan tuulivoimahanke sijoittuu ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Puolu
Puolusstusvoimien operatiivinen osasto edellyttää, että tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilm
ilmaavalvontatutkiin
valvontatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknologian tu
tutkimuskeskus VTT:llä ennen rakennusluvan myöntämistä.
myöntämistä.

-

Kaavamääräyksen mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää
hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä.

Pyhäjoen kunta
Lausunnossa ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta.
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Kirjalliset mielipiteet
1.

Maarit ja Vesa Pitkänen
Mielipiteessä esitetään seuraavia kannanottoja ja muutosesityksiä:
-

Vasankarissa ja Vasannevalla televisioantennit on suunnattu Haapavedelle, koska Kal
Kalaajoen täytelähettimen teho ei riitä Vasankariin asti. Vasankari sijaitsee juuri Haapaveden
kuuluvuusalueen reuna
reuna-alueella
alueella eikä signaali ole kovinkaan vahva. Juurakon tuulivoim
tuulivoimaapuisto on kaavoitettu Vasankarin ja Haapaveden väliin, televisio
televisio- ja radiosignaalien ku
kulkureitille.
kureitille. Aikaisemmin
Aikaisemmin rakennetuista tuulivoimapuistoista saatujen kokemusten mukaan
ne häiritsevät tv
tv- ja radiosignaaleja vaimentaen ja sekoittaen niitä heijastuksilla.

-

Mielipiteen esittäjät kysyvät, onko suunni
suunnittelussa
ttelussa otettu huomioon, että yhteisvaikutus
kaikkien muiden lähistöllä olevien voimaloiden kanssa pahentaa äänihaittoja? Voimalat
pyörivät samalla nopeudella, ja niiden äänet tulevat samassa vaiheessa ja summaut
summautuuvat. Se voi pahimmillaan moninkertaistaa ä
äänihaitat.
änihaitat. Ilmiön laskennallinen tutkiminen ei
anna välttämättä oikeaa kuvaa siitä, mitä kaikkien voimaloiden ollessa toiminnassa ttoodella tapahtuu.

-

Matalat infrainfra-äänet
äänet kulkeutuvat maaperää pitkin vaimentuen hitaammin kuin kuuluvat
äänet. Infra-äänten
Infra äänten aih
aiheuttamat
euttamat ongelmat tuntuvat tärinänä ja ne voivat aiheuttaa ikk
ikkuunoiden jyrinää samalla tavalla kuin raskas liikenne. Infra-äänten
Infra äänten etenemistä on vaikea
ennustaa pelkästään mallintamalla kuuluvien äänien etenemisestä.

-

Aikaisempien Kalajokisten tuulivoimahan
tuulivoimahankkeiden
kkeiden perusteella maanrakennusyritykset
eivät hyväksy tien normaalia käyttöä, vaikka etukäteen annettujen tietojen mukaan li
liikenne ei häiriinny.

-

Raskas liikenne voimala
voimala-alueelle
alueelle tulee kulkemaan Mehtäkylän kautta, mutta miten työ
työnnVasannevantiellä
tekijät kulkevat? Vasa
nnevantiellä on selvä nopeusrajoitus, jota paikalliset osaavat no
nouudattaa.

-

Välkehaitoista puhuttaessa
puhuttaessa otetaan aina huomioon vain siipien takaa tulevan suoran
Välkehaitoista
auringonpaisteen välkkyminen. Heijastusvälke jätetään huomiotta, vaikka häiritsee s
saamalla tavalla kuin suorankin valon välke.

-

Juurakon tuulivoimalahanke vie viimeisenkin vapaan suunnan, jota ei ole aikaisemmin
suunniteltu täyteen vilkkuvia valoja. Maisemahaitta on siinä mielessä huomattava.

-

Jos koko Vasannevan asutusalue jää tuulivoimaloiden keskelle,
keskelle, niin silloin voidaan puhua
hyv
yväksynyt
jo teollisuusalueesta. Tuskin yksikään toinen kunta Suomessa on h
äksynyt asutuksen
saartamista näin täydellisesti voimaloiden väliin.

-

Muistuttajien mielipiteen liitteenä on adressi: ”Hiesulan tilan taistelu tuulivoimaa v
vasstaan”. Muistuttajien mukaan adressin allekirjoittaneet ymmärtävät tilanteen ja toivovat,
että hankkeet siirretään kauemmas asutuksesta. Adressin on allekirjoittanut 11.9.2014
11.9.20149.2.2015 välisenä aikana 235 henkilöä.

Vastine
-

Hanketoimija pyrkii ratkaisemaan
ratkaisemaan mahdolliset tv-signaaliin
tv signaaliin aiheutuvat ongelmat yhtei
yhteisstyössä alueen asukkaiden sekä Digitan kanssa (Kuva 1)). Hanketoimija on yhteydessä
Digitaan
D gitaan tarvittavista toimenpiteistä.
toimenpiteistä. Mahdollisella ongelma
ongelma-alueella
alueella suoritetaan ennen
tuulivoimapuiston
tu livoimapuiston rakentamista
rakentamista tv-signaalin
tv signaalin vahvuusmittaus
vahvuusmittaus. Tarvittaessa alueelle vo
voitv-signaalin
daan sijoittaa esim. tv
signaalin täytelähetin. Kaavaselostukseen lisätään kappale 7.21
Haittojen lieventäminen, jossa huomioidaan vaikutukset tv-signaaliin.
tv signaaliin.
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-

Melumallinnuksen tulosten mukaan melutaso ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia ohjearvoja eikä ympäristöministeriön tuulivoiman suunnitteluoppaan suunnitteluohjearvoja (Ympäristöministeriö 2012).
Matalataajuiset äänet on tutkittu ja voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimapuiston aiheuttama matalataajuinen melu ei ylitä asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvoa lähimmässä asuinkohteessa. Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidulla ajolla,
jolloin esimerkiksi roottorin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla
siiven lapakulmaa säätämällä. Meluoptimoitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen
tuottoa eli äänitehotasoa. Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointiraportti (FCG 2012), jossa käsitellään mm. melun yhteisvaikutuksia, on kaavaselostuksen
lähteenä. Kaavaselostukseen lisätään tiedot yhteisvaikutusten arvioinnin periaatteista
sekä tiedot siitä, mitä lähtötietoja arvioinnissa on käytetty.

-

Kalajoen tuulivoimapuistojen kaavaohjauksessa yleisesti käytetty ohjearvo varjon vilkunnan vuotuiselle enimmäistuntimäärälle (8 tuntia/vuosi) ei ylity. Lähimpänä sijaitseva
asuinrakennus on 4.5.2015 tehdyssä kiinteistökaupassa siirtynyt hanketoimijan omistukseen ja asuinrakennuksen käyttötarkoitus muutetaan. Mahdolliselle heijastusvälkkeelle ei ole esitetty erikseen raja-arvoja. Tuulivoimalat ovat mattapintaisia eivätkä heijasta valoa.

-

Voimaloihin asennettavat vilkkuvat valkoiset valot voidaan korvata yöaikana kiinteillä
punaisilla valoilla. Lisätään kaavamääräys, jonka mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.

-

Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista laaditaan näkymäalueanalyysi, jossa kuvataan
Juurakon tuulivoimapuistosta näkyvien tuulivoimaloiden lukumäärää ja etäisyyttä katsomispaikasta. Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointiin lisätään näkymäaluetarkastelu, johon on otettu mukaan lähialueen muut tuulivoimahankkeet (Kuva 3). Pelkästään sitä, että voimalat näkyvät kiinteistölle, tai sitä, että voimaloiden maisemavaikutukset yleisemminkin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon tuulivoimapuiston ulkopuolisella alueella, ei korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun 184/2013 mukaan
voida pitää säännöksessä tarkoitettuna kohtuuttomana haittana.

-

Rakentamisvaiheen aikainen liikenne tuulipuistoalueelle tullaan järjestämään Mehtäkyläntie/Yppärintien (yhdystie 7840) kautta. Luonnosvaiheen vaikutusarvioinnissa voimaloiden kuljetusreitiksi on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa joko Yppärintien/Mehtäkyläntien
kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan valtatieltä 8 Vasannevantielle. Vasannevantien asukkailta saatu luonnosvaiheen palaute huomioidaan kaavaehdotuksen valmistelussa ja liikenne tuulipuistoalueelle järjestetään siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa
alueen asukkaille. Kaavaselostukseen lisätään kappale 7.21 Haittojen lieventäminen,
jossa huomioidaan myös liikenteen vaikutukset.
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15.6.2015 päivätystä kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät
sekä kaavan laatijan vastineet
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava pidettiin virallisesti nähtävillä
MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 25.6.–14.8.2015.
Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta.

Lausunnot
1. Aluehallintovirasto
2. Digita Networks Oy
3. Fingrid Oyj
4. Museovirasto
5. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
6. Pohjois-Pohjanmaan museo
7. Puolustusvoimien 3. logistiikkarykmentin esikunta

Muistutukset
1.

Maarit ja Vesa Pitkänen

2.

Sauli Kähtävä
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Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo

Lausunnot
1.

Aluehallintovirasto 14.7.2015
Aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan seuraavaa:
1) Tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten terveyteen ja
hin kohdistuviin vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muun
tuulivoimaloista syntyvään meluun ja välkkeeseen. Vastuualueen näkemyksen
Juurakon osayleiskaavaehdotuksessa on tunnistettu hankkeen merkittävimmät
kohdistuvat vaikutukset.

elinoloimuassa
mukaan
ihmisiin

2) Kaavaselostuksen liitteenä olevien selvitysten mukaan melu- ja varjostusmallinnukset on
laadittu Nordexin N131N ja Vestas V126 voimalatyypillä. Selostuksen mukaan voimalatyypillä Nordex N131N tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylittäisi ympäristöministeriön ohjeen mukaisia suunnitteluohjearvoja. Vestaksen V126 voimalatyypillä ympäristöministeriön ohjeen mukainen ohjearvo 40 dB ylittyisi yhden asuinrakennuksen kohdalla.
Hanketoimija on kuitenkin hankkinut kyseisen kiinteistön omistukseensa ja hakee siihen
käyttötarkoituksen muutosta. Vastuualueen näkemyksen mukaan tuulivoimasta syntyvän melun ei tule ylittää ohjearvoja asumiseen tai loma-asumiseen käytetyillä alueilla,
ellei kyseisten kiinteistöjen käyttötarkoitusta muuteta.
3) Suomessa varjostukselle – eli tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuvalle vilkunnalle - ei ole määritelty raja- tai ohjearvoa, minkä vuoksi varjostusmallinnuksia verrataan usein muiden maiden raja-arvoihin. Kaavaselostuksen mukaan Kalajoen kaupunki
käyttää Ruotsissa sovellettavaa kahdeksan tunnin vuosittaista realistisen vilkunnan rajaarvoa. Varjon vilkkumismallinnuksen mukaan välkevaikutuksia voidaan pitää kohtalaisena ja paikoitellen voimakkaana. Sen mukaan varjon vilkkumisesta ylittyisi Juurakon tuulivoimapuiston kohdalla ainoastaan Juola Holding Oy:n hankkiman kiinteistön kohdalla.
Vastuualueen näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa olisi kuitenkin syytä huomioida aina hankkeen suurin mahdollinen vaikutus. Teoreettisessa maksimitilanteessa
Ruotsin 30 vuosittainen ja 30 minuutin päivittäinen vilkuntaraja ylittyisi Juurakon tuulivoimahankkeessa kahdessa kohteessa.
Vastine
1) Merkitään tiedoksi.
2) Melu- ja välkevaikutusten huomioimiseksi hanketoimija on hankkinut 4.5.2015 kiinteistön 43:0 omistukseensa. Kiinteistöllä sijaitsevalle asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015). Rakennuksen nykyinen
käyttötarkoitus on työmaa- /varastorakennus. Lisätään yllä oleva kaavaselostuksen vaikutusarviointiin ao. kohtiin sekä selostuksen kohtiin 7.20.3 Haittojen lieventäminen,
Melu ja 7.20.4 Varjostus.
Tuulipuiston aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu ehdotusvaiheessa tarkistetun meluselvityksen perusteella (Aurinkosiipi Oy 23.4.2015). Mallinnuksen tulosten mukaan
voimalatyypillä Nordex N131N tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia ohjearvoja
eikä ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristöministeriö 4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja. Vestas V126 -voimalatyypillä ympäristöministeriön ohjeen mukainen suunnitteluohjearvo 40 dB(A) ylittyy ainoastaan Juola Holding Oy:n hankkiman kiinteistön kohdalla.
Melumallinnuksen laskentatulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimapuiston aiheuttama pienitaajuinen melu ei ylitä asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvoa lähimmässä asuinkohteessa (Juola Holding Oy:n hankkima kiinteistö). Normaalia rakennustapaa vastaava ilmaäänieristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun ohjearvojen alle.
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Lisätään kaavaselostuksen kohtaan 7.11. Meluvaikutukset: Valtioneuvosto on antanut
27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta, joka on tullut voimaan 1.9.2015.
Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan, joka asetuksen voimaan tullessa on ollut tai
on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä. Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoituksessa noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituksessa noudatettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja.
3) Melu- ja välkevaikutusten huomioimiseksi hanketoimija on hankkinut 4.5.2015 kiinteistön 43:0 omistukseensa. Kiinteistöllä sijaitsevalle asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015). Rakennuksen nykyinen
käyttötarkoitus on työmaa- / varastorakennus.
Suomessa ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa varjon vilkkumisvaikutusta. Tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevan ympäristöhallinnon ohjeen
(4/2012) mukaan vilkunnan vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna
muiden maiden suosituksia. Kalajoen kaupunki käyttää Ruotsissa sovellettavaa 8 tunnin
vuosittaista realistisen vilkunnan raja-arvoa.
Kaavoituksen yhteydessä laaditun varjostus- ja vilkkumismallinnuksen mukaan vilkunnan Ruotsin realistisen tilanteen raja-arvo 8 tuntia vuodessa ylittyy ainoastaan Juola
Holding Oy:n hankkiman kiinteistön kohdalla. Teoreettisessa maksimitilanteessa ylittyy
Ruotsin vuosittainen 30 tunnin vilkuntaraja yhdessä muussa reseptoripisteessä. Varjostusselvityksen mukaan teoreettinen maksimimäärä edustaa selkeästi konservatiivista
arviota tuulivoimaloiden aiheuttamasta vilkunnan määrästä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta määrästä, varjostusselvityksessä on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman sekä auringonpaistehavainnot. Mallinnuksissa ei ole huomioitu
kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. Mahdolliselle heijastusvälkkeelle ei ole esitetty
erikseen raja-arvoja. Tuulivoimalat ovat mattapintaisia eivätkä heijasta valoa.
2.

Digita Networks Oy 14.8.2015
Digita pitäytyy 6.3.2015 antamassaan lausunnossa, korostaen vielä, että ennen kuin
osayleiskaavaehdotus hyväksytään
1) Hankevastaavan on esitettävä suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi.
2) Osayleiskaavassa täsmennetään, että hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen
huolehtimaan häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Vastine
1) Hankevastaava on valmistellut suunnitelmaa valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden tuulivoimatoimijoiden
kanssa. Teknisiä ratkaisuja on käsitelty ja selvitetään yhteistyössä myös Digitan kanssa.
Nykyiset signaalitasot on mitattu hankekehittäjän toimesta ja tuulivoimaloiden valmistuttua tullaan tarvittaessa suorittamaan uudet mittaukset. Teknisiä ratkaisuja tvlähetysten takaamiseksi mahdollisen häiriöalueen asukkaille on useampia, ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun yksin tai yhdessä alueen muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa.
Kaavaselostuksen kohtaa 7.20.8 Haittojen lieventäminen, Tietoliikenneyhteydet
täydennetään kuvaamalla tv-signaalin häiriöiden poistamisen ratkaisuvaihtoehdot, esim.
antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
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2) Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp – HE
221/2013 vp) todennut, että tuulivoimahäiriössä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen
korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. Valiokunta on
jo aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa - periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä noudatettava lähtökohta (Lähde: Digitan
lausunto 6.3.2015).
Liikenne- ja viestintävaliokunnan esityksen mukaisesti hanketoimija sitoutuu vastaamaan aiheuttamistaan ongelmista vastineen kohdan 1) esittämällä tavalla.
3.

Fingrid Oyj 13.8.2015
Fingridillä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta.
Vastine
Merkitään tiedoksi.

4.

Museovirasto 11.8.2015
Museovirasto toteaa lausuntonaan, että Kalajoen Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksessa on huomioitu riittävällä tavalla hankealueella sijaitseva arkeologinen kulttuuriperintö eikä Museovirastolla ole siitä huomautettavaa.
1) Tuulipuiston vaihtoehtoisista sähkönsiirtoreiteistä Museovirasto huomauttaa, että Karsikon alueella kulkeva maakaapelivaihtoehto VE3 vaatii arkeologisia kaivauksia Talkkunan
muinaisjäännösalueella (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000025911) ennen toteuttamista, ja että Jylkän uuden sähköaseman liityntäkaapelin linjausta tulee muuttaa 20-30
metriä kaakkoon edemmäksi Jäneskankaan hautaröykkiöstä (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000026930).
2) Museovirasto pyytää lähettämään tiedon lopullisesta sähkönsiirtoreitistä ennen osayleiskaavan lopullista hyväksymistä ja vahvistamista.
Rakennetun ympäristön ja maiseman osalta lausunnon antaa Pohjois-Pohjanmaan museo
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Vastine
1) Kaavaselostuksen kohtaa 6.3.3 Sähkönsiirto täydennetään: Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen maakaapelin linjaus Juurakon sähköasemalle on tarkentunut. Osayleiskaava-alueen ulkopuolisen maakaapelin reittivaihtoehtoa VE3:a ei toteuteta ja sen
suunnittelusta on luovuttu. Juola Holding Oy:n ja Fingrid Oyj:n käymien neuvottelujen
perusteella maakaapeli on mahdollista johtaa Juurakon sähköasemalle Fingridin uuden
Jylkän muuntoaseman alueen kautta.
2) Museovirastolle lähetetään tieto valitusta sähkönsiirtoreitistä.

5.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.8.2015
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen lausunnossa todetaan seuraavaa:
Alueidenkäyttöryhmä
1) ELY-keskuksen luonnoksesta antamassa lausunnossa 3.3.2015 esittämät seikat on
otettu huomioon. Voimaloiden sähkönsiirtoa on selvitetty ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Välkevaikutus on selvitetty ja otettu huomioon. Asiakirjoissa ilmoitetaan, että toimija on ostanut lähimmän asuinkiinteistön, jolla vilkunnan määrä ylittää kahdeksan tuntia vuodessa. Toimija on hakemassa rakennukselle käyttötarkoituksen muutosta.
2) ELY-keskus esittää, että selostuksen lukua 8.2.7. täydennetään siten, että siinä kuvataan myös tuulivoimaloiden käytöstä poistumisen jälkeiset toimenpiteet.
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3) Meluhaittojen ehkäisemistä koskevassa kaavamääräyksessä tulee olla ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot, ei suositusohjearvot.
4) Osa prosessin aikana esillä olleista asioista (seuranta, erityisesti linnustoseuranta,
hapettuvien kaivumaiden olemassaolo, tuulivoimaloiden materiaalivalinnat jne.) jää
rakennuslupavaiheessa ja mahdollisessa ympäristöluvassa ratkaistavaksi.
5) Kalajoen ja naapurikuntien tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutus on prosessissa jäänyt
ehkä liian vähälle huomiolle, tähän yhteisvaikutukseen mielipiteessäkin viitattiin. Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten näkymäaluetarkastelu on tehty ja se on kaavaselostuksessa. Samoin kaavaselostuksessa on kohdassa 7.19 esitetty muiden tuulivoimahankkeiden kanssa syntyvät yhteisvaikutukset.
Luonnonsuojeluryhmä
6) Kaavaselostuksessa tuodaan esiin kurkien ja joutsenten ruokailu- ja lepäilyliikehdintä.
Vaikutusten arviointi etenkin kurkien liikehdinnän osalta on sen sijaan puutteellista.
7) Kaavaselostus ei sisällä vaikutusten seurantaohjelmaa. ELY-keskus katsoo, että hankkeen toteutuessa tulee ainakin linnusto- ja meluvaikutuksia seurata, huomioiden myös
yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Linnuston seurannan tulee sisältää mm. kurkien ja joutsenten lepäily- ja ruokailulentojen seurantaa. Linnuston
seurantaa olisi hyvä tehdä yhteistyössä muiden lähialueen hanketoimijoiden kanssa.
Vastine
1) Melu- ja välkevaikutusten huomioimiseksi hanketoimija on hankkinut 4.5.2015 kiinteistön 43:0 omistukseensa. Kiinteistöllä sijaitsevalle asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015). Rakennuksen nykyinen
käyttötarkoitus on työmaa- /varastorakennus. Kaavaselostuksen vaikutusarvioinnin ao.
kohtia sekä selostuksen kohtia 7.20.3 Haittojen lieventäminen, Melu ja 7.20.4 Varjostus täydennetään yllä olevalla tiedolla.
2) Kaavaselostuksen kohtaa 8.2.7. Tuulivoimaloiden käytöstä poisto täydennetään
kuvaamalla Juurakon tuulivoimapuiston käytöstä poiston periaatteet ja tarvittavat toimenpiteet.
3) Kaavakartalle korjataan meluhaittojen ehkäisemistä koskevan kaavamääräyksen virheellinen teksti muotoon ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot.
4) Merkitään tiedoksi.
5) Kaavaselostuksessa yhteisvaikutukset on arvioitu sillä tasolla kuin oli mahdollista hankkeiden suunnittelutilanne ja saatavilla olevan tiedon taso huomioiden, mm. maiseman ja
kulttuuriympäristön, melun, varjon vilkkumisen, linnuston ja sähkönsiirron osalta. Kalajoen ja naapurikuntien tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutuksia on arvioitu kaavaprosessin aikana eri vaiheissa saatavissa olleiden hanketietojen perusteella.
-

-

-
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YVA-tarveharkintapäätöstä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.7.2013) tehtäessä
Juurakon hankealueen läheisyydessä oli 1-5 kilometrin etäisyydellä neljä tuulivoimahanketta: Kalajoen Jokelan, Tohkojan ja Mustilankankaan hankkeet sekä Pyhäjoen Mäkikankaan hanke.
Kaavaluonnosvaiheessa (Kaavaselostus 02.02.2015) yhteisvaikutuksia arvioitiin
Tohkojan, Mustilankankaan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen kanssa. Juurakon
hankkeen merkittävimpien yhteisvaikutusten arvioitiin kohdistuvan maisemaan ja
muuttolinnustoon.
Kaavaehdotusvaiheessa (Kaavaselostus 15.06.2015) täydennettiin yhteisvaikutusten arviointia maisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta laatimalla näkymäalueanalyysi, jossa tarkasteltiin suunnitteilla olevien Juurakon ja Mäkikankaan laajennuksen aiheuttamaa lisäystä ympäristön muiden tuulivoima-alueiden näkymäalueisiin. Tuolloin Juurakon alueen läheisyydessä sijaitsi kuusi tuulivoimahanketta, joista

uusin, Pyhäjoen Karhunnevankangas noin 3,5 km etäisyydellä (kaavoituspäätös KH
16.12.2014). Näkymäalueanalyysin tulosten perusteella lisäykset näkymäalueisiin
ovat pienialaisia ja sijoittuvat alle 3 km etäisyydelle voimaloista. Merkittävimmät lisäykset sijoittuvat Mehtäkylän-Överstinperän välisille peltoalueille sekä Haminankallion eteläpuolelle, jolle ei kuitenkaan sijoitu asutusta.
6) Kaavaselostuksen kohtaan 7.9 Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön lisätään vaikutusten arviointia kurkien liikehdinnän osalta (Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-selostus, FCG Finnish Consulting Group 2012). Merkittävää estevaikutusta tuulivoimapuistolla ei muuttolinnuille ole, sillä puisto on pinta-alaltaan varsin pieni.
-

Alueen kautta läpimuuttavaan linnustoon kohdistuvaa törmäysriskiä merkittävämmäksi arvioidaan muuton aikana lähialueen pelloilla lepäileviin kurkiin kohdistuva
törmäysriski. Esimerkiksi Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-selostuksen yhteydessä laskettiin törmäysmallinnus sekä alueen kautta muuttaville kurjille, että
alueella lepäileville kurjille. Tehtyä mallinnusta voidaan soveltaa myös Juurakon
hankealueen kohdalla, sillä osa kurjista käyttää sekä Pitkäsenkylän että Välimaan
peltoalueita, ja molemmat puistot sijoittuvat yhtä lailla ruokailupeltojen ja yöpymissuon väliin.

-

Jos läpimuuttavat kurjet sekä alueella lepäilevät ja ruokailevat kurjet lasketaan yhteen, Mustilankankaan tuulivoimaloihin saattaisi törmätä yhteensä 32 kurkea vuodessa. Pelkästään läpimuuttavien kurkien laskennallinen törmäysmäärä on 5,8 kpl
vuodessa, jos 95 % linnuista väistää tuulivoimaloita ja linnut käyttäytyvät alueella
samalla tavoin myös tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen (FCG Finnish Consulting Group 2012). Törmäysmäärät siis moninkertaistuivat lepäilyn aikaisen liikehdinnän seurauksena.

-

Juurakon hankealueen kohdalla lepäilyn aikaisen liikehdinnän aiheuttama suhteellinen törmäysmäärien kasvu ei todennäköisesti olisi yhtä suuri, sillä hankealue on
laajuudeltaan varsin suppea, jolloin suurempi osa kurkien lentoreiteistä kulkisi hankealueen ohi. Tehty mallinnus kuitenkin osoittaa ilmiön merkittävyyden törmäysmääriä arvioitaessa (Lausunto: Harri Taavetti, Pöyry Finland Oy 28.8.2015).

Täydennetään kaavaselostuksen kohtaa 7.19.3 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset
7) Hanketoimija on hakenut ympäristölupaa Juurakon tuulivoimapuiston kahdeksalle tuulivoimalalle. Ympäristölupa-asiakirjat pidetään nähtävillä 30.7.–31.8.2015. Ympäristölupahakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma (Ramboll Finland 2015), jossa on esitetty
muun muassa linnustoon kohdistuvien vaikutusten tarkkailumenetelmät.
Kaavaselostukseen lisätään kohta 8.3 Ympäristövaikutusten seuranta. Kaavaselostusta täydennetään ympäristölupahakemuksessa esitetyn tarkkailuohjelman tiedoilla.
6.

Pohjois-Pohjanmaan museo 3.8.2015
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
1) Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksessa on selvitetty hankealueesta
noin 35 kilometrin säteellä sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.
2) Tuulivoimapuiston suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittäviä maisema-alueita ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Tuulivoimapuiston vaikutusalueelle sijoittuvat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty kattavasti
osayleiskaavaluonnoksen selostuksessa. Juurakon tuulivoimapuiston vaikutuksia niihin
on tarkasteltu maastokäyntien, valokuvasovitteiden ja näkemäanalyysien avulla.
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3) Tuulivoimaloiden on todettu näkyvän selvästi osana peltoaukioiden takaisia metsäalueita Vasannevan, Välimaanperän /Överstinperän ja Metsäkylän alueen asuinrakennuksista ja peltoalueilta ja muodostavan hallitsevan ominaisuuden maisemassa. Näille
alueille sijoittuu maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Kyseisten kohteiden kulttuurihistorialliset arvot perustuvat suurimmalta osin rakennustaiteellisiin ja historiallisiin seikkoihin, ei niinkään maisemallisiin arvoihin.
4) Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Juurakon tuulivoimapuiston
osayleiskaavaehdotuksesta.
Vastine
Merkitään tiedoksi.
7.

Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmentin Esikunta 7.8.2015
Lausunnossa todetaan seuraavaa:
1) Kaavaehdotus ottaa riittävästi huomioon Puolustusvoimien tarpeet.
2) Kaavaehdotukseen on merkitty kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. Puolustusvoimat edellyttää, että määräystä ei kirjata pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi,
koska se ei riittävästi turvaa puolustusvoimien etuja. Puolustusvoimat esittää, että väärinkäsitysten välttämiseksi ja selvyyssyistä kyseinen määräys sijoitettaisiin mieluummin
tuulivoimaloiden alueiden kaavamääräyksien kohdalle.
3) Pääesikunnan operatiivinen osasto edellyttää 1. viiteasiakirjassa (AJ1436), että tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä. Tutkavaikutusselvitysten
valmistuttua, Pääesikunta voi antaa lausuntonsa hankkeiden lopullisesta hyväksyttävyydestä.
4) Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai sijoittelu
poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on
antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista.
5) Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen toteuttamista. Ks. yhteyshenkilöt lausunnosta.
6) Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti
kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamista.
Vastine
1) Merkitään tiedoksi.
2) Kaavamääräysten johdonmukaiseksi ryhmittelemiseksi rakennuslupavaihetta koskevat
määräykset, kuten määräykset Puolustusvoimien hyväksynnästä ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lausuntopyynnöstä, esitetään kaavan yleismääräyksissä (koko kaavaaluetta koskeva juu-merkintä).
3) Kaavamääräyksen mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää
hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä.
Hankevastaava on saanut lausunnon Puolustusvoimilta 13.8.2015 (AL12065). Pääesikunta toteaa, että Kalajoen Juurakon alueen 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 suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön eikä so-
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tilasilmailuun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kalajoen Juurakon alueelle.
Pääesikunnan operatiivisen osaston aikaisemmassa lausunnossa 29.1.2013 (AJ1436)
edellyttämä VTT:n selvitys ei uuden Puolustusvoimien lausunnon perusteella ole tarpeen.
Kaavaselostuksen kohtiin 7.18 Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin ja 8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä lisätään puolustusvoimien 13.8.2015 antaman lausunnon
(AL12065) sisältö.
4), 5), 6) Merkitään tiedoksi.
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Muistutukset
1.

Maarit ja Vesa Pitkänen 14.8.2015
Muistutuksessa esitetään seuraavia kannanottoja ja muutosesityksiä:
1) Kalajoen kaupunki päätti, että YVA-menettelyä ei tarvita, koska tuulivoimala-alueen
voimaloiden lukumäärä ja teho alittavat pakollisen YVA-menettelyn rajat. Päätöksessä ei
otettu huomioon, että lähialueella on neljä muuta, isoa tuulivoima-aluetta, joiden kaikkien yhteisesti aiheuttamat häiriöt nousevat helposti kohtuuttoman pahoiksi. Muistuttajien
asuinpaikasta katsoen vain meren puolella tulee olemaan suunta, jolla tuulivoimaloita ei
ole. Vähän yli kahden kilometrin päässä olevien Mäkikankaan voimaloiden ääni kuuluu
sisätiloissa. Juurakkoon kaavaillut voimalat tulisivat selvästi lähemmäs, eikä niiden ja
muistuttajien asunnon välissä ole kuin kapea kaistale metsää, joka muistuttajien mukaan ei todennäköisesti tule vaimentamaan ääntä juuri lainkaan. Muistuttajien mukaan
ei tule olemaan kuin yksi suunta, josta voimaloiden meteli ei kantaudu tuulen mukana.
Lisäksi näkymä Juurakon suuntaan on ainoa suunta, joille voimaloita ei vielä ole alettu
rakentaa. Muistuttajien mukaan, jos sekin suunta peitetään, niin viimeistään silloin
muistuttajat voivat sanoa asuvansa teollisuusalueella.
2) Matalat infra-äänet kulkeutuvat maaperää pitkin vaimentuen hitaammin kuin kuuluvat
äänet. Infra-äänten aiheuttamat ongelmat tuntuvat tärinänä ja ne voivat aiheuttaa ikkunoiden jyrinää samalla tavalla kuin raskas liikenne. Suomessa käytössä olevan melumallinnokset eivät pysty ennustamaan infraäänien vaimentumista.
3) Raskas liikenne voimala-alueelle tulee kulkemaan Mehtäkylän kautta, mutta miten työntekijät kulkevat? Vasannevantiellä on selvä nopeusrajoitus, jota paikalliset osaavat noudattaa.
4) Välkehaitoista puhuttaessa otetaan aina huomioon vain siipien takaa tulevan suoran
auringonpaisteen välkkyminen. Heijastusvälke jätetään huomiotta, vaikka häiritsee samalla tavalla kuin suorankin valon välke.
5) Tuulivoimalat estävät tai vaimentavat radio- ja televisiosignaaleja. Tämän hetken tilanne
on, että muistuttajat asuvat aivan Digita Oy:n näkyvyysalueen rajalla. Juurakon tuulivoimahankealue on heiltä katsoen Haapaveden suunnalla. Digita Oy:n Kalajoen täytelähetin ei lähetä kuin kanavaniput A, B ja C. Ilmaisista kanavista jäävät pois ainakin TV5
ja Jim, jotka sisältyvät Haapavedeltä lähetettävään kanavanippuun E, joten antennien
suuntausta Kalajoen täytelähetintä kohti ei kannata edes tarjota.
Vastine
1) Yhteisvaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarpeesta (YVA-menettely) on
päättänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.7.2013. Päätöksen mukaan Kalajoen Juurakon hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Päätöksen perusteluissa edellytettiin mm. yhteisvaikutuksien arvioimista lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. YVA-tarveharkintapäätöstä tehtäessä Juurakon hankealueen läheisyydessä oli 1-5 kilometrin etäisyydellä neljä tuulivoimahanketta:
Kalajoen Jokelan, Tohkojan ja Mustilankankaan hankkeet sekä Pyhäjoen Mäkikankaan
hanke.
Kaavaselostuksessa yhteisvaikutukset on arvioitu sillä tasolla kuin oli mahdollista hankkeiden suunnittelutilanne ja saatavilla olevan tiedon taso huomioiden, mm. maiseman ja
kulttuuriympäristön, melun, varjon vilkkumisen, linnuston ja sähkönsiirron osalta. Kalajoen ja naapurikuntien tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutuksia on arvioitu kaavaprosessin aikana eri vaiheissa saatavissa olleiden hanketietojen perusteella:
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-

-

-

YVA-tarveharkintapäätöstä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1.7.2013) tehtäessä
Juurakon hankealueen läheisyydessä oli 1-5 kilometrin etäisyydellä neljä tuulivoimahanketta: Kalajoen Jokelan, Tohkojan ja Mustilankankaan hankkeet sekä Pyhäjoen Mäkikankaan hanke.
Kaavaluonnosvaiheessa (Kaavaselostus 02.02.2015) yhteisvaikutuksia arvioitiin
Tohkojan, Mustilankankaan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen kanssa. Juurakon
hankkeen merkittävimpien yhteisvaikutusten arvioitiin kohdistuvan maisemaan ja
muuttolinnustoon.
Kaavaehdotusvaiheessa (Kaavaselostus 15.06.2015) täydennettiin yhteisvaikutusten arviointia maisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta laatimalla näkymäalueanalyysi, jossa tarkasteltiin suunnitteilla olevien Juurakon ja Mäkikankaan laajennuksen aiheuttamaa lisäystä ympäristön muiden tuulivoima-alueiden näkymäalueisiin. Tuolloin Juurakon alueen läheisyydessä sijaitsi kuusi tuulivoimahanketta, joista
uusin, Pyhäjoen Karhunnevankangas noin 3,5 km etäisyydellä (kaavoituspäätös KH
16.12.2014). Näkymäalueanalyysin tulosten perusteella lisäykset näkymäalueisiin
ovat pienialaisia ja sijoittuvat alle 3 km etäisyydelle voimaloista. Merkittävimmät lisäykset sijoittuvat Mehtäkylän-Överstinperän välisille peltoalueille sekä Haminankallion eteläpuolelle, jolle ei kuitenkaan sijoitu asutusta.

Pelkästään sitä, että voimalat näkyvät kiinteistölle, tai sitä, että voimaloiden maisemavaikutukset yleisemminkin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon tuulivoimapuiston ulkopuolisella alueella, ei korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun 184/2013 mukaan voida pitää säännöksessä tarkoitettuna kohtuuttomana haittana.
2) Meluvaikutukset
Melu- ja välkevaikutusten huomioimiseksi hanketoimija on hankkinut 4.5.2015 kiinteistön 43:0 omistukseensa. Kiinteistöllä sijaitsevalle asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015). Rakennuksen nykyinen
käyttötarkoitus on työmaa- /varastorakennus.
Kaavaselostuksen vaikutusarvioinnin ao. kohtia sekä selostuksen kohtia 7.20.3 Haittojen lieventäminen, Melu ja 7.20.4 Varjostus täydennetään yllä olevalla tiedolla.
Tuulipuiston aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu ehdotusvaiheessa tarkistetun meluselvityksen perusteella (Aurinkosiipi Oy 23.4.2015). Mallinnuksen tulosten mukaan
voimalatyypillä Nordex N131N tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia ohjearvoja
eikä ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristöministeriö 2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja. Vestas V126 -voimalatyypillä ympäristöministeriön ohjeen mukainen suunnitteluohjearvo 40 dB(A) ylittyy ainoastaan Juola Holding Oy:n hankkiman kiinteistön kohdalla.
Melumallinnuksen laskentatulosten perusteella (Aurinkosiipi Oy 23.4.2015) voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimapuiston aiheuttama pienitaajuinen melu ei ylitä asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvoa lähimmässä asuinkohteessa (Juola Holding Oy:n
hankkima kiinteistö). Normaalia rakennustapaa vastaava ilmaäänieristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pienitaajuisen melun ohjearvojen alle. Ohjearvo vastaa
15.5.2015 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveyttä koskevassa
asetuksessa (545/2015) määrättyjä toimenpiderajoja.
Kaavaselostuksen ao. kohtiin lisätään:
-
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Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta, joka
on tullut voimaan 1.9.2015. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan, joka asetuksen voimaan tullessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä. Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoituksessa
noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja
sekä Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituksessa noudatettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja.

Lisätään kaavaselostuksen kohtaan 8.2.5 Ympäristölupa:
-

-

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua
ympäristön pilaantumista. Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi toimista häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään
haitallisia vaikutuksia.
Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt Juurakon tuulivoimaloilta
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista. Mahdollisia vaikutuksia
hallitaan ympäristöluvan lupaehtojen kautta. Hanketoimija on toimittanut lupahakemukset kahdeksalle tuulivoimalalle. Hakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma
(Ramboll Finland 2015), jossa on esitetty muun muassa meluvaikutusten ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien vaikutusten tarkkailumenetelmät.

Asukkailla on mahdollisuus puuttua haittoihin myöhemminkin ympäristönsuojeluviranomaisen kautta, jos tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 28§, NaapL 17§). Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkkuminen). Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät aiheuta
ympäristöluvanvaraisuutta.
Kaavaselostukseen lisätään kohta 8.3 Ympäristövaikutusten seuranta. Kaavaselostusta täydennetään ympäristölupahakemuksessa esitetyn tarkkailuohjelman tiedoilla.
3) Rakentamisvaiheen aikainen liikenne tuulipuistoalueelle tullaan järjestämään Mehtäkyläntie/Yppärintien (yhdystie 7840) kautta. Liikenne tuulipuistoalueelle järjestetään siten,
että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille. Kaavaselostukseen lisättiin ehdotusvaiheessa kappale 7.21 Haittojen lieventäminen, jossa huomioidaan myös
liikenteen vaikutukset.
4) Suomessa ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa varjon vilkkumisvaikutusta. Tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevan ympäristöhallinnon ohjeen 4/2012
mukaan vilkunnan vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia. Kalajoen kaupunki käyttää Ruotsissa sovellettavaa 8 tunnin vuosittaista
realistisen vilkunnan raja-arvoa.
Kaavoituksen yhteydessä laaditun varjostus- ja vilkkumismallinnuksen mukaan vilkunnan Ruotsin realistisen tilanteen raja-arvo 8 tuntia vuodessa ylittyy ainoastaan Juola
Holding Oy:n hankkiman kiinteistön kohdalla. Teoreettisessa maksimitilanteessa ylittyy
Ruotsin vuosittainen 30 tunnin vilkuntaraja yhdessä muussa reseptoripisteessä. Varjostusselvityksen mukaan teoreettinen maksimimäärä edustaa selkeästi konservatiivista
arviota tuulivoimaloiden aiheuttamasta vilkunnan määrästä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta määrästä, varjostusselvityksessä on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman sekä auringonpaistehavainnot. Mallinnuksissa ei ole huomioitu
kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. Mahdolliselle heijastusvälkkeelle ei ole esitetty
erikseen raja-arvoja. Tuulivoimalat ovat mattapintaisia eivätkä heijasta valoa.
5) Hankevastaava on valmistellut suunnitelmaa valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa ja muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa. Teknisiä ratkaisuja on käsitelty ja selvitetään yhteistyössä myös Digitan
kanssa. Nykyiset signaalitasot on mitattu hankekehittäjän toimesta ja tuulivoimaloiden
valmistuttua tullaan tarvittaessa suorittamaan uudet mittaukset. Teknisiä ratkaisuja tvlähetysten takaamiseksi mahdollisen häiriöalueen asukkaille on useampia, ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun yksin tai yhdessä alueen muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa.
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Kaavaselostuksen kohtaa 7.20.8 Haittojen lieventäminen, Tietoliikenneyhteydet
täydennetään kuvaamalla tv-signaalin häiriöiden poistamisen ratkaisuvaihtoehdot, esim.
antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
2.

Sauli Kähtävä 27.6.2015
Muistutuksessa esitetään seuraavia kannanottoja ja muutosesityksiä:
1) Muistuttaja ja hänen sisaruksensa eivät tule hyväksymään tilalle Vähäjylkkä 208-404-265 suunniteltua maakaapelin vetoa perintötilansa läpi Juurakon muuntoasemalle. Muistuttajan mukaan he ovat joutuneet jo luovuttamaan Fingridille (pakkolunastuksen uhalla) kolmanneksen kyseisestä tilasta 7,5 ha. Muistuttaja on keskustellut Suomen Maastorakentajat Oy:n Seppo Tallgrenin kanssa, ja Tallgrenin mielestä heiltä löytyy muitakin
vaihtoehtoja toimenpiteeseen. Muistuttajan mielestä heidän suunnitelmansa on keskeneräinen. Alueelle ei esimerkiksi ole edes tiesuunnitelmaa. Fingridin edustajan mukaan
Juola Holdingilla on mahdollisuus liittyä heti Vasannevalla siirtolinjaan, joten muistuttaja
katsoo kyseisen toimenpiteen aiheettomaksi.
Vastine
1) Lisätään kaavaselostuksen kohtaan 7.2. Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön, Osayleiskaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaikutukset:
Osayleiskaava-alueen ulkopuolinen maakaapelilinjaus ei ole kaavallisesti ratkaistava
asia, vaikka sen vaikutusarviointi on ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaan sisällytetty
kaavaselostukseen.
Kaavaselostuksen kohtaa 6.3.3 Sähkönsiirto täydennetään: Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen maakaapelin linjaus Juurakon sähköasemalle on tarkentunut. Osayleiskaava-alueen ulkopuolisen maakaapelin reittivaihtoehtoa VE3:a ei toteuteta ja sen
suunnittelusta on luovuttu. Juola Holding Oy:n ja Fingrid Oyj:n käymien neuvottelujen
perusteella maakaapeli on mahdollista johtaa Juurakon sähköasemalle Fingridin uuden
Jylkän muuntoaseman alueen kautta.
Juurakon tuulipuiston sähkönsiirto on toteutettavissa siten, että suunnitelmat eivät koske muistuttajan tilaa.
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LIITE 8
Kalajoen kaupunki
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava
1 (6)
OSAYLEISKAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN
Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat
huomioitaviksi Juurakon tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksessa ja miten hanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön
ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:
·

aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai
laajempi kuin maakunnallinen merkitys;

·

merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai

·

valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.

Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja
edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:
·

Toimiva aluerakenne

·

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

·

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

·

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

·

Helsingin seudun erityiskysymykset

·

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin sen perusteella, millaista alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua ohjaavia vaikutuksia niillä on. Yleistavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavoituksessa ja muussa maakunnan suunnittelussa, yleiskaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa. Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin. Erityistavoitteet koskevat kaikkea kaavoitusta, mikäli tavoitetta ei ole
erityisesti kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Suuri osa erityistavoitteista koskee maakuntakaavoitusta.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön
(luvut 4.2-4.7), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin,
kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista on kuitenkin säilynyt ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Seuraavissa taulukoissa on käyty läpi tätä hanketta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
yleis- ja erityistavoitteineen ja arvioitu, mitkä tavoitteet erityisesti liittyvät hankkeeseen ja miten tavoitteet
hankkeessa toteutuvat.
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Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet
Tavoite
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn
ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja
taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä
huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä
otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun
tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Toteutuminen hankkeessa
Alueen tuuliolosuhteet soveltuvat tuulivoimatuotantoon. Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän
edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana
sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja maakaasulla tuotettua sähköä. Hankkeessa hyödynnetään
alueen tiestöä, alueen kaakkoispuolella kulkee 110
kV:n voimajohto.
Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edellytyksiä sekä rakentamis- että toiminta-aikana.
Hankkeessa hyödynnetään alueen tiestöä, alueen
kaakkoispuolella kulkee 110 kV:n voimajohto. Tuulivoimatuotanto monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa.

Erityistavoitteet
Tavoite
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja
turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.

Toteutuminen hankkeessa
Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Juurakon tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä. Lausunnossaan 13.8.2015 (AL12065)
Pääesikunta toteaa, että Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kalajoen Juurakon alueelle.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet
Tavoite
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien
ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista,
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa
olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä
eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia
eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toimin-
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Toteutuminen hankkeessa
Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edellytyksiä sekä ilmanlaatua korvaamalla kivihiilellä ja
maakaasulla tuotettua sähköä. Hankkeessa hyödynnetään alueen tiestöä. Hankkeeseen ei liity taajama-alueiden suunnittelua.
Hanke ei liity asuin-, työpaikka- tai palvelualueiden
suunnitteluun, eikä joukkoliikenteen, kävelyn tai
pyöräilyn edellytyksiin. Rakentamisvaiheen jälkeen
alueen alemman tieverkon turvallisuus paranee parantuneen tieverkon myötä. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.
Hanke ei liity työpaikka- tai palvelualueiden suunnitteluun. Hanke parantaa paikallisen elinkeinoelämän edellytyksiä sekä rakentamis- että toimintaaikana. Tuulivoimapuistosta ei aiheudu merkittävästi henkilöliikennettä.
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not suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia
ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu lähiasutus. Rakentamisaikana ja toiminnan aikana talvisin
lapojen jäätymisvaaran vuoksi on mahdollista rajoittaa liikkumista voimaloiden välittömässä läheisyydessä.
Hankkeen yksi keskeinen tavoite on osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta. Toteutuminen hidastaa pieneltä osaltaan ilmastonmuutoksen etenemistä.

Erityistavoitteet
Tavoite
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on
oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että
alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja
suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä
luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja
pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Toteutuminen hankkeessa
Hanke ei liity asuinalueiden suunnitteluun. Hanke ei
ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen
toteuttamista.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdis-

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät
suojaetäisyydet asutukseen ja teihin.
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Hanke edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä
epäsuorasti rajoittamalla hajarakentamista tuulivoimaloiden melu- ja välkevarjostusalueilla.
Hanke ei liity asuin- ja työpaikka-alueiden suunnitteluun. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa,
eikä vaikeuta sen toteuttamista.
Hanke ei liity asuin-, työpaikka- tai palvelualueiden
suunnitteluun. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen
kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Hankkeeseen ei liity asuin- tai matkailualueiden
suunnittelua.
Hanke ei estä olemassa olevan rakennuskannan
käyttöä, eikä siihen liity taajama-alueiden suunnittelua.
Hankealue ei ole tulvavaara-aluetta.
Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu riittävät
suojaetäisyydet asutukseen ja teihin, mikäli myrsky
aiheuttaa tuulivoimalan rikkoutumisen.

Alueen maa- ja kallioperä soveltuvat
tuulivoimarakentamiseen.
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tustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan
toteuttamistoimiin.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä
ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Lähiasutus jää 40 dB(A):n melurajan ulkopuolelle.

Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin
kuuluvan tuulivoiman käyttöä.
Hankkeella ei ole vaikutusta pohjavesialueisiin tai
alueen pintavesiin. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteet
Tavoite
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.

Toteutuminen hankkeessa
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja
rakennuskulttuurikohteet on huomioitu hankkeessa.

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden
välillä edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston
ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä,
matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

Hankealueen luontoarvoiltaan merkittävät alueet on
selvitetty ja voidaan ottaa huomioon tuulivoimapuiston tarkemmassa suunnittelussa. Hankealueella
ei ole suojelualueita, eikä hankkeella arvioida
olevan vaikutuksia suojelualueisiin.
Hankkeella ei ole vaikutuksia lähialueen luonnonsuojelualueiden virkistyskäyttömahdollisuuksiin.
Hanke ei rajoita merkittävästi alueen
virkistyskäyttöä. Vähäistä rajoitetta voi aiheutua
voimaloiden välittömässä läheisyydessä
talviaikaisesta jään irtoamisen riskistä. Hankeen
vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita eikä hiljaisiksi tarkoitettuja alueita.
Hankealueella ei ole pohjavesialueita. Hanke
vähentää kiivihiilen ja maakaasun käyttöä
sähköntuotannossa.

Hankkeella ei ole vaikutusta vesien tilaan. Hanke ei
ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen
toteuttamista.

Erityistavoitteet
Tavoite
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat
valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti
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Toteutuminen hankkeessa
Hankkeessa on huomioitu valtakunnalliset
inventoinnit. Hankkeen vaikutusalueella ei ole
valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita.
Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja
rakennuskulttuurikohteet huomioidaan hankkeessa.
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merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä
alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat
laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa
muulla maankäytöllä.

Hankkeella ei ole vaikutusta ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittäville ja yhtenäisille
luonnonalueille.
Hankkeeseen ei liity loma-asutuksen suunnittelua.

Hankealueella ei sijaitse pohjavesialuetta eikä hanke vaaranna alueen pintavesien tilaa. Hanke ei ole
ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen
toteuttamista.

Hankkeen sähkönsiirrossa on mahdollista hyödyntää alueen lounaispuolella kulkevaa wpd Finland
Oy:n Jokelan ja Mäkikankaan sekä TuuliWatti Oy:n
Mustilankankaan ja Fortum Power and Heat Oy:n
Tohkojan tuulipuistojen yhteisen ilmajohdon johtokäytävää, jonka viereen on suunniteltu rakennettavan maakaapeli. Hankkeessa hyödynnetään alueen
tiestöä. Hankkeen yhteydessä rakennettavat uudet
sähkölinjat ja huoltotiet aiheuttavat jonkin verran
metsäalueiden pirstoutumista.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet
Tavoite
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot
ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan
ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen
käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään
lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Toteutuminen hankkeessa
Hankkeeseen ei liity alueidenkäyttöön vaikuttavaa
liikennejärjestelmäsuunnittelua. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä vaikeuta sen toteuttamista.

Hankkeeseen ei liity valtakunnallisen tieverkoston
kehittämistarpeita.
Tuulivoimapuisto turvaa omalta osaltaan energiahuollon valtakunnallisia tarpeita ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Erityistavoitteet
Tavoite
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien
valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden
ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja
lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kulje-
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Toteutuminen hankkeessa
Hankkeella ei ole vaikutusta valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden, vesiväylien, satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuuksiin.
Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteen kanssa, eikä
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tusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset
julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja
henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten
toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen
junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava
lähi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa
huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät
tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset,
sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut
melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden
toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa
on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja
laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on
ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat
alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden
ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet
sekä maiseman erityispiirteet.

vaikeuta sen toteuttamista.

Hanketta varten on hankittu lentoesteluvat.
Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Juurakon tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä. Lausunnossaan 13.8.2015 (AL12065)
Pääesikunta toteaa, että Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kalajoen Juurakon alueelle.
Hankkeen sähkönsiirrossa voidaan hyödyntää alueen lounaispuolella kulkevan 110 kV:n johtolinjan
johtokäytävää.

Tavoite koskee vain maakuntakaavoitusta. Hanke
edistää tavoitteen toteutumista. Tuulivoimaloista
muodostuu keskitetysti 8 voimalan yksikkö.
Hankkeessa on huomioitu sään ääri-ilmiöiden ja
tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus,
maisema ja arvokkaat luontokohteet.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisiä ovat mm. energiantuotantoon, elinkeinoelämään, luontoon,
maisemaan ja kulttuuriympäristöön, virkistykseen, asutukseen ja loma-asutukseen kohdistuvat vaikutukset
sekä tuulivoimapuiston rakentamiseen ja toimintaan liittyvät haitat ja riskit. Kokonaisuutena hanke edistää
omalta osaltaanvaltakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.
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Valokuvasovitteiden kuvien ottopaikat. Kuva 1: Vasannevantie (kuvanottopaikka 19), Kuva 2:
Mehtäkylä (kuvanottopaikka 12), Kuva 3: Mehtäkyläntien varsi (kuvanottopaikka 4).
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Kuva 1 a ja b. Nykytila ja valokuvasovite tuulivoimaloiden näkymisestä Vasannevantien maisemaan (kuvanottopaikka 19). Kuvassa näkyy voimaloita lähinnä sijaitsevat asuinrakennukset. Etäisyys lähimpään suunniteltuun tuulivoimalaan on noin 1,9 km. Pohjakuva on otettu 50 mm objektiivilla.
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Kuva 1 c. Valokuvasovite, josta näkyy voimaloiden numerot.
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Kuva 2 a ja b. Nykytila ja valokuvasovite tuulivoimaloiden näkymisestä Mehtäkylään (kuvanottopaikka 12). Etäisyys lähimpään suunniteltuun tuulivoimalaan on noin 4 km. Pohjakuva on otettu 50 mm objektiivilla.
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Kuva 2 c. Valokuvasovite, josta näkyy voimaloiden numerot.
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Kuva 3 a ja b. Nykytila ja valokuvasovite tuulivoimaloiden näkymisestä Mehtäkyläntien varren asutukselle lähellä valtatien 8 risteystä (kuvanottopaikka 4). Etäisyys lähimpään suunniteltuun tuulivoimalaan on noin 6,5 km. Juurakon suunnitellut voimalat näkyvät metsäsaarekkeen takana kuvan
keskellä. Kuvan oikeassa laidassa näkyy kaksi Mäkikankaan tuulivoimala-alueelle rakenteilla olevaa voimalaa, jotka ovat noin 4-4,5 km etäisyydellä
kuvanottopaikasta. Rakenteilla olevien voimaloiden välissä näkyy rakennusaikainen nosturi. Pohjakuva on otettu 50 mm objektiivilla.
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Kuva 3 c. Valokuvasovite, josta näkyy voimaloiden numerot.
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1. JOHDANTO
Juola Holding Oy suunnittelee kahdeksan tuulivoimalaitoksen sijoittamista Kalajoen kaupungin
Juurakon alueelle. Tässä raportissa on mallinnettu tuulivoimalaitosten aiheuttamat melutasot
ympäristössä.

selvitys, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty laskentamallia ISO 9613-2. Pienitaajuisen
melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014
mukaisesti.
Tässä selvityksessä tarkasteltiin melutasoja ympäristössä neljän (4) vaihtoehtoisen laitosmallin
melutietojen pohjalta. Tässä vaiheessa suunnittelua lopullista laitosvalintaa ei ole vielä lopullisesti
tehty.
Selvitys on laadittu Juola Holding Oy:n toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä on ollut Seppo
Tallgren. Meluselvityksen ja mallinnuksen laadinnasta on Aurinkosiipi Oy:ssä vastannut
kehitysjohtaja DI Matias Partanen.

2. KOHDE
Hankealue sijaitsee Kalajoen kaupungissa. Kartassa alue on merkitty punaisella.

Kuva 1. Hankealueen sijainti kartalla.
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Tuulivoimalaitosten lähin vakituinen asuintalo sijaitsee noin 1100 metriä lähimmästä laitoksesta.
Loma-asuntoja tuulipuiston läheisyydessä ei ole.

3. MELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä
sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske
ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja
liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1 on esitetty päivä- ja
yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista,
mittaustuloksiin lisätään 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai
kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista.
Taulukko 1 Yleiset melutason ohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7
Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja niiden
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

45-50 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, virkistysalueet taajamien
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

1)
2)

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.

Melurajat sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
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Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB Liike- ja toimistohuoneet 45 dB 1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa
2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai
luonnon havainnointiin yöllä
3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien
alueiden ohjearvoja
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)

Raportissa "Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" on
tuulivoimamelulle esitetty omat suunnitteluohjearvot. Ohjeessa todetaan, etteivät Valtioneuvoston
päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen
arviointiin.
Ympäristöministeriön ohjeessa todetaan suunnitteluohjearvoista mm. seuraavaa:
a suunnittelun apuväline.
Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Näillä
suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä
ja että esimerkiksi asuntojen sisämelut
taulukossa on eritelty tuulivoimarakentamista koskevat suunnitteluohjearvot ulkomelulle.
Taulukko 2. Tuulivoiman suunnitteluohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7
Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja niiden
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet

45 dB

40 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, virkistysalueet taajamien
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

40 dB

35 dB

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna
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keskiäänitasona LAeq erikseen päiväajan (klo 7-22) ja yöajan (klo 22-7) osalta. Kyse ei ole
hetkellisistä enimmäisäänitasoista.
Jos tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa
(tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää (amplitudimoduloitua
eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä
ennen vertaamista suunnitteluohjearvoon. Oppaassa mainituista häiritsevyyskorjauksista on
todettava, että niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä melutason
alhaisemmat suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua
häiritsevämmän luonteen. Lisäys tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että melu voidaan todeta
erityisen häiritseväksi tarkastelupisteessä (esim. asutuksen tai loma-asuntojen kohdalla).

on todettu häiritsevyyskorjausten soveltamisesta rakennuslupavaiheen selvityksissä seuraavaa:
nitaajuisten komponenttien osuus äänen spektrissä
selvitetään. Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio)
vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä
niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. Sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa,
mikäli tiedetään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia komponentteja ja
voidaan arvioida näiden erityispiirteiden olevan kuulohavainnoin erotettavissa ja ohjeistuksen
mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla alueella. Kapeakaistaisuus/tonaalisuus arvioidaan
ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjeen mukaan. Muussa tapauksessa

Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen sisätiloissa käytetään Terveydensuojelulain
(763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) mukaisia
taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon Leq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien
pienitaajuista melua. Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla
huomioon rakennusten rakenteiden ääneneristävyys.
Taulukko 3. Asumisterveysohjeen mukaiset yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot
terssikaistoittain
Kaista/Hz
Keskiäänitaso Leq,
1h/dB

20
74

25
64

31,5
56

40
49

50
44

63
42

80
40

100
38

125
36

160
34

200
32

Yllä olevasta laskettu
keskiäänitaso Apainotettuna
LAeq,1h, dB

24

19

17

14

14

16

18

19

20

21

21
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4. MELUMALLINNUS

Mallinnus tehtiin neljällä vaihtoehtoisella laitosmallilla. Kukin kahdeksalla voimalaitoksella ja
samoilla koordinaateilla.
Nordex N131/3000, joiden äänitehotaso LWA on 104,5 dB ja napakorkeudella 144 m ja 114 m.
Nordex N117/3000, joiden äänitehotaso LWA on 106,0 dB ja napakorkeus 141 m.
Siemens SWT 3.0-113, joiden äänitehotaso LWA on 105,5 dB ja napakorkeus 115 m.
Vestas V126 3.3 MW, joiden äänitehotaso riippuen laitoksen siipimallista on LWA on 108,4 dB
sileällä siivellä ja 105.5 dB sahalaitaisella siivellä. Napakorkeus on 137 m.
Taulukko 4. Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
Voimalan
numero
1
2
3
4
5
6
7
8

N/lat

E/lon

7137676
7137388
7137346
7136894
7136597
7136404
7136137
7135912

360325
360607
360087
360469
359915
360480
360108
359714

Melupäästöarvot syötettiin melunlaskentaohjelmaan 1/1 oktaavikaistoittain voimaloiden
taajuusjakauman mukaisesti. Pienitaajuisen melun laskenta tehtiin laitosmallien ilmoitettuihin 1/3
oktaavikaistatietoihin eli terssikaistoihin perustuen.

Melulaskenta
raportin mukaisia laskentaparametreja ja -menetelmiä noudattaen. Liitteessä 7
(mallinnustietojen raportointi) on esitetty tuulivoimaloiden ja laskennan tiedot.
Melumallinnukset on tehty OpenWind tuulivoiman mallinnusohjelmalla ja siihen sisältyvää ISO
9613-2 -melulaskentamallia käyttäen. OpenWind ohjelmasta saa lisätietoa internet-osoitteesta
www.awstruepower.com.
ISO 9613-2 mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on
oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa
laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet,
heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet.
Laskentaepävarmuudeksi laajakaistaiselle melulle on kohtuullisessa myötätuulitilanteessa annettu
100-1000 m laskentaetäisyyksillä ±3 dB. Arvo on ilmoitettu tilanteessa, jossa lähteen
maksimikorkeus on 30 metriä maanpinnan yläpuolella. Meluvyöhykelaskennat on tehty
laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille.
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Taulukko 5. Tuulivoimamelun meluvyöhykelaskennassa käytetyt parametrit
Laskentamalli
Laskentaverkko
Laskentaetäisyys
Maanpinnan absorptio - maanpinnan
vaikutuskerroin maa-alueella
Ilman absorptio
Sääolosuhteet
- ilmantiheys
- suhteellinen kosteus
- lämpötila
- meteorologinen korjaus

ISO 9613-2
20 x 20 m välein 4 m korkeudella pinnasta
max 3000 m melulähteestä
0,4 (akustisesti puolikova)
ISO 9316-1 standardin mukainen

1.225/m3
70 %
15 °C
= 0 dB (neutraali

stabiili sääolosuhde)

Melupäästötiedot syötettiin melulaskentaan oktaavikaistoittain. Tuulivoimalat mallinnettiin
ympärisäteilevänä suuntaamattomana pistelähteenä.
Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Melupäästötietona
käytettiin laitoksista käytössä olevia terssikaista- eli 1/3-oktaavikaistatietoja taajuusväliltä 20-200
Hz. Siemensin laitosmallin 200 Hz:n terssikaistan arvo ekstrapoloitiin pienemmistä arvoista.
Pienitaajuisen melun terssikaistakohtainen ulkomelutason laskenta tehtiin samaan
reseptoripisteeseen kullakin laitosmallilla. Reseptoripiste sijaitsee sen melulle altistuvan kohteen
luona, jossa meluvyöhykelaskennan mukaan on voimakkain äänitaso. Rakennuksen sisälle
aiheutuvia pienitaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen
asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla.
Tässä raportissa laskettu pienitaajuinen melu laskettiin voimalaitoksia lähimpänä olevalle
asuintalolle, jossa melutaso on alueen taloista korkein.
Kaikki esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään
mahdollisia häiritsevyyskorjauksia.

Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avoimen datan aineistosta, jossa
korkeusresoluutio on 0,3 metriä. Maastomallissa otettiin huomioon maastotietokannan mukaiset
rakennukset. Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä.
Metsäkasvillisuus (puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän
korkea ja syvyys on suuri. Ympäristömeluarvioinneissa kasvillisuuden vaikutusta ei kuitenkaan
pääsääntöisesti oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim.
puuston avohakkuut). Laskentamallien kyvystä arvioida luotettavasti puuston vaikutusta melun
etenemiseen ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa.
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Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteissä 1-6. Melukuvissa
on esitetty mallinnustulokset ilman mahdollisia häiritsevyys- tai muita korjauksia. Melukuvissa
esitetyt keskiäänitasot kuvaavat tilannetta, jossa tuulivoimalat tuottavat suurimman nimellisen
äänitehotason koko päivä- tai yöajan. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee vuorokauden aikana
ja todellinen päivä- tai yöajan keskiäänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Lisäksi tuulen suunta
vaikuttaa melun leviämiseen. Laskennassa tuulen oletetaan olevan myötätuuli kaikkiin suuntiin.
Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Nordex N131/3000 (LWA 104,5 dB) tuulivoimaloiden meluvyöhykkeet
erikseen molemmilla napakorkeuksilla. Mallinnuksen mukaan kaikki vakituiset asuintalot ovat 40
dB meluvyöhykkeen ulkopuolella eli alittavat yöajan suunnitteluarvon rajan.
Liitteessä 3 on esitetty Nordex N117/3000 (LWA 106 dB) tuulivoimaloiden
meluvyöhykkeet. Mallinnuksen mukaan kaikki vakituiset asuintalot ovat 40 dB meluvyöhykkeen
ulkopuolella eli alittavat yöajan suunnitteluarvon rajan.
Liitteessä 4 esitetään Siemens SWT-3.0-113 (LWA 105,5 dB) tuulivoimaloiden
meluvyöhykkeet. Mallinnuksen mukaan kaikki vakituiset asuintalot ovat 40 dB meluvyöhykkeen
ulkopuolella eli alittavat yöajan suunnitteluarvon rajan.
Liitteessä 5 esitetään Vestas V126 3.3 MW (LWA 108,4 dB) sileällä siivellä varustettujen
tuulivoimaloiden meluvyöhykkeet. Mallinnuksen mukaan yksi asuintaloista sijaitsee 40-45 dB
vyöhykkeellä eli alittaa päiväajan suunnitteluarvon rajan mutta ylittää yöajan suunnitteluarvon
rajan. Kyseisen talon kohdalla melun arvo on 40,36 dB.
Liitteessä 6 esitetään Vestas V126 3.3 MW (LWA 105,5 dB) sahalaitaisella siivellä varustettujen
tuulivoimaloiden meluvyöhykkeet. Mallinnuksen mukaan kaikki vakituiset asuintalot ovat 40 dB
meluvyöhykkeen ulkopuolella eli alittavat yöajan suunnitteluarvon rajan.

Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitus- ja rakennuslupavaiheen
meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän
(amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät
laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin.
Laitosmallit eivät käytettävissä olevien taajuusjakaumien mukaan aiheuta kapeakaistaista melua.
Tuulivoimamelun kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 dB:n korjaus tehdään
vain, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan melupäästön
tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Melun kapeakaistainen luonne vähenee tyypillisesti
etäisyyden kasvaessa melulähteestä kuuntelupisteeseen.

Alueella on vakituisia asuintaloja. Asutuksen kohdalla tuulivoiman melutasot alittavat päivä- ja
yöaikaiset VNp 993/1992 ohjearvot kaikilla laitosvaihtoehdoilla.
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Kaikilla muilla laitosvaihtoehdoilla paitsi Vestas V126 3.3 MW voimalalla, varustettuna sileillä
siivillä, melutasot alittavat vakituisten asuintalojen kohdalla yöajan suunnitteluohjearvon 40 dB.
Vestas V126 3.3 MW voimalalla, varustettuna sileillä siivillä, yöaikainen ohjearvo ylittyy
lähimmän talon osalta 0,36 dB:llä.

Pienitaajuisen melun tasot laskettiin jokaisella laitosmallilla tuulipuistoa lähimmän asuintalon
kohdalle, jossa meluvyöhykelaskennan mukaan on suurin äänitaso. Asumisterveysohjeen meluarvot
kuvaavat yöajan arvoja ja päiväaikaan arvot voivat olla 5 dB korkeampia.
Laitosmalleittain lasketut pienitaajuisen melun tasot (LLeq ) on esitettykuvissa 2-7.

Nordex N131/3000 voimalaitoksien osalta 20 40 Hz:n välisillä terssikaistoilla jo ulkomelutasot
alittavat sisämelun ohjearvot. 50-200 Hz:n välisillä terssikaistoilla asuintalon ulkovaipan vaadittava
- 2 dB, ollen suurimmillaan 100 Hz:n terssikaistalla. Nordex N131/3000
laitosmallilla lasketut pienitaajuisen melun tasot (LLeq) on esitetty kuvassa 2 (napakorkeus 144 m) ja
kuvassa 3 (napakorkeus 114 m).

Kuva 2. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä, Nordex N131/3000 laitoksilla
napakorkeudella 144 m.
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Kuva 3. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä, Nordex N131/3000 laitoksilla
napakorkeudella 114 m.

Nordex N117/3000 voimalaitoksien osalta 20 40 Hz:n välisillä terssikaistoilla jo ulkomelutasot
alittavat sisämelun ohjearvot. 50-200 Hz:n välisillä terssikaistoilla asuintalon ulkovaipan vaadittava
- 4 dB, ollen suurimmillaan 100 Hz:n terssikaistalla. Nordex N117/3000
laitosmallilla lasketut pienitaajuisen melun tasot (LLeq) on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä, Nordex N117/3000 laitoksilla.

Siemens SWT-3.0-113 voimalaitoksien osalta 20 40 Hz:n välisillä terssikaistoilla jo ulkomelutasot
alittavat sisämelun ohjearvot. 50-200 Hz:n välisillä terssikaistoilla asuintalon ulkovaipan vaadittava
LIITE 10
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12,5 dB, ollen suurimmillaan 80 Hz:n terssikaistalla. Siemens SWT-3.0113 -laitosmallilla lasketut pienitaajuisen melun tasot (LLeq) on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä, Siemens SWT-3.0-113 laitoksilla.

Vestas V126 3.3 MW sileillä siivillä varustettujen voimalaitoksien osalta 20 40 Hz:n välisillä
terssikaistoilla jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot. 50-200 Hz:n välisillä terssikaistoilla
5,7 dB, ollen suurimmillaan 125 Hz:n
terssikaistalla. Vestas V126 3.3 MW sileillä siivillä varustetulla laitosmallilla lasketut pienitaajuisen
melun tasot (LLeq) on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä, Vestas V126 3.3MW sileillä
siivillä varustetuilla laitoksilla.
LIITE 10
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Vestas V126 3.3 MW sahalaitaisilla siivillä varustettujen voimalaitoksien osalta 20 40 Hz:n
välisillä terssikaistoilla jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot. 50-200 Hz:n välisillä
7,3 dB, ollen
suurimmillaan 125 Hz:n terssikaistalla. Vestas V126 3.3 MW sahalaitaisilla siivillä varustetulla
laitosmallilla lasketut pienitaajuisen melun tasot (LLeq) on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä, Vestas V126 3.3MW
sahalaitaisilla siivillä varustetuilla laitoksilla.

DSO 1284 -menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitaso
tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa
käytettyjä rakenteita.
Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO 1284 -menetelmässä mainittujen arvojen
mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot ohjearvot kaikissa mallinnustilanteissa. Tulokset
osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava
ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle
kaikilla laitosvaihtoehdoilla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa
ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloista, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen
melu vaimenee etäisyyden kasvaessa.
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Taustaäänet tai hiljaisuus vaikuttavat merkittävästi tuulivoimalan äänen havaitsemiseen.
Tuulivoimalan äänen havaittavuutta voi nostaa sen taustamelusta poikkeava jaksottaisuus
(amplitudimodulaatio). Tietyissä olosuhteissa (erityinen pystysuuntainen tuuliprofiili, lehdettömät
puut) havaintopisteen taustamelu saattaa olla niin alhainen, että tuulivoimalan vaimeakin
ääni voi olla havaittavissa. Tällainen tilanne syntyy mm., kun tuulen nopeus on lähellä maanpintaa
alhainen tai tyyni ja voimistuu merkittävästi korkeuden kasvaessa (tilanne esiintyy etenkin
yöaikaan). Toisenlaisissa olosuhteissa taas voimakaskin tuulivoimalan käyntiääni saattaa
peittyä taustamelun alle (tuulen havina puissa, maa- ja metsätalouskoneiden ääni, liikenne ym.).
Taustaäänten peittovaikutus riippuu paitsi äänitasosta, myös äänen taajuusjakaumasta. Tästä
syystä tuulivoimalan melun havaittavuus riippuu voimakkaasti havaintopaikasta ja sen
ympäristöstä.
Tuuliolosuhteet vaikuttavat taustaäänen lisäksi myös tuulivoimalan meluntuottoon. Äänitehon
riippuvuus tuulennopeudesta vaihtelee jonkin verran eri voimalamalleilla. Kuitenkin pääsääntöisesti
tuulivoimalan melu lisääntyy tuulennopeuden kasvaessa. Meluntuotto ei kuitenkaan kasva
lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea
yleensä noin 8-10 m/s tuulennopeudella. Vastaavasti hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalan
äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi.
Tuulivoimaloiden melun on todettu olevan häiritsevää alhaisemmilla äänitasoilla kuin esim.
liikennemelun. Tuulivoimalan melun häiritsevyyteen vaikuttaa tuulivoimalan aiheuttaman
äänitason lisäksi esim. tuulen ja alueen muun toiminnan aiheuttaman taustaäänten peittovaikutus,
tuulivoimaloiden näkyvyys maisemassa ja kuulijan yleinen asenne tuulivoimaa kohtaan.

Lasketut melutasot kuvaavat melutilannetta kovalla tuulella (8 m/s 10 m korkeudella). Tasot ovat
sitä luokkaa, ettei tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua pysty ympäristön asuintalojen tai lomaasuntojen kohdalla erottamaan kaikissa sääoloissa, koska tuulen aiheuttama ääni peittää
tuulivoimalan äänen alleen osan ajasta. Tietyissä olosuhteissa taustamelun ollessa hiljaista
tuulivoimaloiden ääni on kuultavissa.
Tuulivoimaloiden melun tuotto riippuu voimakkaasti vallitsevasta tuulennopeudesta, joten alhaisilla
tuulen nopeuksilla ympäristössä esiintyvät melutasot voivat olla merkittävästi alhaisempia kuin nyt
mallinnetut. Toisaalta luonnon taustaäänet (mm. lehtien havina ja tuulen suhina puissa) ovat myös
hiljaisempia alhaisilla tuulennopeuksilla, joka lisää tuulivoimalan melun havaittavuutta.
Tuulivoimalasta aiheutuva melu on voimakkainta tuulen käydessä laitokselta kuuntelupisteeseen
päin (myötätuuli ja sivutuuli).
Turussa 23. päivänä huhtikuuta 2015
AURINKOSIIPI OY
Matias Partanen

LIITE 10
Meluselvitys

15

Liite 1.
Nordex N131N, meluvyöhykkeet LAeq
-

napakorkeus 144 m
LWA 104,5 dB
= asuinrakennus
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Liite 2.
Nordex N131N, meluvyöhykkeet LAeq
-

napakorkeus 114 m
LWA 104,5 dB
= asuinrakennus
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Liite 3.
Nordex N117, meluvyöhykkeet LAeq
-

napakorkeus 141 m
LWA 106 dB
= asuinrakennus
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Liite 4.
Siemens SWT 3.0 -113, meluvyöhykkeet LAeq
-

napakorkeus 115 m
LWA 105,5 dB
= asuinrakennus

LIITE 10
Meluselvitys

19

Liite 5.
Vestas V126 3.3 MW (sileä siipi), meluvyöhykkeet LAeq
-

napakorkeus 137 m
LWA 108,4 dB
= asuinrakennus
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Liite 6.
Vestas V126 3.3 MW (sahalaitainen siipi), meluvyöhykkeet LAeq
-

napakorkeus 137 m
LWA 105,5 dB
= asuinrakennus
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RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT
Mallinnusraportin tunnus:

J2

Raportin hyväksyntäpäivämäärä:
Tekijä:

Aurinkosiipi Oy
Laiturikatu 3 a 3, 15140 LAHTI

Vastuuhenkilöt:

Matias Partanen

Laatija:

Matias Partanen

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT
Mallinnusohjelma ja versio:
Mallinnusmenetelmä:

OpenWind 01.06.00.1381
ISO 9613-2

TUULIVOIMALOIDEN PERUSTIEDOT
Nordex N131/3000
Tuulivoimalan valmistaja:
Tyyppi:
Sarjanumerot:
Nimellisteho:
Napakorkeus:
Roottorin halkaisija:
Tornin tyyppi:

Nordex
N131/3000
3,0 MW
144 m
131 m
-

MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TUULIVOIMALAN MELUPÄÄSTÖÖN KÄYTÖN
AIKANA JA SEN VAIKUTUS MELUUN
Lapakulman säätö:
kyllä

Pyörimisnopeus:
kyllä

Muu, mikä:
-

Laitoksen suurimmasta melupäästöstä 0,5 dB välein alaspäin LWA 100 dB asti
Äänitehotaso LWA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 104,5 dB (takuuarvo)
Suurin äänitehotaso LWA:
(takuuarvo)
AKUSTISET TIEDOT / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT
LIITE 10
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Nordex N131 voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat dB(A)

Nordex N131 voimalan äänitasot tuulennopeuden funktiona
MELUN ERITYISPIIRTEIDEN MITTAUS JA HAVAINNOT
Mallinnuksen yhteydessä olevat tiedot perustuvat voimalan valmistajan ilmoittamiin taajuuskäyriin:
Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus:
Ei
Impulssimaisuus:
Ei tietoa
Merkityksellinen sykintä / Amplitudimodulaatio: Ei tietoa
LASKENTAVERKKO
Laskentakorkeus: 4 metriä
Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä
SÄÄOLOSUHTEET
Suhteellinen kosteus: 70 %
LIITE 10
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Lämpötila: 15 °C
MAASTOMALLI
Maastomallin lähde: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta
Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: 0,3 metriä
HANKEALUEEN KORKEUSEROT
Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä
voimaloista): Ei
Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: MAAN- JA VEDENPINNAN ABSORPTIO JA HEIJASTUKSET, KÄYTETYT
KERTOIMET
Vesialueet 0 akustisesti kova pinta
Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova
ILMAKEHÄN STABIILIUS LASKENNASSA/METEOROLOGINEN KORJAUS
Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde
VOIMALAN ÄÄNEN SUUNTAAVUUS JA VAIMENTUMINEN
Vapaa avaruus: kyllä
Muu, mikä: PIENTAAJUISEN MELUN LASKENTA
Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284
sovellettuna)
Lineaariset melutasot (LLeq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella
Nordex N131/3000
Hz
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

LLeq , dB
49
48,7
46
46,1
44,9
43,8
40,9
40,9
37,2
34,9
33,4
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RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT
Mallinnusraportin tunnus:

J2

Raportin hyväksyntäpäivämäärä:
Tekijä:

Aurinkosiipi Oy
Laiturikatu 3 a 3, 15140 LAHTI

Vastuuhenkilöt:

Matias Partanen

Laatija:

Matias Partanen

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT
Mallinnusohjelma ja versio:
Mallinnusmenetelmä:

OpenWind 01.06.00.1381
ISO 9613-2

TUULIVOIMALOIDEN PERUSTIEDOT
Nordex N131/3000
Tuulivoimalan valmistaja:
Tyyppi:
Sarjanumerot:
Nimellisteho:
Napakorkeus:
Roottorin halkaisija:
Tornin tyyppi:

Nordex
N131/3000
3,0 MW
114 m
131 m
-

MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TUULIVOIMALAN MELUPÄÄSTÖÖN KÄYTÖN
AIKANA JA SEN VAIKUTUS MELUUN
Lapakulman säätö:
kyllä

Pyörimisnopeus:
kyllä

Muu, mikä:
-

Laitoksen suurimmasta melupäästöstä 0,5 dB välein alaspäin LWA 100 dB asti
Äänitehotaso LWA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 104,5 dB (takuuarvo)
Suurin äänitehotaso LWA:
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AKUSTISET TIEDOT / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

Nordex N131 voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat dB(A)

Nordex N131 voimalan äänitasot tuulennopeuden funktiona
MELUN ERITYISPIIRTEIDEN MITTAUS JA HAVAINNOT
Mallinnuksen yhteydessä olevat tiedot perustuvat voimalan valmistajan ilmoittamiin taajuuskäyriin:
Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus:
Ei
Impulssimaisuus:
Ei tietoa
Merkityksellinen sykintä / Amplitudimodulaatio: Ei tietoa
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LASKENTAVERKKO
Laskentakorkeus: 4 metriä
Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä
SÄÄOLOSUHTEET
Suhteellinen kosteus: 70 %
Lämpötila: 15 °C
MAASTOMALLI
Maastomallin lähde: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta
Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: 0,3 metriä
HANKEALUEEN KORKEUSEROT
Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä
voimaloista): Ei
Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: MAAN- JA VEDENPINNAN ABSORPTIO JA HEIJASTUKSET, KÄYTETYT
KERTOIMET
Vesialueet 0 akustisesti kova pinta
Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova
ILMAKEHÄN STABIILIUS LASKENNASSA/METEOROLOGINEN KORJAUS
Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde
VOIMALAN ÄÄNEN SUUNTAAVUUS JA VAIMENTUMINEN
Vapaa avaruus: kyllä
Muu, mikä: PIENTAAJUISEN MELUN LASKENTA
Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284
sovellettuna)
Lineaariset melutasot (LLeq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella
Nordex N131/3000

Hz
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

LLeq , dB
49
48,7
46
46,1
44,9
43,9
40,9
40,9
37,2
34,9
33,4
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RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT
Mallinnusraportin tunnus:

J2

Raportin hyväksyntäpäivämäärä:
Tekijä:

Aurinkosiipi Oy
Laiturikatu 3 a 3, 15140 LAHTI

Vastuuhenkilöt:

Matias Partanen

Laatija:

Matias Partanen

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT
Mallinnusohjelma ja versio:
Mallinnusmenetelmä:

OpenWind 01.06.00.1381
ISO 9613-2

TUULIVOIMALOIDEN PERUSTIEDOT
Nordex N117/3000
Tuulivoimalan valmistaja:
Tyyppi:
Sarjanumerot:
Nimellisteho:
Napakorkeus:
Roottorin halkaisija:
Tornin tyyppi:

Nordex
N117/3000
3,0 MW
141 m
117 m
-

MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TUULIVOIMALAN MELUPÄÄSTÖÖN KÄYTÖN
AIKANA JA SEN VAIKUTUS MELUUN
Lapakulman säätö:
kyllä

Pyörimisnopeus:
kyllä

Muu, mikä:
-

Laitoksen suurimmasta melupäästöstä 0,5 dB välein alaspäin LWA 101,5 dB asti
Äänitehotaso LWA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 106 dB (takuuarvo)
Suurin äänitehotaso LWA: 10
m/s (takuuarvo)
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AKUSTISET TIEDOT / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

Nordex N117 voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat 20-200 Hz, dB(A)

Nordex N117 voimalan oktaavikaistat dB(A)
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Nordex N117 voimalan äänitasot tuulennopeuden funktiona
MELUN ERITYISPIIRTEIDEN MITTAUS JA HAVAINNOT
Mallinnuksen yhteydessä olevat tiedot perustuvat voimalan valmistajan ilmoittamiin taajuuskäyriin:
Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus:
Ei
Impulssimaisuus:
Ei tietoa
Merkityksellinen sykintä / Amplitudimodulaatio: Ei tietoa
LASKENTAVERKKO
Laskentakorkeus: 4 metriä
Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä
SÄÄOLOSUHTEET
Suhteellinen kosteus: 70 %
Lämpötila: 15 °C
MAASTOMALLI
Maastomallin lähde: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta
Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: 0,3 metriä
HANKEALUEEN KORKEUSEROT
Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä
voimaloista): Ei
Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: MAAN- JA VEDENPINNAN ABSORPTIO JA HEIJASTUKSET, KÄYTETYT
KERTOIMET
Vesialueet 0 akustisesti kova pinta
Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova
ILMAKEHÄN STABIILIUS LASKENNASSA/METEOROLOGINEN KORJAUS
Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde
VOIMALAN ÄÄNEN SUUNTAAVUUS JA VAIMENTUMINEN
Vapaa avaruus: kyllä
Muu, mikä: LIITE 10
Meluselvitys
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PIENTAAJUISEN MELUN LASKENTA
Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284
sovellettuna)
Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella
Nordex N117/3000
Hz
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

LLeq , dB
50.5
50.2
47.5
47.6
46.4
45.3
42.4
42.4
38.7
36.4
34.9
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RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT
Mallinnusraportin tunnus:

J2

Raportin hyväksyntäpäivämäärä:
Tekijä:

Aurinkosiipi Oy
Laiturikatu 3 a 3, 15140 LAHTI

Vastuuhenkilöt:

Matias Partanen

Laatija:

Matias Partanen

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT
Mallinnusohjelma ja versio:
Mallinnusmenetelmä:

OpenWind 01.06.00.1381
ISO 9613-2

TUULIVOIMALOIDEN PERUSTIEDOT
Nordex N117/3000
Tuulivoimalan valmistaja:
Tyyppi:
Sarjanumerot:
Nimellisteho:
Napakorkeus:
Roottorin halkaisija:
Tornin tyyppi:

Siemens
SWT 3.0 -113
3,0 MW
115 m
113 m
-

MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TUULIVOIMALAN MELUPÄÄSTÖÖN KÄYTÖN
AIKANA JA SEN VAIKUTUS MELUUN
Lapakulman säätö:
kyllä

Pyörimisnopeus:
kyllä

Muu, mikä:
-

Laitoksen suurimmasta melupäästöstä 0,5 dB välein alaspäin LWA 100,5 dB asti
Äänitehotaso LWA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 105,5 dB (takuuarvo)
Suurin äänitehotaso LWA: 105,5
m/s (takuuarvo)
AKUSTISET TIEDOT / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

Siemens SWT 3.0 -113 voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat dB(A) 20
arvo ekstrapoloitu alemmista arvoista)

200 Hz (200 Hz
LIITE 10
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Siemens SWT 3.0 -113 voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat 20-200 Hz, dB(A)

Siemens SWT 3.0 -113 voimalan oktaavikaistat dB(A)

LIITE 10
Meluselvitys

33

Siemens SWT 3.0 -113 voimalan äänitasot tuulennopeuden funktiona
MELUN ERITYISPIIRTEIDEN MITTAUS JA HAVAINNOT
Mallinnuksen yhteydessä olevat tiedot perustuvat voimalan valmistajan ilmoittamiin taajuuskäyriin:
Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus:
Ei
Impulssimaisuus:
Ei tietoa
Merkityksellinen sykintä / Amplitudimodulaatio: Ei tietoa
LASKENTAVERKKO
Laskentakorkeus: 4 metriä
Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä
SÄÄOLOSUHTEET
Suhteellinen kosteus: 70 %
Lämpötila: 15 °C
MAASTOMALLI
Maastomallin lähde: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta
Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: 0,3 metriä
HANKEALUEEN KORKEUSEROT
Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä
voimaloista): Ei
Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: MAAN- JA VEDENPINNAN ABSORPTIO JA HEIJASTUKSET, KÄYTETYT
KERTOIMET
Vesialueet 0 akustisesti kova pinta
Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova
ILMAKEHÄN STABIILIUS LASKENNASSA/METEOROLOGINEN KORJAUS
Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde
VOIMALAN ÄÄNEN SUUNTAAVUUS JA VAIMENTUMINEN
Vapaa avaruus: kyllä
LIITE 10
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Muu, mikä: -

PIENTAAJUISEN MELUN LASKENTA
Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284
sovellettuna)
Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella
Siemens SWT 3.0 -113
Hz
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

LLeq , dB
56.6
55.5
52.9
51.9
49.7
49.1
52.4
44.8
42
39
36.1
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RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT
Mallinnusraportin tunnus:

J2.1

Raportin hyväksyntäpäivämäärä:
Tekijä:

Aurinkosiipi Oy
Laiturikatu 3 a 3, 15140 LAHTI

Vastuuhenkilöt:

Matias Partanen

Laatija:

Matias Partanen

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT
Mallinnusohjelma ja versio:
Mallinnusmenetelmä:

OpenWind 01.06.00.1381
ISO 9613-2

TUULIVOIMALOIDEN PERUSTIEDOT
Vestas V126 3.3 MW sileät siivet
Tuulivoimalan valmistaja:
Tyyppi:
Sarjanumerot:
Nimellisteho:
Napakorkeus:
Roottorin halkaisija:
Tornin tyyppi:

Vestas
V126 3.3 MW
3,3 MW
137 m
126 m
-

MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TUULIVOIMALAN MELUPÄÄSTÖÖN KÄYTÖN
AIKANA JA SEN VAIKUTUS MELUUN
Lapakulman säätö:
kyllä

Pyörimisnopeus:
kyllä

Muu, mikä:
-

Laitoksen suurimmasta melupäästöstä 1,5 - 2,5 dB välein alaspäin LWA 101 dB asti
Äänitehotaso LWA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 108,4 dB (takuuarvo)
Suurin äänitehotaso LWA: 108,5 dB =7 m/s (10 m korkeudella)
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AKUSTISET TIEDOT / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT
Vestas V126 3.3 MW voimalan 10 000 Hz terssikaista on ekstrapoloitu alemmista arvoista.
Laskennan oktaavikaistoittaiset melun lähtöarvot 10 m korkeudella on laskettu voimalan
valmistajan antamien napakorkeuden mukaisten meluarvojen ja tuulennopeuksien perusteella
noudattaen IEC 61400-11 ed.3. appendix D:n mukaista laskentaa.

Vestas V126 3.3 MW sileillä siivillä varustetun voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat dB(A)

Vestas V126 3.3 MW sileillä siivillä varustetun voimalan äänitasot tuulennopeuden funktiona
MELUN ERITYISPIIRTEIDEN MITTAUS JA HAVAINNOT
Mallinnuksen yhteydessä olevat tiedot perustuvat voimalan valmistajan ilmoittamiin taajuuskäyriin:
Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus:

Ei
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Impulssimaisuus:
Ei tietoa
Merkityksellinen sykintä / Amplitudimodulaatio: Ei tietoa
LASKENTAVERKKO
Laskentakorkeus: 4 metriä
Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä
SÄÄOLOSUHTEET
Suhteellinen kosteus: 70 %
Lämpötila: 15 °C
MAASTOMALLI
Maastomallin lähde: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta
Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: 0,3 metriä
HANKEALUEEN KORKEUSEROT
Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä
voimaloista): Ei
Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: MAAN- JA VEDENPINNAN ABSORPTIO JA HEIJASTUKSET, KÄYTETYT
KERTOIMET
Vesialueet 0 akustisesti kova pinta
Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova
ILMAKEHÄN STABIILIUS LASKENNASSA/METEOROLOGINEN KORJAUS
Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde
VOIMALAN ÄÄNEN SUUNTAAVUUS JA VAIMENTUMINEN
Vapaa avaruus: kyllä
Muu, mikä: PIENTAAJUISEN MELUN LASKENTA
Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284
sovellettuna)
Lineaariset melutasot (LLeq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella
Vestas V126 3.3 MW sileillä siivillä
Hz
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

LLeq , dB
54,4
53,5
48,5
46,6
46,6
45,2
43,6
42,8
41,7
36,5
34,8

LIITE 10
Meluselvitys

38
RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT
Mallinnusraportin tunnus:

J2.1

Raportin hyväksyntäpäivämäärä:
Tekijä:

Aurinkosiipi Oy
Laiturikatu 3 a 3, 15140 LAHTI

Vastuuhenkilöt:

Matias Partanen

Laatija:

Matias Partanen

MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT
Mallinnusohjelma ja versio:
Mallinnusmenetelmä:

OpenWind 01.06.00.1381
ISO 9613-2

TUULIVOIMALOIDEN PERUSTIEDOT
Vestas V126 3.3 MW sahalaitaiset siivet
Tuulivoimalan valmistaja:
Tyyppi:
Sarjanumerot:
Nimellisteho:
Napakorkeus:
Roottorin halkaisija:
Tornin tyyppi:

Vestas
V126 3.3 MW
3,3 MW
137 m
126 m
-

MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TUULIVOIMALAN MELUPÄÄSTÖÖN KÄYTÖN
AIKANA JA SEN VAIKUTUS MELUUN
Lapakulman säätö:
kyllä

Pyörimisnopeus:
kyllä

Muu, mikä:
-

Laitoksen suurimmasta melupäästöstä 1,5 - 2,5 dB välein alaspäin LWA 101 dB asti
Äänitehotaso LWA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 105.5 dB (takuuarvo)
Suurin äänitehotaso LWA: 106 dB =10 m/s (10 m korkeudella)
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AKUSTISET TIEDOT / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT
Vestas V126 3.3 MW voimalan 10 000 Hz terssikaista on ekstrapoloitu alemmista arvoista.
Laskennan oktaavikaistoittaiset melun lähtöarvot 10 m korkeudella on laskettu voimalan
valmistajan antamien napakorkeuden mukaisten meluarvojen ja tuulennopeuksien perusteella
noudattaen IEC 61400-11 ed.3. appendix D:n mukaista laskentaa.

Vestas V126 3.3 MW sahalaitaisilla siivillä varustetun voimalan terssikaistat eli 1/3 oktaavikaistat
dB(A)

Vestas V126 3.3 MW sahalaitaisilla siivillä varustetun voimalan äänitasot tuulennopeuden
funktiona
MELUN ERITYISPIIRTEIDEN MITTAUS JA HAVAINNOT
Mallinnuksen yhteydessä olevat tiedot perustuvat voimalan valmistajan ilmoittamiin taajuuskäyriin:
Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus:
Impulssimaisuus:

Ei
Ei tietoa
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Merkityksellinen sykintä / Amplitudimodulaatio: Ei tietoa
LASKENTAVERKKO
Laskentakorkeus: 4 metriä
Laskentaruudukon koko: 20*20 metriä
SÄÄOLOSUHTEET
Suhteellinen kosteus: 70 %
Lämpötila: 15 °C
MAASTOMALLI
Maastomallin lähde: Maanmitttauslaitos, Maastotietokanta
Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: 0,3 metriä
HANKEALUEEN KORKEUSEROT
Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä
voimaloista): Ei
Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: MAAN- JA VEDENPINNAN ABSORPTIO JA HEIJASTUKSET, KÄYTETYT
KERTOIMET
Vesialueet 0 akustisesti kova pinta
Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova
ILMAKEHÄN STABIILIUS LASKENNASSA/METEOROLOGINEN KORJAUS
Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde
VOIMALAN ÄÄNEN SUUNTAAVUUS JA VAIMENTUMINEN
Vapaa avaruus: kyllä
Muu, mikä: PIENTAAJUISEN MELUN LASKENTA
Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284
sovellettuna)
Lineaariset melutasot (LLeq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella
Vestas V126 3.3 MW sahalaitaisilla siivillä
Hz
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

LLeq , dB
55,4
54,0
49,1
48,5
49,2
48,5
45,4
43,9
43,3
37,0
34,6

Kartat: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2014 aineistoa
Lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501
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1

YLEISTÄ
Juola Holding Oy suunnittelee 8 tuulivoimalan tuulipuiston rakentamista Kalajoelle.
Oheisessa taulukossa on esitetty tuulipuiston voimaloiden sijaintikoordinaatit. Selvitys
on päivitys aiempaan varjostusselvitykseen (päivätty 21.11.2014), jossa voimaloiden
kokonaiskorkeus oli 205 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on tässä päivitetyssä
selvityksessä 210 metriä. Mallinnuksen muut tiedot voimalan mittoja lukuun ottamatta
ovat samat kuin alkuperäisessä selvityksessä.
Taulukko 1. Mallinnuksessa käytetyt voimaloiden sijainnit (ETRS-TM35FIN
koordinaatistossa).
Itäkoordinaatti Pohjoiskoordinaatti
(m)

(m)

Alueen läheisyydessä sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia, joihin tuulivoimalat
mahdollisesti aiheuttavat varjon vilkuntaa. Tämän työn tarkoituksena on selvittää
Juurakon tuulipuiston varjon vilkuntavaikutus lähiympäristöön.
1.1

Varjon vilkkuminen
Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo
paistaa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin.
Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua jopa 1 3
kilometrin päähän. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon
valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston
muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta
ja pilvisyydestä. Tuulipuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkunta tapahtuu usein
juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot
ylettyvät pisimmälle. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen.
Tuulivoimalan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi
voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille.

1.2

Sovellettavat raja- ja ohjearvot
Suomessa ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa varjon
vilkkumisvaikutusta tai olemassa olevia suosituksia sen mallintamisesta.
Ympäristöhallinnon ohjeen (Ympäristöministeriö 2012) mukaan Suomessa vilkunnan
vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia.
Vilkkumisvaikutusten arvioinnin taustaksi esitellään Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa
käytössä olevia raja-arvoja, ohjeita ja suosituksia.
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Ohjeistus Saksassa
Saksassa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet vilkkumisvaikutuksen raja-arvoista ja
mallinnuksesta (WEA-Shcattenwurf-Hinweise 2002). Saksan ohjeistuksessa annetaan
kolme erilaista raja-arvoa suurimmalle sallitulle tuulipuistosta syntyvälle
vilkuntavaikutukselle:
korkeintaan 30 tuntia vuodessa niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa
korkeintaan 30 minuuttia päivässä niin sanotussa teoreettisessa
maksimitilanteessa
mikäli voimalan automaattinen säätely on käytössä, niin sanottu realistinen
vilkkumisvaikutus tulee rajoittaa korkeintaan kahdeksaan tuntiin vuodessa.
Ohjeistus Ruotsissa
Ruotsissa ei ole virallisia raja-arvoja vilkkumisvaikutukselle, vaan ainoastaan
suositukset (Boverket 2009), jotka perustuvat Tanskassa olevaan ohjeistukseen. Näiden
mukaan niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä
korkeintaan 30 tuntia vuodessa. Niin sanottu realistinen vilkkumisvaikutus saa
suositusten mukaan olla korkeintaan 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä.
Ohjeistus Tanskassa
Tanskassa on suositus (Danish Wind Industry Association), että niin sanotussa
realistisessa tilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 10 tuntia vuodessa.
2

ARVIOINTIMENETELMÄT JA ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET

2.1

Arviointimenetelmät
Tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia arvioitiin laskennallisin
menetelmin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOWmallinnusmoduulia. Juurakon tuulipuiston mallinnuksissa käytettiin tuulivoimaloita,
joiden napakorkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Voimaloiden
kokonaiskorkeus on tällöin 210 metriä.
Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma ja päivittäinen
valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman
vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin
halkaisija ja lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit
(Taulukko 2).
Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan roottorin oletetaan
pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio
aiheutuvasta vilkunnan teoreettisesta maksimimäärästä.
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Taulukko 2. WindPRO-ohjelmiston SHADOW-mallinnuksessa sovelletut
laskentaparametrit.
Laskennan aikaresoluutio
Laskentasäde tuulivoimalan ympärillä

Auringon korkeus merenpinnasta
huomioitu minimikulma

Maaston korkeusvaihteluiden vaikutus
näkemiseen
Havaintokorkeus

1 minuutti
Etäisyys, jolla vähintään 20 prosenttia auringosta
on tuulivoimalan lavan peittämä.
Laskentasäde tarkasteltavilla voimaloilla on 2009
metriä
3 astetta
(Mikäli auringonpaistekulma on alle 3 astetta,
auringon valon oletetaan siroavan ilmakehässä
niin paljon, ettei se aiheuta havaittavia varjoja.)
Huomioitu
eli vilkuntaa voi aiheutua havaintopisteeseen
ainoastaan, mikäli maaston korkeusvaihtelut eivät
estä näköyhteyttä tuulivoimalaan.
1,5 metriä

Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä
tekijöitä, kuten pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan
todellisesta määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä.
Realistinen
arvio
ottaa
huomioon
paikallisen
tuulijakauman
sekä
auringonpaistehavainnot (verrannollinen alueen leveyspiiriin ja pilvisyyshavaintoihin).
Tuulennopeusjakaumasta saadaan laskettua osuus ajasta, jolloin voimala ei pyöri, koska
tuulennopeus on joko liian alhainen tai liian korkea suhteessa voimalatyypin
käyntiväliin. Paikallinen tuulensuuntajakauma vaikuttaa roottorin suuntaukseen ja
edelleen mallinnuksen laskentasäteeseen valittujen laskentaparametrien mukaisesti
(Taulukko 2). Tuulensuuntajakauma on saatu Suomen Tuuliatlaksesta (Ilmatieteen
laitos 2009). Mallinnuksessa käytetyt auringonpaistetilastot on saatu Oulunsalosta
Oulun lentoaseman sääaseman auringonpaistehavainnoista (kuukausitason keskiarvot)
vuosilta 1981 2010 (Pirinen ym. 2012).

Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä
tuulivoimaloita sijaitsevia asuinkohteita), joille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset.
tuleva vilkunta otetaan huomioon. Reseptoripisteiden leveys on 1 metriä, korkeus
1 metriä ja korkeus maanpinnasta 2 metriä. Reseptoripisteitä valittiin hankealueen
ympäriltä 5 kappaletta.
Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja
ajankohta tarkastellulle tuulipuiston toteutusvaihtoehdolle. Mallinnuksen tulokset
esitetään karttakuvina sekä reseptoripistekohtaisina numeerisina arvoina.
2.2

Arvioinnin epävarmuudet
Varjon vilkunnan teoreettista maksimimäärää mallinnettaessa lapojen oletetaan
pyörivän jatkuvasti ja roottorin olevan kohtisuorassa aurinkoon nähden aiheuttaen
maksimaalisen varjon. Todellisuudessa tuuliturbiineilla on tuulennopeudesta
riippuvainen käyntiväli, jolloin liian alhaisilla tai korkeilla tuulennopeuksilla lavat eivät
pyöri. Lisäksi todellisuudessa roottorin suuntaus määräytyy havaitun tuulensuunnan
perusteella, eikä varjon muodostuminen ole näin ollen aina taattua (lavan on
havaitsijasta nähden peitettävä auringosta yli 20 prosenttia, jotta havaittava varjo
syntyy). Teoreettinen maksimimäärä edustaa siis selkeästi konservatiivista arviota
tuulivoimaloiden aiheuttamasta vilkunnan määrästä.
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Tuuliatlaksen mallinnustarkkuus aiheuttaa epävarmuutta realistiseen arvioon
tuulennopeus- ja -suuntajakauman käytön kautta. Myös auringonpaistehavaintojen
käyttö lisää hieman epävarmuutta, sillä hankealueen etäisyys Oulun lentoasemalta on
noin 100 kilometriä. Mallinnuksissa ei ole huomioitu kasvillisuuden vähentävää
vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä
yliarvioidaan.
3

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

3.1

Juurakon tuulipuisto
Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja
realistinen määrä. Teoreettisen maksimimäärämallinnuksen tulokset on esitetty
seuraavassa kuvassa (Kuva 1).

Kuva 1. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun
auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Juurakon tuulipuistossa. Mallinnus on
tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä.
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Kuvasta nähdään, että vilkunnan teoreettisessa maksimimallinnuksessa vuosittainen
vilkuntamäärä ylittää 30 tuntia reseptoripisteissä D ja E. Tarkemmat tulokset osoittavat,
että myös päivittäinen 30 minuutin vilkunta ylittyy reseptoripisteissä D ja E. Mainitut
reseptoripisteet sijaitsevat suunnitellusta tuulipuistosta länteen.
Teoreettisessa maksimitilanteessa reseptoripisteissä D ja E varjon vilkuntaa esiintyy
aamuisin tammi huhtikuussa sekä elo marraskuussa (Kuva 2). Reseptoripisteeseen D
vilkunta aiheutuu voimaloista 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 8. Reseptoripisteeseen E vilkunta
aiheutuu kaikista voimaloista.

Kuva 2. Vilkunnan teoreettisen maksimimäärän havaitsemiskalenteri
reseptoripistekohtaisesti. Kuvasta nähdään havainnollistettuna eri voimaloiden
aiheuttama vilkunta eri aikoina reseptoripisteille D ja E.

Seuraavassa karttakuvassa on esitetty realistinen vuosittainen vilkuntamäärä Juurakon
hankkeelle (Kuva 3).
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Kuva 3. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun
auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Juurakon tuulipuistossa. Mallinnus on
tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä.

Kuvasta 3 nähdään, että realistinen vuosittainen vilkuntamäärä ylittää 8 tuntia
ainoastaan reseptoripisteessä E. Reseptoripisteessä D vuosittainen vilkuntamäärä on 7
tuntia ja 38 minuuttia.
Reseptoripistekohtaiset tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 3).
Taulukossa on esitetty varjon vilkunnan esiintymisen teoreettinen maksimikesto
vuodessa (h/a) ja yhtäjaksoinen maksimikesto vuorokaudessa (h/d) sekä vilkunnan
realistinen kokonaiskesto vuodessa (h/a), jossa on huomioitu auringonpaistetilastot.
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Taulukko 3. Mallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin tarkastellulle tuulipuiston
toteutusvaihtoehdolle. Reseptoripisteiden koordinaatit on esitetty ETRS koordinaattijärjestelmässä.
Pohjoiskoordinaatti
(m)
7137847
7137733
7137487
7137475
7137128

A
B
C
D
E

Itäkoordinaatti
(m)
357976
358081
358250
358710
358986

Varjon vilkkumisvaikutus
Teoreettinen
Realistinen
maksimitilanne
tilanne
(h/a)
(h/d)
(h/a)
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
8:57
0:18
1:42
41:29
0:33
7:38
77:11
0:46
15:31

Vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin muiden maiden
vilkunnan raja-arvoihin myös oheisessa taulukossa (Taulukko 4). Tulokset ylittävät
Saksassa ja Tanskassa sovellettavat raja-arvot sekä Ruotsissa sovellettavat vuosittaiset
vilkuntamäärän raja-arvot. Ruotsin 30 minuutin päivittäisen realistisen vilkunnan rajaarvo ei ylity yhdessäkään reseptoripisteessä.
Taulukko 4. Mallinnustulosten vertailu sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin
(esitelty kappaleessa 1.2). Solun taustavärit suhteessa raja-arvoihin: vihreä ei ylitystä,
punainen ylitys, harmaa ei vertailua. Solu on merkitty punaiseksi mikäli yhdessäkin
asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy.
Vilkunnan määrä
30 tuntia / vuosi
30 minuuttia / päivä
10 tuntia / vuosi
1
2
teoreettinen
teoreettinen /realistinen
realistinen

8 tuntia / vuosi
realistinen

1

Saksa
2
Ruotsi
Tanska

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hankealueen
läheisyydessä varjon vilkunta on kohtalaista ja paikoitellen voimakasta tutkitulla
voimalatyypillä ja napakorkeudella. Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset
lähialueen asuinkohteissa arvioidaan kohtuullisiksi tai osittain voimakkaiksi
mallinnusepävarmuuksien puitteissa.
Haittoja voidaan tarvittaessa lieventää pysäyttämällä kriittiset tuulivoimalat kriittiseen
aikaan. Mallinnuksessa on käytetty voimaloita, joiden kokonaiskorkeus on 210 metriä.
Pienemmällä voimalatyypillä vilkunnan määrä olisi alhaisempi.
4

YHTEENVETO
Juola Holding Oy suunnittelee Kalajoelle 8 voimalan Juurakon tuulipuistoa. Tässä
selvityksessä on arvioitu Juurakon tuulipuiston varjon vilkunnan vaikutuksia
lähialueille. Kyseinen selvitys on päivitys aiempaan varjostusselvitykseen (päivätty
21.11.2014), jossa voimaloiden kokonaiskorkeus oli 205 metriä. Päivitetyssä
arvioinnissa on sovellettu 140 metrin voimalan napakorkeutta ja 140 metrin roottorin
halkaisijaa (voimalan kokonaiskorkeus 210 metriä).
Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon
hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on kohtalaista ja paikoitellen voimakasta
tutkitulla voimalatyypillä ja napakorkeudella verrattaessa sovellettaviin muiden maiden
raja-arvoihin. Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen

Copyright © Pöyry Finland Oy

LIITE 11
Varjostusselvitys

16X286459.10 päivitys
8.5.2015
Sivu 9 (9)

asuinkohteisiin
arvioidaan
kohtalaisiksi
mallinnusepävarmuuksien puitteissa.

ja

osittain

voimakkaiksi

Teoreettisessa maksimitilanteessa Saksan ja Ruotsin 30 tunnin vuosittainen ja 30
minuutin päivittäinen vilkuntaraja ylittyy kahdessa asuinkohteessa. Realistisessa
tilanteessa Ruotsin vuosittainen 8 tunnin vilkuntaraja ylittyy yhdessä asuinkohteessa.
Ruotsin 30 minuutin päivittäisen realistisen vilkunnan raja-arvo ei sen sijaan ylity
yhdessäkään reseptoripisteessä. Mallinnuksessa on käytetty tuulivoimaloita, joiden
kokonaiskorkeus on 210 metriä. Pienemmällä voimalatyypillä vilkunnan määrä olisi
alhaisempi.
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