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Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
16.12.2014

sen tarkoituksena on mahdollistaa enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän
alueelle.

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy)

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Vanhanen, projektikoordinaattori

YVA
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

LEISKAAVA

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
16.12.2014

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän
alueelle.

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy)

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Vanhanen, projektikoordinaattori

YVA-menettelyn
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

LEISKAAVA

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
16.12.2014 (§

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy)

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Vanhanen, projektikoordinaattori

menettelyn
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
(§ 126

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy)

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Vanhanen, projektikoordinaattorit Elina Saine

menettelyn
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
126). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy)

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Elina Saine

menettelyn
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy)

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Elina Saine

menettelyn laatija on Pöyry
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
nen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely)
dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy

lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja
(Winda Power Oy, ent. Winda Invest Oy) ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
Pohjanmaan elinkeino-

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Elina Saine

laatija on Pöyry
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettely)

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
-, liikenne

en kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Elina Saine (9.1.2017 saakka

laatija on Pöyry
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettely)

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
, liikenne

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
(9.1.2017 saakka

laatija on Pöyry
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Juha
Projektikoordinaattori

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettely)

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
, liikenne

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
(9.1.2017 saakka

laatija on Pöyry
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa

Juha-Matti Märijärvi
Projektikoordinaattori

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettely). YVA

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
(9.1.2017 saakka

laatija on Pöyry
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

päivättyä osayleiskaavakarttaa, jota on tarkistettu 9.5.2017

Matti Märijärvi
Projektikoordinaattori

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
YVA-

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
(9.1.2017 saakka

laatija on Pöyry Finland Oy, jossa
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

Matti Märijärvi
Projektikoordinaattori

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen Läntisten
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
-menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
(9.1.2017 saakka

Finland Oy, jossa
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

Matti Märijärvi
Projektikoordinaattori

Läntisten
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

enintään 20 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rake

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustann

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
(9.1.2017 saakka) ja Juha

Finland Oy, jossa
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

Matti Märijärvi
Projektikoordinaattori

Läntisten
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
sovittu muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustannuksista.

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
) ja Juha

Finland Oy, jossa
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

Matti Märijärvi
Projektikoordinaattori

Läntisten tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
uksista.

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
) ja Juha

Finland Oy, jossa
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

Projektikoordinaattori

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

kaavoitusprosessin rinnalla on ollut käynnissä YVA
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on
uksista.

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
) ja Juha-Matti Märijärvi

Finland Oy, jossa
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

YVA-lain muka
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Matti Märijärvi

Finland Oy, jossa projektipää
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

lain muka
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kalajoen kaupunki ja Tuulipuisto

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Matti Märijärvi

projektipää
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017

6.2.2017

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

lain muka
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
Tuulipuisto

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Matti Märijärvi

projektipää
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

, jota on tarkistettu 9.5.2017.

6.2.2017

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston rake

lain muka
menettelyn yhteydessä la

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy
Tuulipuisto

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino-
ja ympäristökeskus toimii kunt

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Matti Märijärvi

projektipää
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekt

.

6.2.2017
5

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

tuulivoimapuiston raken-

lain mukai-
menettelyn yhteydessä laa-

dittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä haitallisten vaikutusten ehkäisy-
Tuulipuisto

ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

ja
ja ympäristökeskus toimii kunti-

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Matti Märijärvi

projektipääl-
. Winda Power Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projekti-

tuulivoimapuiston
). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja

Tuulipuisto
ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on

ja

leiskaavan laatija on Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaa projektipäällikkö Liisa
Matti Märijärvi
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2. TIIVISTELMÄ

Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen sisäl-
tö.

2.1 Suunnittelualue

Kuva 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston sijainti. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

2.2 Kaavaprosessin vaiheet

16.12.2014 Kaupunginvaltuuston kaavoituspäätös § 126
16.02.2015 Yleisötilaisuus Kalajoella (YVA ja osayleiskaava)
18.05.2015 Kaupunginhallitus
28.05.-26.06.2015 Osayleiskaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
27.11.2015 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
09.12.2015 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
14.12.2015 Kaupunginhallitus
07.01.-05.02.2016 Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen
12.01.2016 Yleisötilaisuus Kalajoella (YVA ja osayleiskaava)
02.12.2016 Viranomaisneuvottelu
16.01.2017 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
23.01.2017 Kaupunginhallitus
06.02.2017 Kaupunginhallitus
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20.2.-21.3.2017 Kaavaehdotuksen nähtävillä olo
16.05.2017 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
22.05.2017 Kaupunginhallitus § 159
30.05.2017 Kaupunginvaltuusto § 63

2.3 Osallistuminen

2.3.1 Aloitusvaihe

Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen
yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaupunginhallituksen 18.5.2015 hyväksymä
(§ 123) ja se on ollut julkisesti nähtävillä 28.5.–26.6.2015 (MRL 62 § - 63 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu 13.11.2015. Päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmavaiheessa järjestettiin yleisötilaisuus 16.2.2015 Kalajoella. Tilaisuudessa esiteltiin
tuulivoimahanketta, YVA-menettely ja arviointiohjelma, YVA-menettelyn kytkeytyminen
kaavoitukseen sekä osayleiskaavan alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleisöllä oli
mahdollisuus saada tietoa ja esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista ja
hankkeesta.

2.3.2 Luonnosvaihe

Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetettiin nähtäville mielipiteen
kuulemista varten 7.1.-5.2.2016 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Samalla
järjestettiin YVA-hankkeen kanssa yhteinen yleisötilaisuus. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja
lähiympäristön maanomistajille lähetettiin kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaluonnoksen nähtäville
asettamisesta. Osallisilla ja kaupungin jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä
kaavaluonnoksesta.

2.3.3 Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 20.2.-21.3.2017 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin
julkisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin
kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan
jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

2.4 Viranomaisyhteistyö

· Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin viranomaisille 28.5.2015
· Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu 27.11.2015
· Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu 2.12.2016

2.5 Osayleiskaavan keskeinen sisältö

Tuulipuisto Oy Kalajoki / Winda Power Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoelle
Läntisten alueelle. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä
maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten
rakennettavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.
Tuulivoimapuiston tekninen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tuulivoimaloiden rakentamisen
on alustavasti arvioitu alkavan vuonna 2017, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön
vuonna 2018. Tuulivoimapuiston sijainti on esitetty kuvassa 1.

Osayleiskaavan taustalla on Läntisten tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely
(nk. YVA-menettely), joka on ollut käynnissä samanaikaisesti kaavoitusprosessin kanssa. YVA-
menettely on päättynyt YVA-yhteysviranomaisen lausuntoon 1.4.2016 (POPELY/254/2015). YVA-
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menettelyssä tutkittiin kolmea toteutusvaihtoehtoa VE1 (20 voimalaa), VE2 (11 voimalaa) ja VE3
(9 voimalaa).

Tuulivoimaloiden yksikkötehot ovat noin 3-5 MW ja kokonaiskorkeus (runko+siipi) enintään 220
metriä. Kaavan melumallinnuksissa on käytetty voimalatyyppiä, jonka nimellisteho on 3,45 MW.
Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään maakaapeleilla puiston omalle sähköasemalle,
joka tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tulee sijoittumaan Siikajärven lounaispuolelle.
Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto liitetään omalla uudella 110 kV:n voimajohdolla
sähköverkkoon Jylkän sähköasemalla. Sähkö siirretään Jylkän sähköasemalle uutta voimajohtoa
pitkin nykyisen Fingrid Oyj:n voimajohdon rinnalla.

YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä, ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä hyödynnetään yleiskaavatyössä.
Yleiskaavan kannalta olennaisimmat YVA-menettelyn yhteydessä laaditut selvitykset on liitetty
kaavaselostukseen.

Kaavaluonnos perustui YVA-menettelyn toteutusvaihtoehtoon VE1, jossa osayleiskaava-alueelle
sijoittui enimmäismäärä voimaloita eli yhteensä 20 voimalaa.

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa kolmen tuulivoimalan sijaintia on tarkastettu kaavaluon-
noksesta saatujen lausuntojen huomioimiseksi. Voimaloita 7 ja 12 on siirretty etäämmäksi mah-
dollisista metsälakikohteista ja voimalaa 22 on siirretty etäämmäksi nykyisestä voimajohdosta
vähimmäisetäisyysvaatimuksen huomioimiseksi. Voimalasiirrot ovat niin vähäisiä, ettei niillä arvi-
oida olevan oleellista vaikutusta maisemavaikutusten arviointiin (valokuvasovitteisiin).

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 23.1.2017 § 20 Läntisten osayleiskaavaehdotusta ja palautti
asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että pitäydytään 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun
tuulivoimala-alueen mukaisella alueella.

Osayleiskaavaehdotuksessa kuusi eteläisintä tuulivoimalaa on poistettu ja osayleiskaavalla
toteutettavien tuulivoimaloiden lukumäärä on yhteensä 14. Melu- ja välkemallinnukset sekä viisi
valokuvasovitetta on päivitetty vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä
tuulivoimaloiden sijoittelua ja lukumäärää. Suunnittelualueen rajausta on supistettu alueen
eteläosassa eteläisimpien tuulivoimaloiden poistamisen johdosta ja osayleiskaavaehdotuksessa
esitetyn suunnittelualueen laajuus on noin 1220 hehtaaria.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä on tarkoitus käyttää tuulivoimaloiden
rakennusluvan myöntämisen perusteena. (Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 1.4.2011, MRL
44 §, 77a § ja 77b §).

2.5.1 Osayleiskaavakartta

Osayleiskaavan sisältö on esitetty yleiskaavakartalla ja kaavamääräyksissä. Lisäksi on annettu
yleisiä määräyksiä mm. voimaloiden rakennustapaan ja rakennuslupiin liittyen.

Kaavamääräyksen mukaan tätä yleiskaavaa saa käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden
rakennusluvan myöntämisen perusteena. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 77a§).

Osayleiskaavassa on osoitettu:

· maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-3), jolle erikseen osoitetuille paikoilla voidaan rakentaa
tuulivoimaloita (tv-5)

· tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet, joilla on osoitettu voimaloiden ohjeelliset si-
jaintipaikat, enimmäismäärä 14 kpl ja suurin sallittu kokonaiskorkeus 220 m maanpinnasta

· erityisalue; sähköaseman alue (EN-1)
· muinaismuistokohteet (kiviröykkiö, tervahaudat, tervapirtti)
· luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-7)
· ohjeelliset tielinjaukset ja maakaapelit
· ohjeellinen uusi 110 kV:n voimajohto
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2.5.2 Osayleiskaavaselostus

Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi.

1 Johdannossa on kuvattu Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämiseen liit-
tyvät vaiheet ja suunnittelun organisointi.

2 Tiivistelmässä raportoidaan lyhyesti kaavaprosessin vaiheet, toteutuneet tapahtumat sekä
osayleiskaavasuunnitelman keskeinen sisältö.

3 Hankekuvaus-osiossa esitellään yleiskaavaluonnoksen pohjana olevan hankesuunnitelman
keskeinen sisältö sekä YVA-menettelyssä arvioidut hankevaihtoehdot.

4 Osayleiskaavan lähtökohdat-osiossa on kuvattu tuulivoimakaavoitusta ohjaavaa lainsää-
däntöä ja ohjeistusta, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset, suunnittelutilan-
teesta johdetut tavoitteet sekä laaditut selvitykset luonnonympäristöstä ja rakennetusta
ympäristöstä, erityispiirteistä ja suojelukohteista sekä ympäristön häiriötekijöistä.

5 Osayleiskaavan valmisteluosiossa esitetään tiivistetysti aloitusvaihe, kaavan vaihtoehdot,
kaavaluonnoksen periaatteet sekä mielipiteen kuulemisessa saatu palaute ja sen huomioi-
minen.

6 Osayleiskaavan kuvauksessa selostetaan luonnosvaiheessa kaavan vaihtoehdot, kaava-
luonnoksen periaatteet sekä mielipiteen kuulemisessa saatu palaute ja sen käsittely. Ehdo-
tusvaiheessa selostetaan lisäksi kaavaan luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset, nähtä-
villä olossa saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden perusteella tehtävät mahdolliset
tarkistukset kaavan sisältöön.

7 Osayleiskaavan vaikutusten arviointi kootaan laadittujen erillisselvitysten, ympäristövaiku-
tusten arvioinnin (YVA) sekä osallisten antaman palautteen pohjalta.

8 Osayleiskaavan toteuttaminen sisältää toteuttamisaikataulun ja ohjeita jatkosuunnittelulle.

9 Hyväksymisvaiheessa selostetaan kaavan hyväksymiseen liittyvät vaiheet

9 Lähteet
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3. HANKEKUVAUS

3.1 Suunnittelualueen sijainti

3.1.1 Yleiskuvaus

Kalajoen kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, jossa se kuuluu Ylivieskan
seutukuntaan yhdessä Alavieskan, Merijärven, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kanssa. Kalajoella
on noin 12 644 asukasta. Kalajoen keskustasta on Ylivieskaan 40 km, Kokkolaan 68 km, Ouluun
130 km ja Helsinkiin 548 km.

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu noin 5
kilometrin etäisyydelle Kalajoen keskustasta ja eteläosa noin 1 kilometrin etäisyydelle
Siiponjoesta. Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskus sijaitsee noin 6 kilometriä
suunnittelualueesta luoteeseen.

Suunnittelualue on maa- ja metsätalouskäytössä. Alueella sijaitsee metsästysmaja ja taukotupa.
Alueella ei ole pysyvää asutusta. Suunnittelualue sijoittuu useiden eri toimijoiden käynnistämien
tuulivoimapuistohankkeiden läheisyyteen.

3.1.2 Osayleiskaavan suunnittelualue

Luonnosvaiheessa osayleiskaavan suunnittelualueena on ollut YVA-hankealue.

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualuetta on supistettu alueen eteläosasta
eteläisimpien voimaloiden poistamisen johdosta. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetyn
suunnittelualueen laajuus on noin 1220 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaukseen on sisällytetty
noin 220 metrin suoja-alue, joka vastaa voimalan yksinkertaista kaatumaetäisyyttä (1 x
kokonaiskorkeus 220 metriä).

Alue on yksityisten omistuksessa. Hanketoimija on laatinut maankäyttöä koskevat sopimukset
kiinteistönomistajien kanssa.

3.2 Hankkeen lyhyt tekninen kuvaus

3.2.1 Tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteet

Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet,
muinaisjäännökset, kaavoitustilanne, melutaso, varjostusvaikutukset ja etäisyys julkisiin teihin.

3.2.2 YVA-hankevaihtoehdot

Läntisten tuulivoimapuiston YVA-menettelyssä tarkasteltiin kolmea toteutusvaihtoehtoa, jotka
erosivat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. YVA-vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE3
mukaiset tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmat on esitetty kuvissa 2-4.

Taulukko 1. Tuulivoimaloiden lukumäärä ja nimellisteho 3-5 MW voimaloilla YVA-menettelyssä arvioita-
vissa vaihtoehdoissa.

VAIHTOEHTO YKSIKÖIDEN LKM NIMELLISTEHO (3–5 MW voimalat)

VAIHTOEHTO 1 20 60-100

VAIHTOEHTO 2 11 33-55

VAIHTOEHTO 3 9 27-45

NOLLAVAIHTOEHTO Tuulivoimaloita ei rakenneta.
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Kuva 2. Tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja teiden sijainti hankealueella vaihtoehdossa VE1 (20 voima-
laa). Kuva © Pöyry Finland Oy 2015.

Kuva 3. Tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja teiden sijainti hankealueella vaihtoehdossa VE2 (11 voima-
laa). Kuva © Pöyry Finland Oy 2015.
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Kuva 4. Tuulivoimaloiden, sähkönsiirron ja teiden sijainti hankealueella vaihtoehdossa VE3 (9 voimalaa).
Kuva © Pöyry Finland Oy 2015.

3.2.3 Tuulivoimaloiden rakenne

Koko tuulivoimapuisto käsittää 14 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 3-5 MW.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 220 metriä. Voimaloiden napakorkeus, kohta
jossa roottori liittyy torniin, on noin 150 metriä ja roottorin läpimitta noin 140 metriä. Kukin
tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista. Voimalayksiköt
varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan
teräsrakenteisina, kokonaan betonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.

Kuva 5. Periaatekuva tuulivoimalasta.
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3.2.4 Yhdystiet

Tuulivoimapuiston sisäinen tieverkosto tullaan toteuttamaan siten, että olemassa olevia teitä
pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Alueen olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan
niiltä osin kuin tuulivoimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston
erikoiskuljetukset vaativat. Erikoiskuljetuksiin tarvittavan tien ajoradan minimileveys on noin viisi
metriä. Käännösten kohdilta tiet ovat leveämpiä. Teiden varsilla puustoa joudutaan raivaamaan
siten, että tieaukean leveydeksi tulee noin 10 metriä.

Teiden sijoituksesta laadittu alustava tiesuunnitelma on esitetty kuvassa 6. Alustavien
laskelmien mukaan osayleiskaavaehdotuksessa esitetty tiesuunnitelma sisältää noin 5,5
kilometriä uutta ja 9,8 kilometriä olemassa olevaa, parannettavaa tietä.

3.2.5 Sähköasema ja puiston sisäiset maakaapelit

Tuulivoimapuistolle rakennetaan uusi 110 / 33 kV muuntoasema, jossa puiston tuulivoimaloiden
tuottama teho muunnetaan 110 kV siirtojännitteeseen. Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat lii-
tetään 33 kV maakaapeleilla tuulivoimapuiston muuntoasemaan.

Puiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 metrin
syvyyteen. Kaapeliojan leveys on noin yksi metri. Maakaapelit tullaan pääasiassa sijoittamaan
alueella kulkevien ja alueelle rakennettavien teiden varsille. Luonnosvaiheen tuulivoimapuiston
sisäinen sähkönsiirto on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Tuulivoimapuiston suunniteltu sisäinen sähkönsiirto sekä alustava tiesuunnitelma. Kuva © Pöyry
Finland Oy 2017.

3.2.6 Sähkönsiirto kantaverkkoon

Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto liitetään omalla uudella 110 kV:n voimajohdolla
sähköverkkoon uudella Jylkkään rakennetulla sähköasemalla. Sähkö siirretään Jylkän
sähköasemalle uutta voimajohtoa pitkin, joka sijoitetaan nykyisen Fingrid Oyj:n voimajohdon
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yhteyteen/rinnalle. Rakennettavan voimajohdon pituus tulee olemaan noin 18 kilometriä.
Suunnitellun voimajohtoyhteyden toteuttaminen voidaan jakaa kolmeen osuuteen:

· Yhteispylväsosuus, jossa voimajohto kulkee jo rakennetuissa pylväissä (Fingridin puretulta
Kalajoen vanhalta sähköasemalta Jylkän uudelle sähköasemalle)

· Maakaapeliosuus, jossa kaapeli kulkee maan alla alittaen pellot ja jokiosuuden (Kalajokilaak-
so)

· Metsäosuus, jossa linja kulkee nykyisen Fingrid Oyj:n voimajohdon rinnalla yksipylväsraken-
teisena.

Niiltä osin, kun linja kulkee Fingrid Oyj:n voimajohdon rinnalla, olemassa oleva johtokäytävä le-
venee noin 9 metriä.

Sähkönsiirto on esitetty kuvassa 7 ja periaatekuva uuden johtoalueen poikkileikkauksesta
kuvassa 8.

Uuden rakennettavan linjan kuormitettavuus on noin 180 MW. Läntisten tuulivoimapuiston
enimmäisteho tulee olemaan noin 80 MW. Siirtolinjan vapaata kapasiteettia on tarjottu alueen
muille tuulivoimatoimijoille. Lisäksi siirtolinjan käytöstä kulutuksen rengassyöttöön on käyty
alustavia keskusteluja. Tällöin linjaa jatkettaisiin Kalajoen Hiekkasärkkien alueelle. Uusi
rakennettava sähkölinja on suunniteltu myös mahdollisia muita tarpeita varten kuten
asutusalueiden kulutusliittymät sekä bio- ja aurinkovoimaloiden tarve.

Kuva 7. Läntisten tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto sekä tuulivoimapuiston liittäminen Jylkän
sähköasemaan. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Suunniteltu sähkönsiirto
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Kuva 8. Periaatekuva uuden johtoalueen poikkileikkauksesta. Kuva © HVC Lasse Karhunen Ky 2016.

3.2.7 Tuulivoimapuiston rakentaminen

Tuulivoimapuiston rakentamisessa hyödynnetään Etelänkylän tukikohta-aluetta osayleiskaava-
alueen pohjoispuolella. Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus
tarvittaessa ja uusien teiden rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähkö-
asennukset ennakoidaan kestävän noin 1-2 vuotta. Tuulivoimaloiden rakentamisen on alustavasti
arvioitu alkavan vuonna 2017, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2018.

Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta. Koneistoja uusimalla
niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Yleensä perustukset mitoitetaan 50
vuoden käyttöajalle. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta.
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4. OSAYLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT

4.1 Selvitysmenetelmät

Suunnittelun lähtökohtia ovat suunnittelua ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus, hank-
keen ja alueen ominaisuudet sekä erilaiset aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Alueen
ominaisuuksia on kuvattu aluetta koskevissa selvityksissä sekä tutkittu yleiskaavatyön yhteydes-
sä.

· Tuulivoimapuiston tekninen kuvaus perustuu Winda Power Oy:n alustaviin suunnitelmiin.
· Kalajoen kaupungin maankäyttöpalvelut on toimittanut kaavoitustilanteeseen ja maankäyt-

töön liittyviä lähtötietoja.
· Osayleiskaavan lähtökohdat ja vaikutusarviointi on koottu pääasiassa YVA-selostuksesta sekä

sitä tukevista erillisselvityksistä, ks. luku 4.6 YVA-menettely.

4.2 Lainsäädäntö

4.2.1 Yleiskaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL)

Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6.

Yleiskaavan sisältövaatimukset on esitetty MRL 39§:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten
vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 §). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman
toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista
vaikutuksista (MRL 9 §). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa.

Osayleiskaavaluonnos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 77 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka koskee tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn
mahdollistamista yleiskaavan perusteella, on tullut voimaan 1.4.2011.

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi,
mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:

1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b §).

Jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti
yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan
aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai
osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun
perimistavan sekä -ajan (77 c §).

4.2.2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteista sekä
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetuksella
korvataan asumisterveysohje.
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Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja
biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan
tehtäessä terveydensuojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä.

Asetuksessa on määritelty altisteen toimenpideraja, jolla tarkoitetaan pitoisuutta, mittaustulosta
tai ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n
tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen
poistamiseksi tai rajoittamiseksi (2 §, momentti 1).

4.2.3 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetus on tullut
voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista
(993/1992) tuulivoimamelun osalta sekä melun osalta myös tuulivoimarakentamisen suunnittelua
koskevan ympäristöministeriön ohjeistuksen vuodelta 2012.

Asetuksessa on annettu melupäästön takuuarvon perusteella määritellylle ulkomelutasolle
seuraavat ohjearvot (A-taajuuspainotetun keskiäänitaso LAeq):

Taulukko 2. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelutasosta.

Lisäksi asetuksen mukaan valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB, jos
tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella.

4.3 Tuulivoimarakentamista koskevat ohjeet

4.3.1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja
mittaamisesta 28.2.2014.

Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää
erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan
nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä
vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus
vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi.
Mallinnustuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä.

Ohjeessa annetaan tietoja mallinnusmenettelyistä, mallinnuksessa käytettävistä ohjelmista ja
parametreista sekä tulosten esittämistavasta. Mallinnukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa
tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Mallinnus suoritetaan tuulen nopeuden
referenssiarvoa vastaavilla melupäästön lähtöarvoilla, mikä tarkoittaa tuulivoimalan
nimellistehollaan tuottamaa enimmäismelupäästöä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa
tuulivoimaloiden koolle on ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset
ja vaihtoehtoiset tiedot, kuten tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho, korkeus,
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moottorin halkaisija ja melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason
arviointiin mallintamalla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä-
ja sijoitusvaihtoehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita.
Melumallinnustarkastelu perustuu tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun.
Suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästölle käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa.
Melupäästön takuuarvoon sisällytetään koko laskennan epävarmuus, jolloin äänen
etenemislaskennassa voidaan käyttää standardiin ISO 9613-2 perustuvia vakioituja etenemiseen
liittyviä sää- ja ympäristöolosuhdearvoja.

Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden
muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.

Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu uusi valtioneuvoston asetus
(1107/2015), joka on tullut voimaan 1.9.2015 (Ks. selostuksen kohta 4.2.3 Valtioneuvoston
asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).

4.3.2 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016

Ympäristöministeriö on päivittänyt aiempaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää
ohjeistusta 2016. Opas on vuonna 2012 julkaistun oppaan päivitys tuulivoimarakentamisen
vaikutuksia koskevan lisääntyneen tiedon ja tuulivoimarakentamista koskevan osittain
muuttuneen lainsäädännön perusteella. Opas on laadittu tuulivoimarakentamisen kaavoitusta,
vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi.

Osayleiskaavassa ratkaistaan suhde muuhun maankäyttöön ja lähellä sijaitseviin rakennuksiin.
Tästä syystä kaavassa tulee määrätä voimalan rakennusalue. Seuraavassa poimintoja
ohjeistuksesta:

Kaavoituksen tarpeesta ja tarkkuudesta

· Jos voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, tuulivoimaloiden
suunnittelu ja toteutus perustuvat kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin.

· Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan
yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset
ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu.

· Yleiskaava voidaan laatia voimaloiden rakentamista suoraan ohjaavana ns.
”tuulivoimayleiskaavana”, jos asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa
yhteensovittamistarvetta muun maankäytön kanssa ei ole. Tuulivoimarakentamista suoraan
ohjaavaan yleiskaavaan tulee aina ottaa rakennuslupien myöntämistä koskeva erityinen
määräys.

Tuulivoimarakentamisen meluvaikutuksista

· Tuulivoimarakentamisen meluvaikutusten minimoimiseksi on olennaista sijoittaa voimalat
riittävän etäälle asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista.

· Ympäristöministeriö on antanut ohjeen tuulivoimaloiden ja melulle herkkien kohteiden välisen
riittävän etäisyyden mitoittamiseksi tuulivoimarakentamisen suunnittelun eri vaiheissa ja
lupaprosesseissa (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöministeriön ohjeita
2/2014)

· Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015 on tullut
voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista
(933/1992) tuulivoimamelun osalta.

Välkevaikutusten huomioimisesta

· Tuulivoimalat on sijoitettava niin kauas, ettei haitallista välkevaikutusta aiheudu.
· Suomessa ei ole vielä ohjearvoa, Ruotsissa ja Tanskassa sallitaan välkevaikutusta 8-10 tuntia

vuodessa niin sanotussa todellisessa tilanteessa. Muiden maiden ohjearvoja suositellaan
käytettäväksi myös Suomessa.
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4.3.3 Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen, Liikenneviraston ohje
8/2012

Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa maanteihin ja
rautateihin. Siinä annetaan myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden
merkitsemisestä merialueilla.

Tuulivoimalan etäisyys maantiestä tulee olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni +
lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä, joka ulottuu yleensä 20 tai 30 metrin etäisyy-
delle uloimman ajoradan keskilinjasta. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän,
suositellaan 300 metrin vähimmäisetäisyyttä maantien keskilinjasta. Maantien kaarrekohdassa
tuulivoimala on sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle.

Rautatien osalta vähimmäisetäisyyden tulee olla voimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) lisätty-
nä rautatien suoja-alueen leveydellä, joka on yleensä 30 metriä lähimmän raiteen keskilinjasta.
Jos rautatien suoja-alue on enemmän kuin 30 metriä, vähimmäisetäisyys on voimalan kokonais-
korkeus lisättynä suoja-alueen leveydellä.

4.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväksynyt
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten
toiminnassa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

· 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.

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:

· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa

· auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet,
joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys

· toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja
yhtenäisyyttä

· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä
edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle (Ympäristöhallinto 2012)

Tätä hanketta koskevat erityisesti (eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja) elinympäristön
laatuun, kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin, (toimiviin
yhteysverkostoihin ja) energiahuoltoon sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin
aluekokonaisuuksiin liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet on jaettu yleis-
ja erityistavoitteisiin. Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta VAT:ien
yleistavoitteissa todetaan mm., että ”Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset
tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.”.
Erityistavoitteissa sanotaan, että ”Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.” (Ympäristöhallinto 2012)
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä
keskitettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden
yhteensovittamista.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osittain. Kokonaisuutena hanke
edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan unionissa
sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoitteena on, että
uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on 20 prosenttia vuonna 2020. Tavoitteet on
säädetty direktiivissä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön
edistämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja
2013) tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 1005 MW
(vuoden 2015 lopussa) tasosta noin 2500 MW vuoteen 2020 mennessä.

4.5 Voimassa ja vireillä olevat kaavat

4.5.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Kalajoen kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005 ja se on saanut lainvoiman
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 25.8.2006 (kuva 9). Maakuntakaavassa ei ole käsitel-
ty maa-alueelle sijoittuvia tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.

Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueita
koskevat yleismääräykset. Suunnittelualueen läpi on osoitettu rautatieliikenteen yhteystarve Yli-
vieskasta Rahjan satama-alueelle, joka on osoitettu maakuntakaavassa logistiikka-alueena (lo).
Suunnittelualueen eteläpuolitse poikki kulkee moottorikelkkailureitti ja alueen sivuitse kaakkois-
lounaissuunnassa rinnakkain kulkevat voimajohdot on maakuntakaavassa osoitettu 400 kV ja
220 kV pääsähköjohtona. Rinnakkaisia pääsähkölinjoja ei ole merkitty erikseen, vaan ne sisälty-
vät samaan merkintään. Sähköjohdon rinnalle on maakuntakaavassa osoitettu pääsähköjohdon
yhteystarve. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi muinaismuistokohde. Alueen läheisyydessä noin
2,5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee Kourinkankaan ja Kurikkalan vedenhan-
kinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, jotka sijoittuvat tärkeälle pohjavesivyöhykkeelle. Suun-
nittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Kalajokilaakso on osoitettu maaseudun kehittämisen koh-
dealueena (mk-6) ja Kalajoen alue matkailun vetovoima-alueena / matkailun ja virkistyksen ke-
hittämisen kohdealueena (mv-5). Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskus on merkitty matkailu-
palvelujen alueena (RM). Alueen koillispuolella sijaitsevat Pitkäsenkylä ja Tynkä ja kaakkoispuo-
lella sijaitseva Kärkinen on osoitettu kylän kohdemerkinnällä (at). Alueen pohjoispuolella noin
400 metrin etäisyydellä sijaitseva Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä-
Nuoranperä-Hihnanperä on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta val-
takunnallisesti tärkeänä alueena Museoviraston vuoden 1993 luettelon perusteella (RKY 1993).
Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luettelon päivityksessä vuodelta 2009 alue
ei enää ole mukana, mutta tulee huomioida maankäytössä maakunnallisesti merkittävänä koh-
teena.

Maakuntakaavan yleisistä suunnittelumääräyksistä aluetta koskevat rantojen käyttöä, turvetuo-
tantoa, maa- ja metsätaloutta sekä lentoesteiden korkeusrajoituksia koskevat määräykset.

Taulukko 3. Hankkeessa huomioitavat maakuntakaavan määräykset.

Rautatieliikenteen yhteystarve

Moottorikelkkailureitti
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä.

Logistiikka-alue
Suunnittelumääräys: Raahen ja Kalajoen satama-alueisiin liittyen on varattava riittävä
alue meriliikenteen tavarankäsittelyä ja yritystoimintaa varten ja sujuva pääsy alueelle
yleiseltä tie- ja rataverkolta.
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Pääsähköjohto 400 kV ja 220 kV

Pääsähköjohdon yhteystarve

Muinaismuistokohde
Merkinnällä osoitetaan tiedossa olevat muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät
muinaisjäännökset.
Pohjavesialue
Suunnittelumääräys: Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset
ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista
pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein.
Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovit-
tamisesta.
Tärkeä pohjavesivyöhyke
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka
soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten.

      mk-6

Maaseudun kehittämisen kohdealue
Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomioi-
ta maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympä-
ristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen.
Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysy-
vän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet ja turvattava ensisijaisesti maatalouden toi-
mintaedellytykset.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset
rakentamiselle.

      mv-5

Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota virkistysalueiden ja –reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympä-
ristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäris-
töön.
Matkailupalvelujen alue
Suunnittelumääräys: Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.
Kylä
Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa
on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elin-
keinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvalli-
sesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi.
Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen kannalta
edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja –ympäristöön, vesihuollon
järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä.
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä
alue (Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä-Nuoranperä-Hihnanperä)
Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden mai-
sema-, kulttuuri, ja luonnonperintöarvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu.
Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-
alueilla, tulee vaalia. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät lin-
nuston kerääntymisalueet tulee turvata.
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varat-
tava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset:
Maa- ja metsätalous
Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten
peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asu-
tuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. Maankäyttöä suun-
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KALAJOEN
LÄNTISTEN

Kuva
alueen
jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjois

Pohjois
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

KALAJOEN
LÄNTISTEN

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa
tulee li
tua saaren pinta
Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
soita
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Kuva
alueen
jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjois

Pohjois
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

KALAJOEN
LÄNTISTEN

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa
tulee li
tua saaren pinta
Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Kuva 9. Ote Pohjois
alueen
jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjois

Pohjois
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

KALAJOEN KAUPUNKI
LÄNTISTEN

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa
tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
tua saaren pinta
Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys

, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

. Ote Pohjois
alueen sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois
jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjois-Pohjanmaan

Pohjois-Pohjan
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

KAUPUNKI
TUULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
tua saaren pinta
Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys

, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

. Ote Pohjois
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjanmaan

Pohjan
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

KAUPUNKI
ULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
tua saaren pinta
Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys

, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

. Ote Pohjois
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjanmaan

Pohjanmaan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

KAUPUNKI
ULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
Rantojen käyttö
Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
tua saaren pinta-alaan.
Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys

, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

. Ote Pohjois-
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjanmaan

maan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

ULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
alaan.

Turvesoiden käyttö
Yleinen suunnittelumääräys

, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon
sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

-Pohjanmaan maa
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjanmaan

maan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

ULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

Yleinen suunnittelumääräys
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
alaan.

Yleinen suunnittelumääräys
, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon

sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Pohjanmaan maa
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen

maan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

ULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta

Yleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä
, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon

sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä
Yleinen suunnittelumääräys: Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja le
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Pohjanmaan maa
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

maakuntakaavan uudistaminen

maan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

ULIVOIMAPUISTON OSAY

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta

: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä
, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon

sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä

: Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja le
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Pohjanmaan maa
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

jakartta © Maanmittauslaitos.

maakuntakaavan uudistaminen

maan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

ULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta

: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä
, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita joiden luonnon

sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma
nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteo
ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta
Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.
Muita maakuntakaavamääräyksiä

: Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja le
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Pohjanmaan maa
sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

maakuntakaavan uudistaminen

maan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluer
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimu

LEISKAAVA

niteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja
suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä y
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta
ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennus
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan eni
tään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoituksessa

säksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta
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hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po
jois-

Yleis

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
sevat
kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

Yleiskaavat

·

·

·
joka on hyväksytty 25.1.

KALAJOEN
LÄNTISTEN

Kuva 11
7.12.2016)
koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjois
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi
lipotentiaali
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.
ei ole esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

-Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

Yleiskaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
sevat kaavat on lueteltu alla ja esitetty
kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

Yleiskaavat

Suunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty
26.2.2008.
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

KALAJOEN KAUPUNKI
LÄNTISTEN

11. Ote Pohjois
7.12.2016)
koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi
lipotentiaali
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

kaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

Yleiskaavat

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty
26.2.2008.
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

KAUPUNKI
TUULIVOIMAPUISTON OSAY

. Ote Pohjois
7.12.2016), johon
koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi
lipotentiaali-
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

kaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

Yleiskaavat

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty
26.2.2008.
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

KAUPUNKI
ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Ote Pohjois
, johon

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

kaavat ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty
26.2.2008.
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

KAUPUNKI
ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Ote Pohjois
, johon Läntisten

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Ote Pohjois
Läntisten

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakunt
Läntisten

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

esitetty muutosta
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto
ollut nähtävillä 15.1.-
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

Pohjanmaan maakunt
Läntisten kaavaehdotuksen mukainen

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

tuulivoima
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille
selvitys sekä luonto-, maisema

-13.2.2015 v
Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

Pohjanmaan maakunt
kaavaehdotuksen mukainen

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

tuulivoima
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille

, maisema
13.2.2015 v

Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,
joka on hyväksytty 25.1.1985

ULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Pohjanmaan maakunt
kaavaehdotuksen mukainen

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.

tuulivoima
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun
tarkistus on saatettu vireille keväällä 2014.

, maisema
13.2.2015 v

Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,

1985

LEISKAAVA

Pohjanmaan maakunt
kaavaehdotuksen mukainen

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan
luonnos on ollut nähtävillä 10.4.-12.5

tuulivoima-alueen maakuntakaavamerkintään.
on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

kaupungin kaavoituskatsaus 2015).

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun

keväällä 2014.
, maisema
13.2.2015 v

Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,

1985.

LEISKAAVA

Pohjanmaan maakunt
kaavaehdotuksen mukainen

koviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois-Pohjanmaan liitto, pohjak

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan

12.5.
alueen maakuntakaavamerkintään.

on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty

uunnittelualueen pohjoispuolella
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun

keväällä 2014.
, maisema-, kulttuuriympäristö
13.2.2015 välisen ajan.

Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,

LEISKAAVA

Pohjanmaan maakunt
kaavaehdotuksen mukainen

Pohjanmaan liitto, pohjak

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan

.2017.
alueen maakuntakaavamerkintään.

on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys.

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kaavat on lueteltu alla ja esitetty kuvassa 1

noin 2,5 kilometrin päässä on voimassa Kalajoen
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun

keväällä 2014.
, kulttuuriympäristö
älisen ajan.

Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,

Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaav
kaavaehdotuksen mukainen

Pohjanmaan liitto, pohjak

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun l
alueiden tarkistuksia sekä muita maakuntakaavamerkintöjen päivityksiä. Vaihemaakuntakaavan

2017.
alueen maakuntakaavamerkintään.

on laatinut 3. vaihemaakuntakaavan pohjaksi selvityksen eri YVA
hankkeiden yhteisvaikutuksista mm. muuttolintujen reitteihin, ks. selostuksen kohta 4.7.7 Po

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis
kuvassa 1

noin 2,5 kilometrin päässä on voimassa Kalajoen
keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentun

keväällä 2014.
, kulttuuriympäristö
älisen ajan.

Suunnittelualueen luoteispuolella noin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty

Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden
Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 5 kilometrin päässä on voimassa Rahjan osayleiskaava,

akaavan 2. vaihemaakuntakaav
kaavaehdotuksen mukainen

Pohjanmaan liitto, pohjak

Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille
20.1.2016. Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa käsitellään pohjavesi

ja kaivosalueita, Oulun seudun liikenteen ja maankäytön ratkaisuja, tuulivoima
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· Suunnittelualueen koillispuolella noin 6 kilometrin päässä on voimassa Mustilankankaan
tuulipuiston osayleiskaava, joka on hyväksytty 26.11.2013. Osayleiskaava mahdollistaa
enintään 28 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

· Suunnittelualueen länsipuolella noin 7 kilometrin päässä on voimassa Kalajokisuu-Rahjan
osayleiskaava satama- ja lomaranta-alueille, joka on hyväksytty 29.6.2000.

· Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 9 kilometrin päässä on voimassa Tohkojan tuulipuiston
osayleiskaava, joka on hyväksytty 25.6.2013. Osayleiskaava mahdollistaa enintään 26
tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

· Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 10 kilometrin päässä on voimassa Jokelan tuulipuiston
osayleiskaava, joka on hyväksytty 9.1.2013. Osayleiskaava mahdollistaa enintään 14
tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

Asemakaavat

· Suunnittelualueen itäpuolella noin 4 kilometrin etäisyydellä on Tyngän asemakaava, joka on
hyväksytty 29.6.2010.

· Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 4 kilometrin päässä olevan Kirkonseudun asemakaa-
van (vanhimmat osat vahvistettu 3.12.1966) viimeisin muutos ja laajennus on laadittu kaup-
pakorttelien alueelle. Asemakaava on hyväksytty 16.12.2014.

· Suunnittelualueen luoteispuolella noin 6 kilometrin päässä on Hiekkasärkkien asemakaava
(vahvistettu 4.2.1986), jonka viimeisin muutos ja laajennus on laadittu Matkailutien eteläisen
liittymän alueelle. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.5.2016. Hiekkasärk-
kien asemakaavan muutos ja laajennus Marinan alueelle on tullut vireille huhtikuussa 2013.
Ensimmäinen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 11.1.-11.2.2016 ja toinen ehdotus
24.11.-30.12.2016. Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueelle
on tullut vireille lokakuussa 2015. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.6.-23.6.2016.

· Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 7 kilometrin päässä on Letonrannan asemakaava, joka
on hyväksytty 19.12.1996 ja viimeisin muutos 19.11.1999.

· Suunnittelualueen länsipuolella noin 9 kilometrin päässä on voimassa Rahjan asemakaava,
jonka viimeisin muutos ja laajennus on hyväksytty 29.5.2012.

Ranta-asemakaavat

· Suunnittelualueen eteläpuolella noin 5 kilometrin päässä on Pitkäjärven ranta-asemakaava,
joka on vahvistettu 18.12.1986.

· Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 7 kilometrin päässä on Kalajokisuu-Vasankarin ranta-
asemakaava (vahvistunut 2.5.1980), jonka viimeisin muutos on hyväksytty 20.1.2005.

· Suunnittelualueen länsipuolella noin 8 kilometrin päässä on Rahjan ranta-asemakaava, joka
on hyväksytty 9.10.1998.

· Suunnittelualueen länsipuolella noin 8,5 kilometrin päässä on Rahjan saariston ranta-
asemakaava, joka on hyväksytty 17.12.1996

· Suunnittelualueen länsipuolella noin 8,5 kilometrin päässä on Pohjanpään ranta-asemakaava,
jonka viimeisin muutos ja laajennus on hyväksytty 31.1.2012.

Voimajohdon alue

Suunnitellun sähkönsiirron alueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.



4.5.44.5.44.5.4

KALAJOEN
LÄNTISTEN

Kuva
kaava, RAK= ranta
saus 2015.

Lä

Pohjois
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus
esitetty

KALAJOEN
LÄNTISTEN

Kuva
kaava, RAK= ranta
saus 2015.

Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjois
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus
esitetty

KALAJOEN
LÄNTISTEN

Kuva 12
kaava, RAK= ranta
saus 2015.

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjois
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus
esitetty

KALAJOEN KAUPUNKI
LÄNTISTEN

12. Kaavoitustilanne
kaava, RAK= ranta
saus 2015.

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjois-Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus
esitetty kuvassa 1

KAUPUNKI
TUULIVOIMAPUISTON OSAY

. Kaavoitustilanne
kaava, RAK= ranta
saus 2015.

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

kuvassa 1

KAUPUNKI
ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Kaavoitustilanne
kaava, RAK= ranta

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

kuvassa 1

KAUPUNKI
ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Kaavoitustilanne
kaava, RAK= ranta-

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

kuvassa 1

ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Kaavoitustilanne
-asemakaava).

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

kuvassa 13.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Kaavoitustilanne
asemakaava).

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

ULIVOIMAPUISTON OSAY

. Kaavoitustilanne osayleiskaava
asemakaava).

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

ULIVOIMAPUISTON OSAY

osayleiskaava
asemakaava).

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

ULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

osayleiskaava
asemakaava). Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

LEISKAAVA

osayleiskaava
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

LEISKAAVA

osayleiskaava-
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

LEISKAAVA

-alueen
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

hialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennus

alueen
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista suurempiin 20
ta on suunnitteluvaiheessa, osa rakennusvaiheessa ja osa toiminnassa.

alueen läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
suurempiin 20
vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
suurempiin 20
vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
suurempiin 20
vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
suurempiin 20
vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
suurempiin 20-30 voimalan hankkeisiin
vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

vaiheessa ja osa toiminnassa.

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

vaiheessa ja osa toiminnassa. Tuulivoimahankkeet on

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

Tuulivoimahankkeet on

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin

Tuulivoimahankkeet on

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
30 voimalan hankkeisiin. Osa hankkei

Tuulivoimahankkeet on

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
. Osa hankkei

Tuulivoimahankkeet on

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
. Osa hankkei

Tuulivoimahankkeet on

6.2.2017

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
. Osa hankkei

Tuulivoimahankkeet on

6.2.2017

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantaylei
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituska

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
. Osa hankkei

Tuulivoimahankkeet on

6.2.2017
26

läheisyydessä (OYK= osayleiskaava, RYK= rantayleis-
Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupungin kaavoituskat-

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
. Osa hankkeis-

Tuulivoimahankkeet on

Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko

Tuulivoimahankkeet on



 KALAJOEN KAUPUNKI
 LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6.2.2017

27

1 Tuulipuisto Oy Kalajoki 10 Jokela, wpd
2 Etelänkylä, Winda Invest 11 Mehtäkylä, TuuliWatti
3 Torvenkylä, Smart Windpower 12 Juurakko, Juola Holding
4 Kokkokangas, Saba Wind 13 Mäkikangas, wpd
5 Mutkalampi, Prokon 14 Karhunnevankangas-Toukkalankallio, wpd
6 Saarenkylä, TM Voima 15 Ristiveto, Puhuri
7 Kytölä, TM Voima 16 Pyhänkoski, Tunturituuli
8 Mustilankangas, TuuliWatti 17 Paltusmäki, Smart Windpower
9 Tohkoja, wpd

Kuva 13. Osayleiskaava-alueen läheisyyteen mantereelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet (09/2016). Ku-
va © Pöyry Finland Oy 2017.

4.6 YVA-menettely

Läntisten tuulivoimapuiston YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-
menettely) kulkee erillisenä lakisääteisenä menettelynä rinnan osayleiskaavaprosessin kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ta-
pauskohtaisesta soveltamisesta 22.5.2014 (Dnro: POPELY/3/07.04/2014) Kalajoen Pirttinevan
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alueelle sijoittuvaan hankkeeseen, jossa Winda Invest Oy suunnitteli enintään 9 kokonaistehol-
taan 30 MW tuulivoimalaitoksen rakentamista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksen
mukaan hankkeessa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutuksia,
suunnitella haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä sekä lisätä hankkeen
avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. YVA-menettelyn toteuttajana toimi Pöyry
Finland Oy. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui tammikuussa 2015 ja YVA-selostus
lokakuussa 2015. YVA-yhteysviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. YVA-
menettely on päättynyt yhteysviranomaisen lausuntoon 1.4.2016 (POPELY/254/2015). YVA-
aineisto erillisselvityksineen on muodostanut keskeisen tietopohjan osayleiskaavan laatimiselle.
YVA-aineisto on saatavissa sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankesivuilta osoit-
teesta: www.ymparisto.fi/lantistentuulivoimayva.

4.6.1 YVA-menettelyn aikana laaditut selvitykset

YVA-menettelyn aikana on tehty seuraavat suunnittelualueen kaavoituksessa huomioitavat selvi-
tykset:

· Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys (2013-2015)
· Muuttolintuselvitys (2014)
· Pesimälinnustoselvitys (2014-2015)
· Pöllöselvitys (2014-2015)
· Lintujen törmäysmallinnus (2015)
· Liito-orava- ja lepakkoselvitys (2014-2015)
· Varjostus- ja vilkkumismallinnus (2015)
· Melumallinnus (2015)
· Muinaisjäännösinventointi (2015)
· Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein (2015)
· Näkymäalueanalyysi (2015)
· Asukaskysely (2015)
· Avainhenkilöhaastattelu (2015)
· TV- ja radiosignaalimittaus vallitsevista signaalitasoista (2015)

4.6.2 Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta 1.4.2016 (POPELY/254/2015).
Lausunnossa esitettiin seuraavia kaava-aluetta koskevia tarkistuksia hankesuunnitelmaan, selvi-
tyksiin ja vaikutusarviointiin:

Hiekkasärkät

· Hiekkasärkkien matkailualueen laajentamisen huomioiminen
· Vaikutusarvioinnin täydentäminen Hiekkasärkkien matkailu- ja virkistyskäytön, maisemavai-

kutusten sekä Hiekkasärkkien kehittämisen osalta
· Useampien valokuvasovitteiden laatiminen
· Vaikutusarvioinnin tarkentaminen: Hiekkasärkkien alueet, joiden yläkerroksiin voimalat voivat

näkyä, näkymät Hiekkasärkkien laajennusalueelle

Maisema ja kulttuuriympäristö

· Näkymäalueanalyysin esittäminen peitteettömänä, tarkemmat kuvaotteet länsi- ja eteläpuo-
len vaikutusalueesta, kylien nimeäminen karttaan

· Tarkastelu, minkä hankkeen voimalat millekin näkymäalueelle näkyvät
· Useampien valokuvasovitteiden laatiminen, valokuvasovitteiden kuvan laadun parantaminen,

kuvateksteihin etäisyydet voimaloihin
· Valokuvasovitteet ja näkemäalueanalyysi suuremmassa koossa ja parempilaatuisina erillisenä

liitteenä
· Kulttuuriympäristön arvokohteet –kuvan päivittäminen parempilaatuiseksi ja kohteiden ni-

meäminen kuvassa

http://www.ymparisto.fi/lantistentuulivoimayva
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· Kulttuuriympäristön arvokohteiden esittäminen taulukkomuodossa, johon myös tiedot hanke-
alueen etäisyydestä

· Pohjois-Pohjanmaan maisema-alueiden päivitysinventoinnissa esitettyjen alueiden huomioi-
minen

· Vaikutusarvioinnin täydentäminen: vaikutukset kauempana sijaitseviin merkittäviin asutus-
keskittymiin (Himangan ja Alavieskan taajamat), vaikutukset kulttuuriympäristön kannalta
arvokkaisiin kohteisiin, vaikutukset maisema-alueiden arvoon, vaikutukset vaikutusalueen ky-
lien ja taajamien elinympäristön luonteeseen ja laatuun, vaikutukset arkeologiseen kulttuuri-
perintöön

· Virkistyskäyttöön liittyvien maisemallisten tekijöiden huomioiminen lähimaisemaan kohdistu-
vien vaikutusten arvioinnissa

· Maisemavaikutusten arvioinnin täydentäminen yhteisvaikutusten osalta
· Kalajoen pappilan lisääminen kulttuuriympäristön arvokohteisiin
· Pohjois-Pohjanmaan liiton inventoinnit 2015 huomioiminen
· Kaavaselostuksessa tulee osoittaa perustellen ja uusilla kuvasovitteilla, miten todetut merkit-

tävät vaikutukset otetaan huomioon

Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö

· Lähimpien tuulivoimaloiden esittäminen taulukkomuodossa, jossa tuodaan esille voimalamää-
rät ja –koot sekä etäisyys Läntisten hankkeeseen, muiden hankkeiden tilanteen päivittäminen
ja huomioiminen

· Maa-ainesten ottoalueiden huomioiminen
· Etelänkylän voimaloiden huomioiminen karttaesityksissä
· Metsäperän huomioiminen, 2 km vaikutusalueen rajauksen lisäys sekä golfkenttien, hiihtoma-

jan, ampumaradan, pohjavesialueiden, pohjavedenottamoiden sekä Etelänkylän voimaloiden
lisääminen nykyinen maankäyttö –kuvaan

· Rakennuslupa- ja eläintilatietojen lähdeaineiston lisääminen, rakennuslupatietojen tarkistus
· Vaikutusarvioinnin täydentäminen: Kalajoen lentopaikan asema lentopaikkaverkostossa sekä

tiedot lentopaikan nykyisestä käytöstä, vaikutukset Hiekkasärkkien alueeseen ja sen kehittä-
miseen, Kalajoen keskustan yhdyskuntarakenteen mahdolliset laajentamistarpeet ja hank-
keen vaikutukset niihin, yhteisvaikutukset ympäröivään maankäyttöön ja asutustihentymiin

· Asutuksen määrän esittäminen etäisyysvyöhykkeittäin
· Maa- ja metsätalouden tuotannosta poistuvan maa-alan pinta-alatietojen esittäminen
· YVA-hankevaihtoehtojen välisten erojen arvioinnin tarkentaminen yhdyskuntarakenteen ja

maankäytön kannalta
· Kaavoitustilanteen esittäminen laajemmalta alueelta, laadittavana olevan Kalajoen keskustan

osayleiskaava-alueen rajauksen esittäminen kaavoitustilanne-kuvassa
· Maakuntakaavatilanteen päivitys, tarkempi kartta hankealueesta ja sen suhteesta 1. vaihe-

maakuntakaavaan. Hankevaihtoehtojen ja niiden välisten erojen arviointi.
· Vaikutusarvioinnin täydentäminen maakuntakaavoituksen osalta käyttäen kaikkia kriteerejä,

joita manneralueen tuulivoimaselvityksessä vuodelta 2011 on käytetty. Linnustovaikutusten,
maisemavaikutusten ja ihmisten kohdistuvien vaikutusten arvioinnin huomioiminen.

· Yhteisvaikutusten huomiointi maakuntakaavan arvioinnissa; Etelänkylän voimalat.
· Arvioinnin täydentäminen: onko tapahtunut sellaisia ympäristön muutoksia, joiden perusteel-

la hankealue voidaan toteuttaa maakuntakaavassa osoitettua laajempana tai sijoittaa 1. vai-
hekaavassa osoitetun vastaisesti.

Luonnonolot ja kasvillisuus, linnusto

· Vaikutusarvioinnin täydentäminen: vaikutukset pohjaveteen (pohjaveden virtaussuunnat,
voimaloiden perustusten vaikutus pohjaveteen, öljyvahingon ja liikenteen onnettomuusriskit),
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena, Tomujoen ja Pitkäsenkylän peltojen
vaikutus niille kerääntyvien suurikokoisten lintujen liikkeisiin, yhteisvaikutukset muuttolinnus-
toon

· Happamien sulfaattimaiden esiintymisen selvitysvelvoite kaavan yleismääräyksiin
· Metsälakikohteelle on suunniteltu rakentamista
· Muinaisrantakivikkoalueiden huomioiminen
· Pesimälinnuston selvitysmenetelmien esittäminen tarkemmin, tulosten tarkempi esitystapa
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· Tarkempien perusteluiden esittäminen linnustoselvityksen johtopäätökselle, jonka mukaan
minkään lajin parimäärät eivät ole lajien suojelutason kannalta merkittäviä (painopiste paikal-
lisissa ja alueellisissa vaikutuksissa)

· Jatkosuunnittelussa tarpeen tarkastella mahdollisuutta sijoittaa voimalapaikat kauemmas ra-
jatuista ja mainituista linnustokohteista.

· Perusteet linnustollisesti huomionarvoisille kohteille; niillä ei ole havaittu merkittävästi huo-
mionarvoisia lajeja

Melumallinnus

· Yhteismelumallinnuksen 35 dB(A):n rajauksen esittäminen
· Melulaskentaa ei ole tehty käyttäen suurinta voimalatyyppiä (5 MW), melulaskennan päivit-

täminen mikäli käytetään korkeudeltaan tai teholtaan suurempia voimaloita tai voimaloiden
sijaintia muutetaan

Sähkönsiirto

· Johtokadun poikkileikkauskuvan esittäminen
· Muiden tiedossa olevien ja suunnitteilla olevien voimajohtojen huomioiminen (yhteisvaikutuk-

set)
· Sähkönsiirron vaikutusalueen laajuuden esittäminen vaikutusalueita kuvaavassa kartassa
· Vaikutusarvioinnin täydentäminen (myös yhteisvaikutukset): johtokäytävän laajennus ja rai-

vattavat alueet, voimajohtomelun vaikutukset asutukselle, maisemavaikutukset, maisemahai-
tat kiinteistöille, vaikutukset pintavesiin, vaikutukset muuttolinnustoon (törmäysriski), voima-
johtorakenteiden vaikutukset suojelualueisiin

Muut

· Maakaapeleiden ja uusien teiden esittäminen useimmissa karttaesityksissä
· Työmaatukikohdan sijainnin määrittäminen
· Selvitys, miten lapojen jäätymistä aiotaan ehkäistä
· Tuulivoimaloiden käytöstä poiston laajempi tarkastelu
· Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen: lievennystoimet kaavaselostuksessa selkeämmin esille
· Tarkennettu ehdotus seurantaohjelmaksi kaavaselostukseen

4.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

4.7.1 Rakennusjärjestys

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista säätelevät osayleiskaava ja rakennusjärjestys yh-
dessä. Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.1.2003 ja
se on tullut voimaan 27.3.2003.

4.7.2 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 tuulivoimatuo-
tannon lisääminen alueella ja toisaalta tuotantoon liittyvien ympäristöhaittojen välttäminen. Län-
tisten tuulivoimapuiston alue sijoittuu osittain selvityksessä tunnistetulle tuulivoima-alueelle.
Hankealueelle sijoittuu selvityksessä aluekokonaisuuden Kalajoki itäinen kohde 89, joka on arvi-
oitu B/C+–luokkaan pääosin linnustovaikutusten vuoksi. Kohde sijaitsee linnuston todennäköisel-
lä muuttoreitillä, mutta vaikutuksiin voidaan puuttua järjestämällä voimalat linnuston muuton
suuntaisiin riveihin.

4.7.3 Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta on laadittu vuonna 2013 tuulivoimaselvitys, joka on
jatkoa aiemmin tehdylle maakunnalliselle tuulivoimaselvitykselle (Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011). Selvityksessä Läntisten tuulivoimapuisto-
alue sijoittuu osittain selvityksessä tunnistetulle tuulivoima-alueelle Tynkä P (kohde 46).
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4.7.4 Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi 2011

Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle suunnitelluille tuulivoimapuistoille on laadittu yhteisvaikutusselvitys
(FCG Finnish Consulting Group Oy 2011). Selvityksessä on arvioitu Tohkojan, Jokelan ja Musti-
lankankaan tuulipuistojen yhteisvaikutuksia meluun ja varjostukseen. Maisemavaikutusten arvi-
oinnissa mukana oli myös Mäkikankaan tuulipuisto Pyhäjoella. Näkemäalueanalyysin mukaan
Mustilankankaan voimalat näkyvät Läntisten tuulivoimapuiston peltoaukeille. Tohkojan, Mustilan-
kankaan, Jokelan ja Mäkikankaan tuulipuistoista aiheutuu yhteisvaikutuksia maisemaan, linnus-
toon, maankäyttöön ja ihmisiin. Kaikkien hankkeiden toteutuessa maisemakuvan muutos alueella
on huomattava ja se on havaittavissa laajalla alueella. Vain osan hankkeista toteutuessa maise-
makuvamuutos on paikallisempi.

4.7.5 Kalajoki-Raahe tuulivoimapuistot -muuttolinnustoon kohdistuva yhteisvaikutusarviointi
2012

Lisäksi muuttolinnustoon kohdistuvista yhteisvaikutuksista on laadittu selvitys (FCG Finnish Con-
sulting Group Oy ja Pöyry Finland Oy 2012). Selvityksessä todetaan, että usealla samalle muut-
toreitille osuvalla tuulivoimapuistolla voi olla vaikutuksia alueen läpi muuttavaan linnustoon (tör-
mäysvaikutus). Vaikutusten arvioinnissa tarkastellut tuulivoimapuistohankkeet sijaitsevat Läntis-
ten alueen pohjoispuolella, mutta osittain samassa linjassa Läntisten tuulivoimapuiston kanssa.
Selvityksen mukaan alueella sijaitsevan Palonevan pellot ovat laulujoutsenten ja harmaahanhila-
jien merkittävä lepäilyalue.

4.7.6 Muuttolintuselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun alueelta on laadittu vuonna 2013 lintujen muuttoreittiselvi-
tys  (Hölttä 2013). Selvityksen tarkoituksena on ollut määritellä Pohjois-Pohjanmaan rannikko-
seudun kattava kokonaiskuva tuulivoimarakentamisen kannalta riskialttiiden lintulajien muutto-
reiteistä 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 lepäily-
alueet.

4.7.7 Pohjois-Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys 2016

Pohjois-Pohjanmaan alueelta on laadittu vuonna 2016 muuttolinnustoselvitys (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 2016), joka liittyy Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluun.
Pohjois-Pohjanmaan tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten hallinto on keskeinen näkökulma, kun
1. vaihemaakuntakaavassa osoitettua tuulivoima-alueiden varausten kokonaisuutta päivitetään.
Selvityksessä on arvioitu Pohjois-Pohjanmaalle suunnittelun tuulivoimarakentamisen kokonaisuu-
den yhteisvaikutukset muuttolinnustoon keskeisten lajien päämuuttoreittien kautta. Tarkastelus-
sa ovat 1. vaihemaakuntakaavan alueiden lisäksi kaikki maakuntakaavavarausten ulkopuolelle si-
joittuvat tuulivoimahankkeet. Selvityksen tavoitteena on tuoda riittävät tiedot muuttolinnustoon
kohdistuvista yhteisvaikutuksista maakuntakaavoituksen tueksi.

4.8 Luonnonolot ja kasvillisuus

Suunnittelualueella on tehty kasvillisuusselvityksiä 2013-2015. Luonto-osuuskunta Aapa on laati-
nut kasvillisuus- ja kasvistoselvityksen 2013 ja Pöyry Finland Oy on selvittänyt alueen kasvilli-
suutta kesällä 2014 ja 2015. Luonto-osuuskunta Aapan selvitys on esitetty liitteessä 2. Alueelta
laaditut kasvillisuusselvitykset on koottu luontoselvitykseen, joka on esitetty liitteessä 3.

Luontoselvityksessä on kartoitettu kasvillisuus, luontotyypit, luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaat alueet sekä alueen linnusto sekä uhanalainen ja muu huomionarvoinen lajisto. Luon-
toselvityksissä vuosina 2014-2015 selvitetyt alueet on esitetty kuvassa 14.

Selvitystä varten koottiin yhteen alueelta olemassa oleva tieto, jota täydennettiin maastoselvi-
tyksin. Maastoselvityksissä alueelta pyrittiin huomioimaan seuraavat maankäytön suunnittelussa
huomioitavat kohteet:
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· metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt
· luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavat luontotyypit
· vesilain luvun 2 § 11 mukaiset vesiluonnon suojelutyypit ja uhanalaiset luontotyypit
· luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille soveltuvat elinympäristöt (mm. liito-orava, viitasam-

makko ja lepakot)
· uhanalaiset lajit ja muut luontoarvoiltaan huomionarvoiset kohteet

Kuva 14. Läntisten osayleiskaava-alueen maastoselvitysalueet 2014 ja 2015. Kuva © Pöyry Finland Oy
2017.

Voimajohdon alue

Tuulivoimapuiston ja sähköaseman väliin rakennetaan 110 kV:n voimajohto, joka sijoitetaan
Fingridin voimajohdon yhteyteen samaan johtokäytävään. Sähkönsiirtoreitin osalta ei tehty
maastoselvityksiä. Nykyisen voimajohdon alue on tutkittu Fingridin 400 kV:n voimajohtohank-
keen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä (Finnish Consulting Group 2010).
Fingridin johtoreitin ympäristövaikutusten tarkastelualueen leveys on vaihdellut noin 100 metris-
tä (metsäalueet) jopa kolmeen kilometriin (avoimet peltoaukeat ja vesistöjen ylitykset) voima-
johtojen molemmin puolin. Olemassa olevaa johtokäytävää levennetään Läntisten hanketta var-
ten noin 9 metriä niiltä osin kun uusi ilmajohto kulkee omissa pylväissä ja siten ympäristövaiku-
tukset on tarkasteltu Fingridin voimajohtohankkeen yhteydessä myös Läntisten hankkeen osalta.

4.8.1 Kallio- ja maaperä sekä maastonmuodot

Suunnittelualueen kallioperä on pääosin granodioriittia, pohjoisosassa osin myös gabroa (gabro-
dioriitti) ja eteläosassa intermediääristä vulkaniklastista tuffiittista hiekkakiveä ja konglomeraat-
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tia. Voimaloiden alueella kallioperä on laadultaan sellaista, ettei se sisällä esimerkiksi kohonneita
raskasmetallipitoisuuksia tai sulfidimineraaleja (ei esimerkiksi mustaliusketta).

Suunnittelualueen maaperä on syntyolosuhteidensa takia moninainen. Mannerjäätikön vetäydyt-
tyä alue on ollut muinaisen Itämeren vesivaiheiden peitossa. Maankohoamisen johdosta paljastu-
va maa joutui rantavoimien (aallokko) sekä tuulen kuluttavan ja kerrostavan toiminnan muo-
vaamaksi.

Suunnittelualueen pohjoisosan maaperä on pääosin moreenia (hiekkamoreeni) ja hienoa hiekkaa.
Osalla alueesta ovat myös ohuen maanpeitteen alueet (kalliomaa) sekä kalliopaljastumat yleisiä.
Etelä- ja kaakkoisosissa maa-aines on oletettu hiekaksi ja hienoksi hiekaksi. Eteläosalla tavataan
myös turvekerrostumia. Merkittävä osa alueesta on peltoa.

Suunnittelualueella ei sijaitse arvokkaita kallioalueita. Alueella ei sijaitse arvokkaita moreenimuo-
dostumia.

Suunnittelualueen kaakkoispuolella noin 1,4 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta
voimalasta on Hietapakan arvokas tuuli- ja rantakerrostuma (TUU-11-001). Hietapakka on Kala-
joen kaakkoispuolella Perämeren rannalta Tahkokorvannokalta Kirkkomaanmetsän kautta Kou-
rinkankaalle jatkuvaan harjujaksoon liittyvä muodostuma, jossa on sekä ranta- että tuulikerros-
tumia. Muodostuma on syntynyt noin 4 200 – 4 500 vuotta sitten harjun kohottua vähitellen ve-
den peitosta maankohoamisen seurauksena (Ks. 4.11. Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan
merkittävät alueet).

Happamat sulfaattimaat

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sediment-
tejä (sulfidisedimenttejä), joista vapautuu hapettumisen seurauksena happamuutta ja metalleja
maaperään ja vesistöihin. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein
myös liejupitoisia.

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman rannan alapuo-
leisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ot-
taen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa noin 100 m ja
Etelä-Suomessa noin 40 m korkeuskäyrän alapuolella. Tyypillisesti nämä alavat vanhan meren-
pohjan kerrostumat ovat nykyisin viljelyskäytössä tai turpeen alla soiden pohjalla.

Happamien sulfaattimaiden hapettumisesta aiheutuvia ongelmia ovat muun muassa maaperän ja
vesistöjen happamoituminen sekä haitallisten metallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta
myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen aiheuttaen muun muassa kala-
kuolemia. Lisäksi happamista sulfaattimaista aiheutuu ongelmia maatalouden tuottavuuteen ja
kasvillisuuden monimuotoisuuteen, pohjaveden pilaantumista sekä teräs- ja betonirakenteiden
syöpymistä rakentamisessa. Happamilla sulfaattimailla on myös yleisesti heikot geotekniset omi-
naisuudet.

Kalajoella on tutkittu happamien sulfaattimaiden esiintymistä. Läntisten suunnittelualuetta ja sen
lähiympäristöä on kartoitettu vuonna 2013 GTK:n toimesta. GTK:n tutkimuspisteistä neljä sijait-
see suunnittelualueella. Olemassa olevan aineiston perusteella happamia sulfaattimaita esiintyy
suunnittelualueen etelä- ja koillisosassa (Kuva 15).

Alueen pohjavedenpinta on erityisesti turvepeitteisillä alueilla lähellä maanpintaa. Mikäli raken-
tamistoimet johtavat suunnittelualueella joko pohjavedenpinnan pysyviin alentamistoimiin (oji-
tus) tai massanvaihtoihin, tulee maa-aineksen happamoittava vaikutus ottaa huomioon ja esittää
ratkaisuvaihtoehdot happamoittavien vaikutusten vähentämiseksi tai estämiseksi.
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4.8.2 Vesiolosuhteet

Pintavedet

Suunnittelualue sijoittuu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle Kalajoen (53) ja Perämeren rannik-
koalueen (84) valuma-alueille, tarkemmin Nuoraojan (53.014), Siiponjoen yläosan (53.016) ja
Keihäsojan (84.072) valuma-alueille.

Suunnittelualueen itälaidalla sijaitsee Siikajärvi ja suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä
sen itäpuolella Kivijärvi. Alueen pohjoispuolella virtaa Kalajoki ja eteläpuolella Siiponjoki.

Pohjavedet

Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet, Kourinkangas ja Kurikkala,
sijaitsevat suunnittelualueen länsipuolella noin 3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellus-
ta voimalasta. Pohjavesialueet Kourinkangas B (1120801B) ja Kurikkala I A (1120851A) ovat ve-
denhankintaa varten tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita (I lk). Muut pohjavesialueet sijaitsevat
kauempana em. pohjavesialueiden jatkoina (Kourinkangas A pohjoisessa, Kurikkala I B kaakos-
sa).

Suunnittelualueella ei sijaitse asuinrakennuksia, eikä alueelta ole tiedossa kaivoja.

Karttatarkastelun perusteella suunnittelualueella ei ole lähteitä.

Kuva 15. Osayleiskaava-alueen lähiympäristön pohjavesialueet ja happamat sulfaattimaat. Kuva © Pöyry
Finland Oy 2017.

4.8.3 Kasvillisuus

Läntisten alue sijaitsee keskiboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, Pohjanmaan osa-
alueella. Suomen suoaluejaossa alue kuuluu Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaat -alueeseen
(Maanmittauslaitos 2015).
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Suunnittelualueella on ollut laaja metsäpalo vuonna 1970, jonka jälkeen alueen käyttö on muut-
tunut metsätalouskäytöstä pääosin viljely- ja peltokäyttöön. Korkokuvaltaan tasainen suunnitte-
lualue on maa- ja metsätalousvaltaista. Alueen maisemaa hallitsevat laajat, viljellyt peltoaukeat.
Niiden ympärillä on pääosin mäntyvaltaisia, nuoria talousmetsiä sekä ojitettuja rämeitä. Suunnit-
telualueen pohjoisosan kangasmaakuviot ovat huomattavan kivisiä, alueella on runsaasti ns.
maankohoamisrantakivikkoja. Alueen eteläosaa hallitsevat suunnittelualueen eteläpuoleiselta
harjujaksolta levinneet rantadyynivallit ja niiden väliset ns. rantakaartosuot.

Suunnitellut voimalat on sijoitettu valtaosin luonnontilaltaan muuttuneille alueille kuten peltoau-
keille, metsänreunoille peltoalueiden läheisyyteen tai metsäojitusalueille.

4.8.4 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet

Tuulivoimapuiston alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä (luonnonsuoje-
lulaki 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) tuulivoimapuiston alueella esiintyy vähätuottoisten kitu- ja joutomaan elinympäristöjen kalli-
oisia ja kivikkoisia metsiä. Alueen metsät eivät ole täysin luonnontilaisia vaan luonnontilaisen kal-
taisia. Myös metsälakikohteissa on havaittavissa jälkiä metsätaloudesta, niitä on muun muassa
harvennettu.

Voimajohtoalueella välillä Läntisten suunnittelualue – Jylkän sähköasema ei ole voimajohtohank-
keen YVA-selostuksen mukaan arvokkaita luontokohteita (Finnish Consulting Group 2010).

Arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 16 sekä liitteen 3 kartoilla.

Kuva 16. Osayleiskaava-alueella esiintyvät huomioitavat luontokohteet, metsälain mukaiset kivikkoiset
ja kallioiset metsät. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.
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4.9 Linnusto

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu linnustoselvitys, jossa selvitettiin tuulivoimapuistoalueen
muutto- ja pesimälinnustoa. Pesimälinnustoa selvitettiin touko-kesäkuussa 2014 ja kesäkuussa
2015 ja muuttolinnustoa selvitettiin kevät- ja syysmuuton tarkkailulla huhtikuussa 2014 ja elo-
marraskuussa 2014.

Vaikutusarviointia varten on YVA-vaiheessa laadittu linnuston törmäysmallinnus, jota on tarkas-
teltu YVA-menettelyn yhteydessä laaditussa luontoselvityksessä, ks. Liite 3 Luontoselvitys.
Kaavaselostukseen on kaavaehdotusvaiheessa yhteysviranomaisen esityksen mukaisesti täyden-
netty muuttolintujen levähdysalueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Sähkönsiirtoreitin osalta ei tehty maastoselvityksiä. Nykyisen voimajohdon alue on tutkittu Fing-
ridin 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä (Fin-
nish Consulting Group 2010). Fingridin johtoreitin linnustovaikutuksia on tarkasteltu jopa yli 10
kilometrin etäisyydellä. Olemassa olevaa johtokäytävää levennetään Läntisten hanketta varten
noin 9 metriä niiltä osin kun uusi ilmajohto kulkee omissa pylväissä ja siten ympäristövaikutukset
on tarkasteltu Fingridin voimajohtohankkeen yhteydessä.

4.9.1 Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvityksessä maastoinventoinnit suunnattiin alueille, jotka arvioitiin kartta- ja il-
makuvatarkastelun ja ennakkotietojen perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja joille arvioitiin
voivan aiheutua linnustovaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat lähiympäristöi-
neen sekä niille johtavat tielinjaukset).

Suunnittelualue sijoittuu sisämaahan ja sitä luonnehtivat laajat pellot ja niiden väliset metsäsaa-
rekkeet. Alueen metsät ovat pääasiassa nuoria ja voimakkaan metsätalouden piirissä. Vanhan
metsän alueita ei suunnittelualueella ole. Pellot ovat tehokkaasti viljeltyjä ja sarkojen väliltä
puuttuu lintujen suosimat pensaikkovyöhykkeet. Suunniteltujen voimalapaikkojen ympäristö vas-
taa hyvin koko suunnittelualueen habitaatteja.

Pesimälinnustokartoituksissa havaittiin voimalapaikkojen ympäristössä 67 pesiväksi tulkittua lin-
tulajia. Varpuslintujen osuus kartoitetuista lajeista oli hieman yli puolet mutta pareista lähes 80
%. Yleisimpiä lajeja olivat tarkemmin kartoittamatta jätetyt pajulintu, peippo ja metsäkirvinen.
Alueen linnusto koostuu pääasiassa alueellisesti tyypillisistä metsien yleislinnuista, havumetsälin-
nuista sekä pellon ja rakennetun maan linnuista (Väisänen ym. 1998). Kartoitetuista lajeista
avomailla runsaimmat olivat kiuru ja keltasirkku ja metsissä hernekerttu, harmaasieppo ja taliti-
ainen. Pesimälinnustoselvityksessä havaitut lajit on esitetty liitteessä 3, luontoselvitys.

Varpuslinnut

Valtaosa suunnittelualueen pesimälinnuista oli metsien ja avomaiden yleisiä varpuslintuja. Pelloil-
la huomattava runsaina esiintyivät kiuru, keltasirkku ja pensastasku, metsissä tiltaltti, har-
maasieppo ja talitiainen. Muita avomailla esiintyviä lajeja olivat peltosirkku (EN), västäräkki, kivi-
tasku ja punavarpunen).

Muu linnusto

Kanalintujen esiintyminen painottuu suunnittelualueen pohjoisosan metsiin. Paikallisten metsäs-
täjien mukaan metsokanta on vahva ja myös riekkoa esiintyy alueella, vaikka lajia ei linnustosel-
vityksissä havaittukaan (Nuorala, R., henk. koht. tiedonanto). Suunnittelualueella havaittiin yksi
mahdollinen metson soidinalue, joka sijaitsee voimalan 7 vaikutusalueella. Paikalla havaittiin
metsäautotiellä soiva koiras ja myöhemmin ruokaileva naaras. Teerien soitimia suunnittelualueel-
la tai sen lähiympäristössä oli kolme, joilla oli yhteensä noin 20 koirasta. Suurin soidin sijaitse
suunnittelualueen keskiosan pellolla, jolla oli enimmillään 11 koirasta. Alue kuuluu voimaloiden
14, 16 ja 18 vaikutusalueeseen. Muut soitimet olivat alueen pohjoisosassa voimaloiden 1-4 vai-
kutusalueella ja eteläosassa voimalan 21 vaikutusalueella. Näillä kummallakin oli enimmillään 5-6
lintua. Alueen ainoa peltopyypari piti reviiriä voimalan 14 läheisyydessä. Myöhemmin syksyllä
samalla paikalla havaittiin 10 yksilöä.
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Pesiviksi tulkittuja petolintuja suunnittelualueella oli neljä lajia. Uhanalaisluokituksessa vaarantu-
neeksi (VU) luokiteltu sinisuohaukka havaittiin saalistavan suunnittelualueella molempina vuosi-
na. Tuulihaukkojen reviirit sijaitsivat suunnittelualueen etelä- ja pohjoisosassa. Ampuhaukka ta-
vattiin voimalan 12 alueella. Varpushaukat havaittiin voimaloiden 14 ja 5 alueilla.

Pöllöselvityksessä laskentamenetelmänä käytettiin pöllöjen yökuuntelumenetelmää. Selvityksessä
suunnittelualueella kuultiin yksi viirupöllö, kaksi sarvipöllöä ja viisi helmipöllöä. Lisäksi pesimälin-
nustokartoitusten yhteydessä havaittiin saalistava suopöllö. Pöllöjen havaintopaikat on esitetty
kuvassa 17.

Kaksi kurkiparia pesi voimalan 14 läheisyydessä ja aivan suunnittelualueen eteläosassa. Lisäksi
suunnittelualueen pohjoisrajalla tehtiin havainto kahdesta kurjesta.

Suunnittelualueen pohjoisosan pelloilla havaittiin ruisrääkkä.

Kahlaajia suunnittelualueella todettiin kuusi lajia, joiden parimäärä oli 24. Näistä pelloilla varsin
runsaina pesivät töyhtöhyyppä ja kuovi, metsäisessä maastossa havaittiin yksittäisinä pareina
metsäviklo, valkoviklo, liro ja lehtokurppa.

Muita ei-varpuslintuja olivat sinisorsa, palokärki, käpytikka, sepelkyyhky ja käki.

Suojelullisesti huomioitavat lajit

Pesimälinnustoselvityksissä pesivänä tavattiin suunnittelualueelta kaikkiaan 26 suojelullisesti
merkittävää lajia (Taulukko 4).

Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Tiainen ym. 2016) on lueteltu Suomessa uhanalaiset
lajit. Pesimälinnustoselvityksessä alueelta löytyi yksi erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu laji,
peltosirkku. Peltosirkkuja havaittiin vuoden 2014 kartoituksissa kolme paria ja vuoden 2015 viisi
paria. Kaikki havainnot sijoittuivat suunnittelualueen peltoalueille.

Vaarantuneeksi (VU) luokiteltuja lajeja olivat sinisuohaukka, hömö- ja töyhtötiainen, punatulkku
ja viherpeippo. Silmälläpidettäviä (NT) lajeja alueella pesii yhteensä kahdeksan: kuovi, helmipöl-
lö, haarapääsky, niittykirvinen, sirittäjä, kivitasku, punavarpunen ja pohjansirkku.

Valtakunnallisesti elinvoimaiset tai silmälläpidettävät lajit voivat olla uhanalaisia osassa Suomea.
Alueellisesti uhanalaisia (Tiainen ym. 2016) lajeja havaittiin viisi: metso, liro, kivitasku, järripeip-
po ja pohjansirkku.

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja oli 10: ampuhaukka, teeri, metso, kurki, liro, helmipöllö, vii-
rupöllö, palokärki, pikkulepinkäinen ja peltosirkku.

Suomen kansainvälisiä vastuulajeja oli kuusi: teeri, metso, ruisrääkkä, valkoviklo, kuovi ja leppä-
lintu. Lajeista kuovi oli selvästi runsain suojelullisesti huomionarvoinen laji.

Taulukko 4. Pesimäselvityksessä pesiviksi tulkitut suojelullisesti merkittävät lajit. EVA = erityisvastuula-
ji; EU = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji; EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpi-
dettävä (Tiainen ym. 2016); RT = alueellisesti uhanalainen (alue 3a, keskiboreaalinen, Pohjanmaa).

Laji Uhanalaisuus 2014 2015

kuovi Numenius arquata NT, EVA 8 8

hömötiainen Parus montanus VU 3 7

peltosirkku Emberiza hortulana EN, EU 3 5

niittykirvinen Anthus pratensis NT 8

punatulkku Pyrrhula pyrrhula VU 3 5

töyhtötiainen Parus cristatus VU 3 4

kurki Grus grus EU 1 3

teeri Tetrao tetrix EVA, EU 3
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haarapääsky Hirundo rustica NT 3

leppälintu Phoenicurus phoenicurus EVA 1 2

viherpeippo Carduelis  chloris VU 1 2

suopöllö Asio flammeus EU 1

helmipöllö Aegolius funereus NT, EU 2 3

kivitasku Oenanthe oenanthe NT, RT 2

metso Tetrao urogallus RT, EVA, EU 1

sinisuohaukka Circus cyaneus VU 1

ampuhaukka Falco columbarius EU 1

ruisrääkkä Crex crex EU, EVA 1

valkoviklo Tringa nebularia EVA 1

liro Tringa glareola NT, RT, EVA, EU 1

viirupöllö Strix uralensis EU 1

palokärki Dryocopus martius EU 1

pikkulepinkäinen Lanius collurio EU 1

järripeippo Fringilla montifringilla RT 1

punavarpunen Carpodacus erythrinus NT 1

pohjansirkku Emberiza rustica NT, RT 1

Linnustollisesti huomionarvoiset alueet

Alueella pesivien lajien lisäksi pesimälinnustokartoituksissa pyrittiin rajaamaan potentiaalisesti
linnustollisesti arvokkaat kohteet suunnittelualueella. Tällaisia alueita rajattiin kolme (kuva 17):

· Voimalapaikka nro 9:n läheisyydessä sijaitseva alue on rehevää, korpimaista kuusikkoa, on
useita ojanotkoja ja jonkin verran kaatunutta lahopuustoa. Suojelullisesti huomattavia lajeja
kohteella ei havaittu, mutta kyseistä, rehevää biotooppia ilmentäviä lajeja oli peukaloinen,
hippiäinen ja kirjosieppo.

· Voimalapaikka nro 17 pohjoispuolisella kohteella kasvaa hankealueen kookkain kuusikko.
Myöskään tällä kohteella ei suojelullisesti huomattavia lajeja havaittu, mutta kohteen lajimää-
rä ja paritiheys oli alueen suurimpia.

· Voimalapaikka nro 18:n viereisellä kohteella havaittiin uhanalaisluokituksessa mainitut poh-
jansirkku (VU) ja sirittäjä (NT). Kohde on rehevää koivuvaltaista metsää.

Kohteet ovat suojelullisesti huomattaville lajeille sopivaa biotooppia ja niillä on paikallistasolla pe-
simälajistoa monipuolistava merkitys.
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Kuva 17. Linnustollisesti huomionarvoiset kohteet osayleiskaava-alueella ja sen lähiympäristössä sekä
selvityksissä havaitut pöllöt. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

4.9.2 Muuttolinnustoselvitys

Suunnittelualue sijaitsee Pohjanlahden rannikon tuntumassa alueella, joka on valtakunnallisesti
tärkeä lintujen muuttoreitti (BirdLife Suomi 2014). Etenkin keväällä Pohjanlahden rannikkolinja
on Suomenlahden rannikon lisäksi yksi tärkeimmistä lintumuuton johtolinjoista koko Suomessa
(Hölttä 2013). Useiden lajien päämuuttoreitit noudattelevat tätä johtolinjaa. Suurikokoisista la-
jeista etenkin hanhien ja laulujoutsenen muutto on hyvin keskittynyt rantaviivaa seuraavalle ka-
pealle vyöhykkeelle, jota pitkin kulkee valtaosa koko Perämeren läpimuuttavasta kannasta. Kur-
jet ja petolinnut muuttavat keskimäärin hieman kauempana sisämaassa leveämpänä rintamana.

Lintujen kevätmuuton kuva Perämeren rannikolla on pääpiirteiltään samankaltainen noin Kokko-
lan seudulta Raaheen saakka. Tähän vaikuttaa erityisesti Suomen merkittävin lintujen muutonai-
kainen levähdysalue, Oulunseudun kerääntymisalue, jonne suunnatessaan suuri osa linnuista
seurailee Perämeren eteläosan rannikkoa. Kevätmuutolla Kalajoen–Raahen välillä lähes kaikki
linnut muuttavat kapealla vyöhykkeellä rannikkolinjaa seuraten pohjoisen ja koillisen suuntaan
(Tuohimaa 2009). Suunnittelualue sijoittuu osittain tälle muuttoreitille. Etenkin metsähanhen ja
kurjen kevätmuuton muuttoreitit kulkevat merkittäviltä osin tuulivoimapuistoalueen kautta (Hölt-
tä 2013, Tuohimaa & Tikkanen 2014).

Suunnittelualueen kohdalla muuttoreitteihin vaikuttavat myös alueen molemmin puolin sijaitsevat
muutonaikaiset levähdysalueet, eli eteläpuoliset Himangan Tomujoen peltoaukeat sekä pohjois-
puolella sijaitsevat Pitkäsenkylän laajat pellot. Molemmat ovat maakunnallisesti merkittäviä lepäi-
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lypeltoja, joten niillä on muuttoväylää ”levittävä” vaikutus rannikkoa seuraavien lintujen hakeu-
tuessa niille (esim. Pöyry Finland 2013). Näin ollen lepäilypelloille hakeutuvat muuttavat yksilöt
voivat lisätä suunnittelualueen kautta muuttavien lintujen yksilömäärää. Esimerkiksi pohjoisem-
pana Pyhäjoen ja Raahen välillä, missä muuttoreitteihin vaikuttavia lepäilyalueita ei ole, muutto-
reitti on etenkin keväällä selvästi kapeampi ja tiiviimpi (Pöyry Finland 2013).

Syksyllä lintujen muutto ei Perämeren rannikolla ole yhtä keskittynyttä kuin keväällä, vaan muut-
to kulkee pääasiassa leveämpänä rintamana osittain merellä, osittain kaukana sisämaan yllä.

Perämeren rannikkoalueella on vireillä useita tuulivoimapuistohankkeita, joihin liittyvät YVA-
menettelyn vaatimat linnustoselvitykset ovat lisänneet tietämystä alueen muuttolinnustosta. Fin-
nish Consulting Group Oy ja Pöyry Finland (2012) ovat laatineet Kalajoen, Pyhäjoen ja Raahen
alueiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusraportin. Hölttä (2013) on julkaissut nykytietämyk-
seen perustuvan raportin rannikkoalueen kautta kulkevasta lintujen muutosta. Tuohimaa (2009)
on laatinut kattavan raportin Pyhäjoen Parhalahden ja Hanhikiven alueen kautta kulkevasta muu-
tosta. Kalajoen Läntisten suunnittelualueen pohjoispuolella, noin 5-10 km etäisyydellä, ovat Toh-
kojan tuulipuiston ja Mustilankankaan tuulipuiston hankealueet, joiden YVA-menettelyyn liittyvis-
tä linnustoselvityksistä on saatu täydentäviä tietoja arvioitaessa Läntisten alueen kautta muutta-
vaa linnustoa (Pöyry Management Consulting 2012, FCG Finnish Consulting Group Oy 2012). Jäl-
jempänä viitattaessa Tohkojan ja Mustilankankaan havaintoihin viitteenä on käytetty kyseisiä jul-
kaisuja.

Kaavaehdotuksen valmistelun aikana valmistui Pohjois-Pohjanmaan muuttolinnustoselvitys (Poh-
jois-Pohjanmaan liitto 2016), jossa arvioitiin Pohjois-Pohjanmaalle suunnittelun tuulivoimaraken-
tamisen kokonaisuuden yhteisvaikutukset muuttolinnustoon keskeisten lajien päämuuttoreittien
kautta, ks. selostuksen kohta 7.20.4 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset.

Taulukossa 5 on esitetty tuulivoiman kannalta merkittävimpien lajien vuoden 2014 tarkkailussa
havaitut muuttajamäärät. Sarakkeissa on lajin havaittu kokonaismäärä sekä näistä suunnittelu-
alueen kautta muuttaneiden ja törmäyskorkeudella lentäneiden yksilöiden määrä.

Alla on käsitelty törmäyksille herkkien lajien muuttoa lajikohtaisesti.

Laulujoutsen

Laulujoutsen on EU:n luontodirektiivin liitteen I laji. Lisäksi se kuuluu Suomen kansainvälisiin
vastuulajeihin (EVA).

Vuoden 2014 kevätmuuton tarkkailussa laulujoutsenia havaittiin kaikkiaan vain 68 yksilöä, joista
suunnittelualueen kautta muutti 63 yksilöä. Näistä 44 yksilöä muutti törmäyskorkeudella, muiden
muuttaessa sitä matalammalla. Havaittujen joutsenten vähäinen määrä johtuu osittain siitä, että
lajin päämuutto oli ohi jo maalis-huhtikuun vaihteessa ennen tarkkailun alkamista. Osansa oli
myös havainnointipaikan rajallisella näkyvyydellä. Havainnointisektori kattoi kyllä koko suunnitte-
lualueen, mutta sen ulkopuolella, etenkin rannikolla muuttaneet yksilöt jäivät havaitsematta.

Laulujoutsenen kevätmuuttokannaksi Pohjanmaan rannikkokaistalla on arvioitu 8000–10000 yk-
silöä (Hölttä 2013) ja muuttoreitin on todettu olevan hyvin kapea seuraten rannikkolinjaa. Muut-
toreitti on Kalajoen kohdalla noin viisi kilometriä leveä tiivistyen pohjoisessa kapeammaksi. Kala-
joen ja Raahen Piehingin välillä noin 70 % joutsenista muuttaa kahden kilometrin levyisellä vyö-
hykkeellä valtatie 8:n molemmin puolin (Hölttä 2013). Myös Tuohimaan & Tikkasen (2014) mu-
kaan laulujoutsenen päämuuttoreitti kulkee pääasiassa suunnittelualueen länsipuolitse sekä ke-
väällä että syksyllä.

Tohkojan muuttolinnustoselvityksissä havaittiin keväällä 2011 1640 laulujoutsenta, joista noin
25 %:n voidaan arvioida lentäneen läheltä Läntisten suunnittelualuetta. Mustilankankaan tuuli-
puiston linnustoselvityksissä havaittiin vastaavasti noin 1400 yksilöä, joista hieman yli puolet
suunnitellulla tuulivoimapuistoalueella. Tämän perusteella Mustilankankaan tuulipuiston hanke-
alueen kautta arvioitiin muuttavan 1700–2300 laulujoutsenta keväässä.  Kummallakin näillä alu-
eella muuton painopiste oli selvästi hankealueiden länsiosissa. Tohkojan ja Mustilankankaan tuu-
livoimapuistojen hankealueet ovat selvästi Läntisten aluetta laajempia ja sijaitsevat selvemmin
laulujoutsenen päämuuttoreitillä, joten Läntisten kautta muuttavien yksilöiden määrä on selvästi
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pienempi kuin edellä mainituilla. Todennäköisesti Läntisten hankealueen kautta muuttaa enintään
1000–1500 lintua keväässä. Vähäisen aineiston perusteella näistä törmäyskorkeudella lentäisi
650 – 1000 yksilöä.

Päinvastoin kuin hanhilla, laulujoutsenella Perämeren kautta muuttavat yksilömäärät ovat syksyl-
lä suuremmat kuin keväällä. Lajin Perämeren syysmuuttokannaksi arvioidaan 15 000–20 000 yk-
silöä. Kalajoella on havaittu enimmillään 10 000 muuttajaa vuonna 2008 (Tuohimaa 2009).

Laulujoutsenen syysmuuttokausi on pitkä, alkaen syyskuun lopulla ja kestäen säistä riippuen jou-
lukuulle asti. Päämuutto käynnistyy sään muututtua kylmemmäksi ja tuulten käännyttyä pohjoi-
sen puoleisiksi. 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 laulujoutsenet muuttavat yleensä juuri luoteis-
tuulilla (Tuohimaa 2009).

Tähän saakka voimakkain muuttoryntäys koettiin 1.11.2008, jolloin Kalajoella havaittiin 6 500
yksilöä. Tuolloin muutto jäi jatkumaan vielä pimeän tultuakin. Tämä muuttoryntäys tapahtui luo-
teistuulessa, jolloin reitti kulki mantereen yllä ja näin ollen hyvin todennäköisesti tuhannet laulu-
joutsenet muuttivat reittiä, joka kulki valtatie 8:n itäpuolella. Muutto havainnoitiin rannikolla Vi-
haspauhan niemessä, josta näkyvyys sisämaahan on rajallinen. Havainnoijan mukaan päivän to-
dellinen muuttajamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä valtaosa linnuista ohitti havain-
nointipaikan sisämaan puolelta, jolloin osa linnuista on todennäköisesti jäänyt havaitsematta. Li-
säksi päivän aikana vallitsi lumisade, mikä myös haittasi näkyvyyttä (Pöyry Finland 2012).

Laulujoutsenia myös levähtää ja ruokailee syksyisin runsaasti Siikajoki – Kalajoki -alueen pelloil-
la. Yksi merkittävimmistä alueista sijaitsee Kalajoen ja Pyhäjoen rajalla Välimaanperällä. Myös
Kalajoen Pitkäsenkylällä levähtää suuria määriä joutsenia. Pelloilla ruokailevien levähtelevien
joutsenten määrät vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi syksy 2011 oli hyvin märkä, jolloin pelloilla
ruokaili poikkeuksellisen paljon joutsenia. Enimmällään Välimaanperällä havaittiin 1700 joutsenta
(FCG Finnish Consulting Group Oy 2012). Syksyn 2013 maksimimäärät olivat noin 700 yksilöä
(H. Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto). Osa Läntisten suunnittelualueella havaituista
joutsenista saattaa olla lähtöisin näiltä levähdysalueilta.

Syksyn 2014 laulujoutsenmuutto jakautui pitkälle ajalle, joten päämuuttopäiviä oli useita. Syksyn
tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 641 yksilöä. Kalajoen Vihaspauhassa joutsenia havaittiin yhden
päämuuttopäivän aikana 2800 (Pudas, S. henk. koht. tiedonanto). Kaikki havaitut yksilöt lensivät
suunnittelualueen kautta, mutta näistä vain 121 yksilöä muutti törmäyskorkeudella. Tämä poik-
keaa selvästi lähialueella tehdyistä havainnoista. Mustilankankaalla syksyllä 2011 havaituista 760
yksilöstä 81 % lensi törmäyskorkeudella.  Syynä havaittuun eroon voi olla lintujen erilaiset lähtö-
alueet. Aamun muutosta lähes puolet tapahtui jo ennen auringonnousua hämärissä. Tämä on
tyypillistä syksyiselle joutsenmuutolle. Muutto voi jatkua myös pitkälle iltapimeään ja muutto jat-
kuu usein jopa yöllä (FCG Finnish Consulting Group Oy 2012).

Hanhet

Keväällä hanhien päämuuttoreitti kulkee hyvin kapeaa, Pohjanlahden rannikkoa seuraavaa linjaa
Limingan-Tyrnävän alueen laajoille peltoalueille. Tämä ns. Oulun seudun kerääntymisalue on luo-
kiteltu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA). Hanhet 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. Yh-
teensä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta arvioidaan muuttavan noin 17500–25500
hanhea. Eri hanhilajien muuttokäyttäytymisessä on selviä eroja. Merihanhi on aikaisempi saapuja
ja sen muuttoreitti muistuttaa laulujoutsenen vastaavaa seuraten rannikkoa. Metsähanhi (ja ly-
hytnokkahanhi) saapuvat hieman myöhemmin ja niiden muuttoreitti kulkee hieman idempänä,
johtuen osittain lajin käyttämistä lepäilyalueista.
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Höltän (2013) ja Tuohimaan & Tikkasen (2014) mukaan hankealue sijoittuu reitille, jota valtaosa
kevätmuutolla olevista metsähanhista muuttaa. Sen sijaan merihanhen muuttoreitti on hyvin sa-
mankaltainen laulujoutsenen kanssa, eli se kulkee pääasiassa hankealueen länsipuolelta.

Kevät 2014 oli hanhimuuton suhteen erittäin poikkeuksellinen. Varhaisen kevään vuoksi muutto
Oulun seudun lepäilyalueille alkoi jopa noin kuukautta normaalia aiemmin maaliskuun alussa.
Näin ollen muutto oli jo osaksi ohi tarkkailun alkaessa. Lisäksi hanhet muuttivat pikkuhiljaa maa-
lis-huhtikuun aikana, eikä varsinaisia päämuuttopäiviä ollut (Pudas, S. henk. koht. tiedonanto).

Kevään 2014 tarkkailussa hanhia havaittiin 479 yksilöä. Kuten laulujoutsenen kohdallakin, vähäi-
nen havaittujen hanhien määrä johtuu osittain poikkeuksellisen aikaisesta keväästä ja osittain
tarkkailupaikan rajallisesta näkyvyydestä, jolloin lähempänä rannikkoa muuttaneet yksilöt jäivät
havaitsematta. Näin ollen tarkkailun tuloksia tukemaan käytetään myös olemassa olevaa tietoa,
jota Perämeren kautta kulkevasta hanhimuutosta on kattavasti.

Tohkojan linnustoselvityksessä vuonna 2011 havaittiin 5822 muuttavaa hanhea, joista merihan-
hiksi määritettiin 884 ja metsähanhiksi 3347 yksilöä. Vastaavasti Mustilankankaalla nähtiin sa-
mana vuonna hieman yli 6000 hanhea, joista merihanhia oli 490 ja metsähanhia 3625 yksilöä.
Tohkojan havaintojen perusteella noin 30 % linnuista muutti reittiä, joka sivuaa Läntisten hanke-
aluetta. Mustilankankaan hankealueen kautta muutti 45 % havaituista yksilöistä, jonka perus-
teella hankealueen kautta läpimuuttavien kokonaismääräksi arvioitiin 3000–8000 metsähanhea,
900–1300 merihanhea ja 800–1200 lyhytnokkahanhea. Läntisten kautta muuttavien hanhien
määrät ovat hankealueen suppeamman koon johdosta näitä lukuja merkittävästi pienemmät.

Havaituista hanhista 65 % lensi törmäyskorkeudella, muiden lentäessä sitä matalammalla. Toh-
kojalla ja Mustilankankaalla havaittu törmäyskorkeus oli selvästi korkeampi, noin 90 %.

Kurki

Kurkien keväinen muutto kulkee edellä mainittuihin lajeihin verrattuna kauempana sisämaassa ja
leveämpänä rintamana, tiivistyen kuitenkin vähitellen rannikolle pohjoiseen päin edettäessä
(Hölttä 2013). Tuohimaan & Tikkasen (2014) mukaan hankealue sijoittuu reitille, jota valtaosa
keväällä muuttavista kurjista muuttaa. Myös syksyllä hankealueen kautta kulkee merkittävä
muuttoreitti, mutta yksilömäärät ovat pienempiä kuin kauempana sisämaassa kulkevalla kurkien
syysmuuton pääreitillä.

Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavien kurkien kevätmuuttokannaksi
vähintään 4 000–7 000 yksilöä. Määrä vaihtelee yllä mainittuja lajeja enemmän vallitsevien tuul-
ten mukaan. Kurkimuutto ei ole niin sidonnainen rannikkolinjaan kuin hanhien ja laulujoutsenten
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 muuttaes-
saan. Oli havaittavissa, että mitä idempänä ja kauempana sisämaassa kurkiparvet muuttivat, sitä
korkeammalla ne lensivät.

Kevään 2014 tarkkailussa havaittiin 549 kurkea, joista 404 yksilöä muutti suunnittelualueen
kautta ja näistä 344 törmäyskorkeudella. Kurjen päämuutto jäi havainnoimatta, joten todellinen
läpimuuttajien määrä lienee suurempi. Mustilankankaalla havaittiin vuonna 2011 1622 kurkea ja
tämän perusteella arvioitiin 1900–3600 kurjen muuttavan sen kautta. Näistä törmäyskorkeudella
lensi noin 70 %. Läntisten kautta muuttavien kurkien kokonaismäärä on kuitenkin alueen laajuu-
den huomioon ottaen selvästi tätä pienempi.

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 myös Läntisten hankealueen kautta muuttavien kurkien määrät voivat nousta monin-
kertaisiksi normaaliin kevääseen verrattuna.
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Kurkien syysmuuton luonne poikkeaa selvästi kevätmuutosta. Kurjet kerääntyvät suuriksi parvik-
si tietyille lepäilyalueille, mistä ne lähtevät suurin joukoin muutolle tuulten kääntyessä muutolle
suotuisiksi. Hyvin merkittävä kurkien syysmuuton aikainen lepäilyalue sijaitsee Muhoksen–
Tyrnävän laajoilla peltoaukeilla. Enimmillään alueella on lepäillyt yli 10 000 kurkea. Kyseisten
kurkien muuttoreitti kulkee vuodesta toiseen samaa etelään–etelälounaaseen kulkevaa reittiä, eli
selvästi hankealueen itäpuolelta. Tämän päämuuttoreitin lisäksi pienempi, mutta Läntisten hank-
keen kannalta merkittävämpi, muutaman tuhannen kurjen muuttovirta, kulkee Perämeren pohju-
kasta meren ja Hailuodon yli (mm. Eskelin ym. 2009) Siikajoelle. Rannikolle saapuessaan kurjet
jatkavat vaihtelevasti tuulten mukaan rannikkoa seuraten etelän ja lounaan välille tai sisämaahan
ja muuttoreitti yhtyy todennäköisesti Muhokselta lähtevään muuttovirtaan. Kirjoittajien omien
havaintojen perusteella tämän muuttoreitin kurkia on havaittu mm. Raahen Laivakankaalla ja
Pyhäjoen Juurakossa muutolla etelän ja kaakon välille. Suurin kyseisen reitin kurkimuutto on ha-
vaittu syksyllä 2012 Iin Ulkokrunnissa, missä yhden aamupäivän aikana muutti yli 2200 kurkea
(H. Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).

Syksyn 2014 tarkkailussa kaikki havaitut kurjet (640 yks.) havaittiin tämän muuttoreitin kurkien
päämuuttopäivänä 22.9. Kaikki havaituista kurjista muuttivat suunnittelualueen kautta. Pää-
muuttosuuntana oli etelä.

Petolinnut

Petolintujen keväistä muuttoreittiä voidaan pelkistäen kuvata siten, että eteläisistä ja kaakkoisis-
ta suunnista, eli sisämaasta, saapuvien lintujen muuttovirta tiivistyy rannikolle ja yhdistyy lou-
naasta saapuvaan, rannikkoa seuraavaan muuttoreittiin. Näin ollen yksilömäärät kasvavat poh-
joiseen päin edettäessä, kunnes se noin Siikajoen kohdalla jakautuu Hailuotoon siirtyviin ja ran-
nikkoa seuraaviin lintuihin (Hölttä 2013). Kurkien tavoin tuulet vaikuttavat merkittävästi petolin-
tujen muuttoreitteihin. Itäisillä tuulilla muutto ajautuu lännemmäksi, lähemmäs rannikkoa.

Syksyllä Raahen eteläpuolinen Pohjanlahden rannikkolinja ei muodosta petolinnuille yhtä voima-
kasta muuttolinjaa kuin keväällä. Huomattavasti vilkkaampi petolintujen muuttoreitti kulkee Pe-
rämeren pohjukasta Simon–Kuivaniemen rannikolle, mistä muuttovirta jatkuu kaakkoon rannik-
kolinjan kääntyessä pohjois-etelä-suuntaiseksi (Hölttä 2013). Näin ollen koillis-lounais-
suuntaisella Raahen–Kalajoen rannikkoalueella petolintuja muuttaa selvästi vähäisempiä määriä.

Merikotka

Keväällä vahva merikotkien muuttoreitti kulkee Perämeren rannikolla. Merikotka on aikainen
muuttaja ja muuttohuippu havaitaan yleensä jo maalis–huhtikuun alussa, minkä vuoksi merikot-
kamuutto oli ollut käynnissä jo pitkään kevään 2014 muutontarkkailun alkaessa. Tuohimaa
(2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavaksi merikotkan kevätmuuttokannaksi 120–
200 yksilöä.

Kevään tarkkailussa havaittiin 15 merikotkaa, joista 14 lintua lensi hankealueen kautta. Näistä 12
yksilöä ohitti havaintopaikan törmäyskorkeudella. Muutaman yksilön kohdalla kyseessä saattoi ol-
la alueen pohjoispuolella sijaitsevan reviirin kiertelevistä linnuista. Vuonna 2011 nähtiin Tohkojal-
la 14 ja Mustilankankaalla kahdeksan lintua.

Läntisten syysmuutontarkkailussa havaittiin vain yksi kiertelevä vanha merikotka.

Jopa kevätmuuttoa merkittävämmäksi seikaksi voidaan arvioida nuorten merikotkien taipumusta
hyvinkin laajaan kiertelyyn ennen asettumistaan pesimään. WWF Suomen merikotkatyöryhmän
ja Luonnontieteellisen keskusmuseon satelliittilähetintutkimuksissa yhdeksästä lähettimellä mer-
kitystä merikotkasta kuuden yksilön reitit kulkivat reittiä, joka on voinut kulkea suunnittelualueen
kautta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013). Näistä viisi yksilöä oli lentänyt alueen kautta tai
sen välittömästä läheisyydestä useammin kuin kerran. Lisäksi viisi paikannusta kolmesta eri yksi-
löstä saatiin suunnittelualueen lähiympäristöstä. Huomionarvoista oli, että liikkuminen alueella
painottui loppukevään ja loppukesän väliseen aikaan. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että
suunnittelualue sijaitsee merikotkien säännöllisesti käyttämällä muutto- / kauttakulkureitillä. Näin
arvioituna otos on pieni, mutta sitä tukevat myös Eskelinin ja Taavetin omat havainnot, joiden
mukaan nuoria ja kierteleviä merikotkia havaitaan Perämeren rannikkoseudulla säännöllisesti lä-
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hes ympäri vuoden. Myös Tuohimaa (2009) arvioi 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, ranta-
viivasta muutaman kilometrin sisämaahan ulottuvana rintamana. Näin ollen itä-länsi-suunnassa
kapeahkolle hankealueelle ei osu merkittävää määrää muuttavia piekanoita.

Kevään tarkkailussa havaittiin 25 piekanaa, joista törmäyskorkeudella lensi 18 yksilöä.

Syksyllä lajia ei havaittu. Syksyllä piekanan päämuuttoreitti suuntautuu Perämeren pohjukasta
kohti kaakkoa, jolloin se ei kulje lounais-koillis-suuntaisen Kalajoen rannikon kautta (Hölttä
2013)

Muut petolintulajit

Muiden Kalajoen rannikkoalueen kautta muuttavien petolintulajien yksilömäärät ovat huomatta-
vasti pienempiä (Tuohimaa 2009, Hölttä 2103). Keväällä runsaimpina tavattiin varpushaukkoja ja
sinisuohaukkoja. Lähes kaikkien lajien muuttoreittejä voidaan pelkistetysti kuvata samankaltai-
siksi piekanan ja kurjen kanssa, joten muuttosuuntaan nähden kapealle hankealueelle ei osu
merkittäviä määriä muita petolintulajeja.

Syksyinen petomuutto oli erittäin vaisua. Ainoastaan kymmenen yksilöä havaittiin, joukossa har-
vinainen punajalkahaukka ja kaksi muuttohaukkaa.

Varpuslinnut

Myös varpuslinnut käyttävät Pohjanlahden rannikkoa johtolinjana muuttaessaan. Valtaosa var-
puslinnuista on yömuuttajia, joten muuton todentaminen vaatisi yöllistä tutkaseurantaa. Sen si-
jaan muun muassa rastaat ja peippolinnut muuttavat myös päivällä, jolloin muuttoa voidaan ha-
vainnoida ”normaalisti”. Havaituista varpuslinnuista keväällä runsaimpia olivat urpiainen, peippo
ja järripeippo sekä rastaat ja syksyllä näiden ohella niittykirvinen. Parhaina muuttopäivinä kirjat-
tiin keväällä noin 2000 ja syksyllä noin 500 yksilöä. Varpuslintujen muutto keskittyy selvästi ai-
van rannikon tuntumaan, jossa massamuuttoaamuina on laskettu kymmeniätuhansia muuttavia
yksilöitä. Valtaosa varpuslinnuista muuttaa matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, eli
selvästi törmäyskorkeuden alapuolella.

Tuulen suunnalla ja ilman kirkkaudella on hyvin suuri merkitys peippolintujen ja rastaiden muut-
tokorkeuteen. Myötätuulessa ja kirkkaalla säällä ne muuttavat selvästi korkeammalla kuin pilvi-
sellä säällä tai vastatuulessa, jolloin muutto kulkee lähes kokonaisuudessaan törmäysriskikorkeu-
den alapuolella.

Muut lajit

Muita runsaana alueen läpimuuttavia lajeja ovat muun muassa töyhtöhyyppä ja sepelkyyhky.
Töyhtöhyyppiä havaittiin keväällä 107 ja sepelkyyhkyjä 210 yksilöä.  Kahlaajista myös kuoveja
muuttaa alueen kautta lukuisasti.

Havaitut lokkilinnut keväällä olivat enimmäkseen kierteleviä yksilöitä, jotka kävivät ruokailemas-
sa lähialueen turkistarhoilla ja pelloilla.
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Taulukko 5. Tuulivoimahankkeen kannalta merkittävien muuttavien lajien yksilömäärät keväällä ja syk-
syllä. Sarakkeissa on lajin havaittu kokonaismäärä sekä näistä hankealueen kautta muuttaneiden ja
törmäyskorkeudella lentäneiden yksilöiden määrät (Pöyry Finland Oy 2015).

Laji Kevät Syksy

Yht. Hanke- Törmäys- Yht. Hanke- Törmäys-

yks. alue korkeus yks. alue korkeus

laulujoutsen 68 63 44 671 671 122

metsähanhi 296 283 232 176 176 62

lyhytnokkahanhi 4 3

merihanhi 12 12 2

harmaahanhilaji 167 95 78

hanhet yhteensä 479 390 315 176 176 62

tavi 1

sinisorsa 7 4

isokoskelo 13 13

vesilintulaji 10

merimetso 7 7 7

merikotka 15 14 12 1 1 1

ruskosuohaukka 1 1 1

sinisuohaukka 11 10 7 1 1

suohaukkalaji 5 5 3

kanahaukka 3 3 2

varpushaukka 20 19 7 5 5 2

hiirihaukka 6 6 4

piekana 25 25 18

hiirihaukkalaji 2 2 2

kotkalaji 1

iso päiväpetolintulaji 4 2

tuulihaukka 5 5 4

punajalkahaukka 1 1

ampuhaukka 3 3 2 2

muuttohaukka 1 1 2 2

pieni jalohaukkalaji 1 1

petolinnut yhteensä 103 93 64 10 10 3

kurki 549 404 344 640 640 413

kapustarinta 15 11 2 13 13

töyhtöhyyppä 107 93 48

suokukko 8 8 5 5 1

taivaanvuohi 5 5

kuovi 37 36 25

metsäviklo 15 11 4

liro 1 1

keskikokoinen kahlaaja 2 2

kahlaajat yhteensä 190 159 87 18 18 1

naurulokki 645 261 184

kalalokki 27 19 13

selkälokki 1
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Laji Kevät Syksy

Yht. Hanke- Törmäys- Yht. Hanke- Törmäys-

yks. alue korkeus yks. alue korkeus

harmaalokki 14 13 11 104 104 91

iso lokkilaji 2 5 5 3

pieni lokkilaji 10

lokkilaji 13 3 17 17

sepelkyyhky 210 198 135 159 159 128

uuttukyyhky 3

suopöllö 1 1

4.10 Muu eläimistö

4.10.1 Luontodirektiivin liitteet IV lajit

Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvat yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, alalajit
tai lajiryhmät, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystämi-
nen, kerääminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty.
Lisäksi eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Kiellosta voi hakea poikkeusta.

Liito-orava

Liito-orava on maassamme rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja luokiteltu uhanalaisuusarvi-
oinnissa (2010) vaarantuneeksi (VU). Lisäksi liito-orava on Suomen kansainvälinen vastuulaji.
Merkittävimpiä uhanalaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat liito-oravalle elintärkeiden vanhojen
metsien ja kookkaiden puiden sekä kolo- ja lehtipuiden väheneminen.

Liito-oravat elävät varttuneissa, kuusivaltaisissa metsissä, joissa kasvaa sekapuustona lehtipuita,
kuten haapaa, koivua ja leppää.  Haapa on tärkeä puu pesä- ja ravintopuuna.  Liito-orava pesii
vanhoissa tikankoloissa ja vanhoissa oravan risupesissä.  Aikuisilla yksilöillä on vuoden aikana
käytössä useita pesäpaikkoja ja elinpiirin koko vaihtelee noin 5 hehtaarista aina jopa 60 hehtaa-
riin (Hanski ym. 2000).

ELY-keskuksen mukaan Kalajoen seudulla on tehty erilaisissa selvityksissä melko runsaasti liito-
oravahavaintoja (Jouni Näpänkangas 12.11.2014). Suunnittelualueella on tehty liito-oravaselvitys
toukokuussa 2014 (Pöyry Finland Oy 2014). Etukäteen tehdyssä kartta- ja ilmakuvatarkastelussa
valittiin maastossa tarkistettavat, suunniteltujen voimaloiden läheisyyteen sijoittuvat potentiaali-
set lajin elinympäristöt sekä myös kauempana sijaitsevat potentiaaliset kohteet (mm. Siiponjoen
varsi). Etsintöjen ulkopuolelle jätettiin pellot, hakkuuaukeat, taimikot sekä voimakkaasti raken-
netut alueet.

Liito-oravan esiintyminen selvitettiin papanakartoitusmenetelmällä. Tavoitteena oli selvittää lajin
reviirien ydinalueet, ruokailualueet sekä mahdolliset pesimisessä käytetyt kolopuut ja risu-
pesäpuut. Taustatietona käytettiin alueelta tiedossa olevia liito-oravahavaintoja.

Maastokäynneillä selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravan jätöksistä eikä alueella havaittu
risupesiä tai kolopuita, joita liito-orava voisi käyttää lisääntymis- tai levähdyspaikkoina. Hanke-
alueella ei ole liito-oravalle tyypillisiä tai potentiaalisia elinympäristöjä. Tuulivoimahankkeen
suunnitellut voimalapaikat sijaitsevat peltoalueilla, metsänreunoilla tai ojitetuilla suomuuttumilla.
Alueen metsät ovat pääosin mäntypuustoisia kuivahkoja kankaita eikä suunniteltujen voimala-
paikkojen lähiympäristössä sijaitse liito-oravalle potentiaalisia tuoreen kankaan kuusikoita van-
hoine lehtipuineen. Tuoreita kankaita on jonkun verran erityisesti alueen pohjoisosissa, mutta ne
eivät vaikuta liito-oravalle potentiaalisilta.

Suunnittelualueen eteläpuolella Siiponjoen läheisyydessä, Metsäperän alueella havaittiin maasto-
käynnillä liito-oravalle potentiaalista mänty-kuusi sekapuustoista kangasmetsää, mutta alueelta
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ei löydetty liito-oravan jätöksiä tai risu-/kolopesiä. Alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä lä-
himmistä suunnitelluista tuulivoimaloista. Tuulivoimaloiden alueelle ei johda liito-oravalle potenti-
aalisia metsäkäytäviä, joiden kautta se voisi liikkua voimaloiden läheisyyteen.

Hankealueeseen nähden lähin uhanalaisrekisterissä oleva liito-oravahavainto on tehty vuonna
2013 Siiponjoen varresta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12.11.2014). Havainto sijoittuu noin
2,5 kilometrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalapaikasta.

Viitasammakko

Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen, mutta se on luonnonsuojeluasetuksella (714/2009)
rauhoitettu. Suomessa lajia on lähes koko maassa, vain pohjoisimmassa Lapissa se on hyvin vä-
hälukuinen tai puuttuu kokonaan. Suurimmassa osassa maatamme laji on sopivissa elinympäris-
töissä tavallinen ja melko runsas, mutta voi melko tiukkojen elinympäristövaatimustensa vuoksi
kuitenkin puuttua karuilla seuduilla laajoiltakin alueilta. Viitasammakon elinympäristöä ovat veti-
set rantaluhdat.

Viitasammakon osalta tehtiin kartta- ja ilmakuvatulkintana potentiaalisten elinympäristöjen selvi-
tys suunnittelualueelta. Koska alueella ei ole varsinaisia viitasammakolle soveltuvia elinympäris-
töjä, kuten luhtarantoja, ei varsinaista kutuaikana tehtävää viitasammakkokartoitusta nähty tar-
peelliseksi. Viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä havainnoitiin maastossa liito-orava- ja
kasvillisuusselvityksen yhteydessä.

Läntisten alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä ei sijaitse vii-
tasammakolle potentiaalisia lisääntymisalueita. Lähin mahdollisesti viitasammakolle soveltuva
elinympäristö, Siikajärvi ranta-alueineen sijaitsee vajaan 600 m etäisyydellä lähimmästä suunni-
tellusta voimalapaikasta. Suunnittelualueen kaakkoispuolella kulkevan voimajohtoreitin tuntu-
massa on myös pieni, mahdollisesti viitasammakon kutualueeksi soveltuva lampi Läntisojan lä-
heisyydessä (yli 1 km etäisyys lähimpään voimalapaikkaan).

Maastokäynneillä Läntisten alueella ei havaittu viitasammakoita. Maastoselvityksiä ei tosin ajoi-
tettu varta vasten viitasammakon kutuaikaan ja kutuajan ulkopuolella lajia on vaikea havaita.

Lepakot

Kaikki Suomessa luonnonvaraisesti tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain mukaan rau-
hoitettuja ja kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV lajeihin. Suomessa on tavattu 13 eri lepakkola-
jia, jotka kaikki ovat hyönteissyöjiä. Yleisin ja lähes koko maahan levittäytynyt laji on pohjanle-
pakko. Myös siippoja tavataan paikoin aina Oulu-Kajaani linjaa myöten muiden lajien esiintymi-
sen painottuessa eteläisimpään Suomeen.  Näistä viiksisiippa on pohjanlepakon ohella varsin
yleinen.

Sekä pohjanlepakko että viiksisiippa ovat metsäisten kulttuurimaisemien lajeja, jotka saalistavat
pienillä metsäaukeilla, purojen ja järvien rantametsissä, pihoilla ja muissa kulttuuriympäristöissä.
Lajit pitävät päiväpiiloa joko rakennuksissa tai puiden koloissa ja horrostavat luolissa, kellareissa
tai kivilouhikoissa. Yleisesti lepakoita uhkaavat lisääntymis- tai talvehtimisaikainen häirintä, sopi-
vien lisääntymis- ja talvehtimispaikkojen puute, saalistusympäristöjen hävittäminen sekä ympä-
ristön kemikalisoituminen että viiksisiippa ovat metsäisten ympäristöjen lajeja, metsien raken-
teessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös lajin menestymiseen (SYKE 2010, SYKE 2011).

Suunnittelualueelle tehtiin lepakkoselvitys vuosina 2014 ja 2015 kartta- ja ilmakuvatarkastelujen
perusteella lepakoiden kannalta potentiaalisille esiintymisalueille ja suunnitelluille voimaloiden ra-
kennuspaikoille. Erityistä huomiota kohdennettiin suunnittelualueella ja sen lähistöllä sijaitsevien
rakennusten ja voimalayksiköiden väliin jääviin alueisiin. Lepakoiden havainnointi tehtiin lepak-
kodetektoria apuna käyttäen ja Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjetta noudatta-
en.

Lepakkohavainnot on esitetty kuvassa 18. Alueen lepakkokantaa voidaan pitää vähäisenä. Var-
sinaisia lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia tai levähdyspaikkoja ei havainnoinnin yhteydessä löy-
tynyt. Varsinkin vesisiipoille mahdollinen saalistusympäristö on tuulivoimapuiston alueen välittö-
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mässä läheisyydessä sijaitseva Siikajärvi, josta ei kuitenkaan havaittu lepakoita kesän kartoitus-
käyntien aikana.

Kuva 18. Alueella tehdyt pohjanlepakkohavainnot vuosina 2014 ja 2015. Nuoli osoittaa ohilentävän le-
pakon lentosuuntaa. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

4.10.2 Muut nisäkkäät

Suunnittelualue kuuluu eliömaantieteellisessä jaottelussa Keskipohjanmaan eliömaakuntaan. Alu-
eella esiintyy Perämeren rannikkoalueen karuille kangasmaille ja viljelyalueille tyypillinen nisä-
käslajisto. Suunnittelualueella ei ole eläimistön kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joita ei
esiintyisi muualla lähialueella.

Suunnittelualueen kautta kulkee useita itä-länsisuuntaisia hirvien vaellusreittejä. Alueen peltoja
ympäröivillä metsillä ja etenkin rämeillä sekä rantadyynivallien välisillä ns. rantakaartosoilla on
merkitystä hirvien vasomisalueena. Pääasiassa hirvet vaeltavat talveksi kauemmas sisämaahan,
mutta osa naaraista jää talveksi edelliskesän vasojen kanssa niiden syntysijoille (Nuorala, R.,
henk koht. tiedonanto).

Suunnittelualue lähiseutuineen on pirstaloitunut huomattavan paljon maanviljelyksen tuloksena.
Tällöin alueella eläville riistalajeille on suurempi merkitys nykyisillä metsäsaarekkeilla, verrattuna
tilanteeseen, jossa tuulivoimapuisto rakennetaan laajemmalle yhtenäiselle metsäalueelle (Haapa-
koski, V., henk koht. tiedonanto).
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Suurpedoista tuulivoimapuistoalueen lähialueella on havaittu kesän 2015 aikana karhu, susi ja
ahma. Itse suunnittelualueelta ei ole viimeaikaisia havaintoja suurpedoista (RKTL 2015).

4.11 Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät alueet

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueverkostoon
kuuluvia kohteita tai luonnonsuojelualueita. Suunnittelualueen ympäristössä 10 km säteellä si-
jaitsevat luonnonsuojelullisesti huomioitavat aluekohteet keskittyvät merenrannikolle, suojelualu-
eet on esitetty kuvassa 19.

Suunnittelualuetta lähin Natura-alueverkoston kohde on luontodirektiivin nojalla suojeltu Siipon-
joki (FI1000040), joka sijaitsee n. 4,5 km lähimmästä tuulivoimalasta luoteeseen. Arvokas dyy-
nialue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, alueelta on toteutettu useita yksityisiä
suojelualueita. Seuraavaksi lähin Natura-alue Maristonpakat (FI1000058, SCI) sijaitsee reilut 6
km lähimmästä tuulivoimalasta luoteeseen.

Kuva 19. Osayleiskaava-alue ja läheiset suojelualueet. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Seudulla sijaitsevat kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeät lintualueet (IBA, FINIBA) keskittyvät
merenrannikolle. Lähin kohde, Rahjan saaristo (IBA FI040, FINIBA 740157 Rahjan saaristo-
Alaviirteenlahti), sijaitsee rannikon edustalla lähimmillään vajaan 9 kilometrin etäisyydellä lä-
himmästä suunnitellusta tuulivoimalapaikasta (Kuva 20).
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Kuva 20. Osayleiskaava-aluetta lähimmät IBA- ja FINIBA-alueet. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Kalajoen rannikkovyöhykkeellä on useita valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja tuuli- ja ran-
takerrostumia (Kuva 21). Tuuli- ja rantakerrostumat edustavat luonnonsuojelulain ja luontodi-
rektiivin luontotyyppejä sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Suunnittelualuetta lähin kerrostuma, Hietapakka (TUU-11-001; 79,9 ha) sijoittuu noin 2 kilomet-
rin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. Hietapakka on läheiseen harjujaksoon
liittyvä muodostuma, jossa on sekä ranta- että tuulikerrostumia. Aluetta hallitsevat noin 0,5-1,5
m korkeat, kaarevat rantavallit, joiden päällä on dyynikumpareikkoa. Alueen kasvillisuutta hallit-
sevat kuivat ja jäkäläiset karukkokankaat sekä pienet, dyynien väliset soistumat ja kosteikot.
Hietapakan muodostuma on luokiteltu arvoluokkaan 2 – valtakunnallisesti hyvin arvokas (luokitus
1-4; Mäkinen ym. 2011).
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Kuva 21. Osayleiskaava-aluetta lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat. Kuva
© Pöyry Finland Oy 2017.

4.12 Maisema- ja kulttuuriympäristö

4.12.1 Yleiskuvaus

Maisemamaakuntajaossa arviointialue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mie-
tinnön mukaan Pohjanmaahan ja tarkemmassa seutujaossa Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja
rannikkoon. (Ympäristöministeriö 1992)

Pohjanmaa on laaja aluekokonaisuus, jonka luonne vaihettuu eri tekijöiden suhteen sekä etelästä
pohjoiseen että rannikolta sisämaahan siirryttäessä. Yhteistä koko alueelle ovat suurehkot joet,
selvärajaiset jokilaaksot ja näiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen ta-
sainen maasto, jonka korkeusvaihtelut ovat yleensä vähäiset. Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja
rannikon maisemaa rytmittävät kohtisuoraan merta kohti laskevat virrat ja jokilaaksoissa sijait-
sevat, yleensä kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Maasto on Pohjois-Pohjanmaan laajalla alangol-
la ehkä tasaisempaa kuin missään muualla maassamme. Järviä ei Pohjois-Pohjanmaan jokiseu-
dulla ja rannikolla juuri ole. Aapasoita on runsaasti. Kasvillisuuden yleisilme on karu, mutta seu-
dulla on paljon erikoisia kasvillisuustyyppejä.
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Kuva 22. Alueelle tyypillistä maisemaa.

Talousmetsien puusto on alueelle tyypillistä talousmetsää, jossa puusto on hakkuukuvioiden mu-
kaisesti eri kehitysvaiheissa. Suunnittelualueella on ollut laaja metsäpalo vuonna 1970, jonka jäl-
keen alueen käyttö on muuttunut metsätalouskäytöstä pääosin viljely- ja peltokäyttöön. Suunnit-
telualueesta pieni osa on metsätalouskäytössä, jolle on palon jälkeen istutettu mäntytaimikkoa.
Hiekkaiset tasaisemmat alueet on otettu pääosin peltoviljelyyn ja moreenialueet on metsätalou-
den piirissä. Ilmakuvassa (Kuva 23) näkyy metsätaloudellisten toimenpiteiden laajuus sekä vih-
reämmät peltoaukeat. Kaarevat aaltomaiset kuviot ovat entisiä hiekkaan kasaantuneita ranta-
muodostelmia. Kuvassa valkoisina ympyröinä näkyvät tuulivoimalat.
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Kuva 23. Ilmakuva alueelta. Luonnosvaiheen mukaiset tuulivoimalat on osoitettu valkoisilla ympyröillä.
Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu.

Kuvassa 24 näkyy suunnittelualueen sijainti maaston korkeustasojen suhteen. Alueen maas-
tonmuodot ovat tasaiset ja maanpinnan korkeus kasvaa sisämaata kohden. Hankealueen korke-
ustasot vaihtelevat +20 mpy ja +40 mpy välillä. Suhteellisen tasainen maasto laskee loivasti
pohjoisen suuntaan. Maaperä koostuu pääosin hiekkamuodostelmista, moreeneista sekä pienistä
kivikkoisista lakialueista.
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Kuva 24. Luonnosvaiheen mukaisten tuulivoimaloiden sijainti maaston korkeustasojen suhteen. Voima-
lat on osoitettu valkoisilla ympyröillä. Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu.

4.12.2 Arvoalueet ja kohteet

Muinaisjäännösinventointi 2015

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla. Kohteiden säilyminen
tulee huomioida rakentamisessa. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolailla (295/1963) kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista tulee pyytää lausunto Museovirastolta.

Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu laati toukokuussa 2015 muinaisjäännösinventoinnin tuuli-
voimapuiston alueelta. Muinaisjäännösinventoinnissa tarkastettiin suunniteltujen voimalapaikko-
jen ympäristö 200 - 300 metrin säteellä, tielinjaukset ja lisäksi muinaisjäännöksille otolliset alu-
eet (hiekkakaarrot, kallionyppylät ja luolikot). Maaperää tarkastettiin ojien leikkauksista, kaarroil-
la tehtiin otollisilla paikoilla koekuoppia, lisäksi kairattiin joitakin rakenteita. Suunnittelualueen
tiet sekä ulospäin kulkevat yhteystiet tarkastettiin silmämääräisesti.

Inventoinnissa tarkastettiin yksi tunnettu muinaisjäännöskohde, kohde 4 (Hangasräme Jättiläis-
kangas, muinaisjäännösrekisteritunnus 208010016), josta löytyi yksi uusi röykkiö. Uusia muinais-
jäännöskohteita löytyi kolme, Pitkäkaarta tervahauta (kohde 1), Pitkäkaarta 2 tervapirtin jäännös
(kohde 2) ja Tervahaudankangas tervahauta (kohde 3). Kohteet on esitetty kuvassa 25. Mui-
naisjäännösinventointi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4.
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sm/1. PITKÄKAARTA
Uuden ajan tervahauta (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000027430). Itä- länsi-suuntainen hiek-
kadyyni laajemman dyynikentän pohjoisreunassa, hiekkadyynin korkeimmalla kohdalla kelk-
kauran pohjoispuolella sijaitseva iso tervahauta, tuplahauta. Sortunut halssi suuntautuu pohjoi-
seen. Vallin päälle kasvaa muutama iso mänty.
sm/2. PITKÄKAARTA 2
Uuden ajan tervapirtti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000027431). Itä- länsi-suuntainen hiek-
kadyyni laajemman dyynikentän pohjoisreunassa, hiekkadyynin pohjoislaidalla pienen törmän
yläpuolella oleva tervapirtin jäännös, joka sijaitsee noin 22 metriä tervahaudasta (kohde 1) itä-
koilliseen.
sm/3. TERVAHAUDANKANGAS
Uuden ajan tervahauta (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000027432). Metsätien (Siikajärventie)
eteläpuolella, kivikkoisen kankaan loivalla etelärinteellä oleva tervahauta, tuplahauta. Sortunut
halssi suuntautuu etelään. Vallin päälle kasvaa isoja kuusia ja mäntyjä. Vallin itäosa on vaurioi-
tunut ajouran takia.
sm/4. HANGASRÄME JÄTTILÄISKANGAS
Esihistoriallinen kiviröykkiö (muinaisjäännösrekisteritunnus 208010016). Pinnaltaan huuhtoutu-
neella kumpumoreenikankaalla, kankaan kaakkoispäässä jyrkänteen yläpuolella on kaksi kivi-
röykkiötä, iso kehäröykkiö ja pienempi keskuskiven ympärille ladottu röykkiö. Rakenteet ovat to-
dennäköisesti muinaisrannansidonnaisia, ajanjaksolta n. 1100 – 800 e.Kr. Niiden funktio(t) ei ole
tiedossa.

Kuva 25. Osayleiskaava-alueella sijaitsevat muinaisjäännökset. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Suunnittelualueen vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee 30 kilometrin päässä Ylivieskan lähettyvillä
(Ympäristöministeriö 1992).
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Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa uu-
siksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on esitetty uusina kohteina Kalajoen Hiek-
kasärkkiä ja Rahjan saaristoa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2014). Etäisyyttä suunnittelualueelta on
lähimmillään noin 5 kilometriä.

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt

Suunnittelualueen lähialueilla valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ovat
Plassin markkinapaikka Kalajoen kirkonkylällä ja Kalajoen pappila noin 5 kilometrin etäisyydellä,
Pohjanmaan rantatie noin 6 kilometrin etäisyydellä, Jylkän talonpoikaistila noin 14 kilometrin
etäisyydellä, Mattilanperän kylä noin 18 kilometrin etäisyydellä, Kallankarien kalastajatukikohta
(Maakalla ja Ulkokalla) noin 22 kilometrin etäisyydellä, Kalaputaan kylä noin 29 kilometrin etäi-
syydellä, Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta noin 30 kilometrin etäisyydellä sekä
Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko noin 15 kilometrin etäisyydellä.

Maakunnallisesti arvokkaat alueet

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Kalajokilaakson kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä-
Nuoranperä-Hihnanperä on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tär-
keänä alueena Museoviraston vuoden 1993 luettelon perusteella (RKY 1993). Valtakunnallisesti
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luettelon päivityksessä vuodelta 2009 alue ei enää ole muka-
na, mutta tulee huomioida maankäytössä maakunnallisesti merkittävänä kohteena.

Hiekkasärkät-Rahja on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvok-
kaana kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeänä alueena.

Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015

Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 – päivitysinventoinnissa (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 2016) maakunnallisesti arvokkaana alueena on osoitettu Etelänkylän raitti, jo-
ka sijaitsee suunnittelualueen pohjoispuolella noin 4 kilometrin etäisyydellä. Kohde sisältää maa-
kunnallisesti arvokkaat kohteet Hietalan pappila, Kärjän talo, Ojala-Siipola ja Vanha Ylänkö,
Omatupa (entinen Suojeluskunnan yhdistystalo) sekä Siipola. Lisäksi maakunnallisesti arvokkaa-
na alueena on osoitettu Tyngän mylly ja Hihnalankoski noin 3 kilometriä suunnittelualueesta
itään. Alue sisältää maakunnallisesti arvokkaan kohteen, Tyngän myllyn ja sahan. Lisäksi Etelän-
kylälle, Pitkäsenkylälle, Pohjankylälle, Rahjaan, Tyngänkylälle ja Kärkiseen on merkitty yksittäisiä
maakunnallisesti arvokkaita kohteita.

Muut kohteet

Rakennusperintörekisterissä on tiedot kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusryhmistä, ra-
kennuksista ja rakennelmista, jotka on suojeltu erityislainsäädännön perusteella.

Rakennusperintörekisterin mukaan suojeltua rakennusperintöä on Kalajoen kirkko ja tapuli noin 5
kilometrin etäisyydellä, Kiviojan savenvalajan paja Tyngässä noin 3,5 kilometrin etäisyydellä,
Alavieskan tapuli noin 16 kilometrin etäisyydellä, Kirkko Rautiolla noin 16 kilometrin etäisyydellä,
Himangan kirkko ja tapuli noin 15 kilometrin etäisyydellä sekä Kallankarin kirkko noin 22 kilo-
metrin etäisyydellä.

Kulttuuriympäristön arvokohteet on osoitettu kuvassa 26. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistori-
allisesti merkittäviä kohteita on merkitty karttaan punaisella.
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Kuva 26. Lähimmät kulttuuriympäristön merkittävät arvokohteet. Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä
voimalaa on poistettu ja suunnittelualueen rajausta on supistettu alueen eteläosassa.

4.13 Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö

4.13.1 Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän YKR 2010 (Kuva 27) mukaan seudun asutus on kes-
kittynyt rannikolle, Kalajokilaaksoon ja suurimpien teiden varsille. Suunnittelualuetta lähimmät
kylät ovat alueen lounaispuolella noin 2-5 kilometrin päässä sijaitsevat Kurikkala, Torvenkylä ja
Pahkala, kaakkoispuolella noin 4,5 kilometrin päässä sijaitseva Kärkinen sekä itäpuolella noin 6
kilometrin päässä sijaitseva Yli-Tynkä. Lähimmät isommat asutuskeskittymät ovat Kalajoen kes-
kusta noin 5 kilometriä hankealueesta pohjoiseen, Kalajokilaakso välillä Pitkäsenkylä-Tynkä noin
3 kilometriä hankealueesta koilliseen ja Hiekkasärkät noin 6 kilometriä hankealueesta luoteeseen.
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Kuva 27. Lähialueen YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010. Yksittäinen asuinrakennus aihe-
uttaa 2250 m halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän. Maaseutuasutus on osoitettu sinisellä,
pienkylät (20-39 asukasta) oranssilla, kylät (yli 39 asukasta) vihreällä ja taajamat punaruskealla (Ym-
päristöhallinto 2014). Tuulivoimapuistoalueen rajaus on esitetty mustalla viivarajauksella ja suunnitellut
voimalat mustalla pallolla. Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu ja suunnittelualu-
een rajausta on supistettu alueen eteläosassa.

4.13.2 Maankäyttö ja asuminen

Läntisten tuulivoimapuiston suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle
Kalajoen keskustasta ja eteläosa noin 4,5 kilometrin etäisyydelle Siiponjoesta. Kalajoen Hiek-
kasärkkien matkailukeskus sijaitsee noin 5 kilometriä suunnittelualueesta luoteeseen.

Suunnittelualue on nykyisellään maa- ja metsätalouskäytössä. Alueella ei ole pysyvää asutusta.

Suunnittelualueen koillispuolella kulkee Ylivieskantie (valtatie 27, Kalajoki-Iisalmi), luoteispuolella
Kurikkalantie (yhdystie 18059) ja kaakkoispuolella Kärkisjoentie (yhdystie 18060). Alueen met-
säautotieverkosto on suhteellisen kattava. Alueen halki kulkee rinnakkain koillinen-lounais -
suuntaisesti Fingrid Oyj:n 110 kV:n ja 220 kV:n voimajohdot. Lähin maa-ainesten ottoalue sijait-
see voimajohtolinjan itäpuolella noin 150 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta. Ottoalu-
eelta on matkaa lähimpään voimalaan numero 14 noin 780 metriä. Suunnittelualue on yksityisten
maanomistajien omistuksessa ja hankevastaava laatii vuokrasopimukset tuulivoimapuistoalueen
maa-alueista.

Tiedot asutuksesta on poimittu Kalajoen kaupungin rakennusvalvonnan 24.11.2014 toimittamas-
ta rakennus- ja huoneistorekisteriaineistosta sekä maanmittauslaitoksen maastotietokannasta
(päivitetty 02/2015). Lähiasutuksen osalta tiedot on tarkistettu kaavaehdotusvaiheessa. Tiedot
asukasmääristä perustuvat Tilastokeskuksen ruututietokantaan vuodelta 2013.
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Suunnittelualueen lähiympäristössä on haja-asutustyyppistä asutusta ja loma-asutusta. Lähin
asutuskeskittymä on alueen pohjoispuolella sijaitseva Etelänkylä, jonka lähimmät asuinrakennuk-
set sijaitsevat noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta ja noin 2,5 kilometrin etäi-
syydellä lähimmästä voimalasta (voimala 1). Tyngän kylän lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
noin 2,1-3 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta. Suunnittelualueen eteläpuolella Met-
säperän, Kurikkalan kylän ja Kärkisen kylän lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat yli 4 kilomet-
rin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta. Suunnittelualuetta lähimmät yksittäiset asuinraken-
nukset sijaitsevat yli 2 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista.

Taulukko 6. Läntisten tuulivoimapuiston lähialueen asukkaiden määrä (Tilastokeskus 2013).

Etäisyys lähimpään
tuulivoimalaan

Asukkaita

0-2 km 0
2-5 km n. 2600

Loma-asutus suunnittelualueen läheisyydessä on keskittynyt vesialueiden ympärille. Suunnittelu-
aluetta lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Kivijärven rannalla noin 0,8-1,1 kilometrin etäisyy-
dellä suunnittelualueen rajasta ja noin 1,5-1,9 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta
voimalasta (voimala 14). Kalajokivarren lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin 3 kilometrin
etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta ja Siiponjokivarren noin 3,5 kilometrin etäi-
syydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta.

Suunnittelualuetta lähin lentoasema on Kokkolan lentoasema, joka sijaitsee noin 66 kilometriä
suunnittelualueesta lounaaseen. Läntisten tuulivoimapuisto ei sijaitse Kokkolan lentoaseman kor-
keusrajoitusalueilla. Suunnittelualueen lounaispuolella noin 4,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee
Kalajoen lentopaikka. Lentokenttätoiminnalle on liikenneministeriön lupa (Kalajoen kaupunki
2015).

Suunnittelualueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö on esitetty kuvassa 28.

4.13.3 Virkistys

Tuulivoimapuistoaluetta käytetään metsätalouden lisäksi marjastukseen, metsästykseen ja luon-
nossa liikkumiseen. Alueella on suuri merkitys läheisten kylien asukkaille kotitarvekeräilyn näkö-
kulmasta. Lisäksi alueelta kerättyjen marjojen myynti tuottaa alueen asukkaille lisätuloja. Han-
kealueen läheisyydessä sijaitsee laavuja, joita käytetään retkeilyyn. Noin kahden kilometrin etäi-
syydellä suunnittelualueesta länteen sijaitsee Siiponjoen 19 kilometrin pituinen luontopolku, joka
kulkee osittain Siiponjoen rantaa pitkin. Lähimpään voimalaan on matkaa noin 2,5 kilometriä.
Luontopolun varrella on laavuja ja kota. Karttatarkastelun perusteella noin 8 kilometriä suunnit-
telualueesta pohjoiseen sijaitsee voimajohtoreitin vieressä laavu (Tämänäjärvi) (Metsähallitus
2015) ja suunnittelualueen itäpuolella noin 630 metrin etäisyydellä sijaitsee Säilynkorven kota.
Suunnittelualueen eteläosassa kulkee sopimuspohjainen moottorikelkkaura.

Suunnittelualue kuuluu Kalajoen Eteläpuolen Metsästysseuran metsästysalueeseen (Kalajoen-
Alavieskan Riistanhoitoyhdistys 2014). Alueen keskiosassa sijaitsee metsästysmaja. Metsästys-
seura myy vieraskortteja kyyhkyn, metsäkanalinnun, jäniksen ja pienpetojen pyyntiin ulkopaik-
kakuntalaisille sekä niille, jotka eivät kuulu Kalajoen Eteläpuolen Metsästysseuraan.  Asukas-
kyselyn ja avainhenkilöhaastattelujen perusteella alueella on suuri merkitys hirven ja pienriistan
metsästyksen näkökulmasta etenkin kun alueen länsipuolella sijaitsevat ranta-alueet eivät sovel-
lu metsästykseen vakituisen asutuksen, loma-asutuksen ja muun ihmistoiminnan vuoksi. Suun-
nittelualueella metsästetään hirvieläimiä (hirvi ja kauris) ja metsäkanalinnuista teertä. Asukas-
kysely on käsitelty tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 7.15 Vaikutukset virkistykseen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen.
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4.13.4 Elinkeinoelämä

Kalajoen kaupungissa oli vuonna 2014 12 620 asukasta ja vuonna 2011 4 828 työpaikkaa. Kala-
joen työpaikat ovat pääosin palveluissa, teollisuudessa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa.
(Kalajoki-Info 2014).

Kalajoki on erityisesti tunnettu matkailusta ja Hiekkasärkkien matkailukeskittymästä. Hiekkasär-
kät sijaitsevat noin kuusi kilometriä suunnittelualueesta länteen. Vuoden 2012 matkailutilaston
mukaan Kalajoki oli Suomen yhdeksänneksi suosituin kohde rekisteröityjen yöpymisten perus-
teella. Yöpymisiä oli vuonna 2012 yhteensä 224 200 kävijän edestä, mutta rekisteröitymättömät
majoitusvuorokaudet huomioonottaen Kalajoella yöpyi yli 600 000 henkilöä (Visit Kalajoki 2015).
Vuonna 2013 Kalajoen rekisteröityjen yöpymisten määrä oli 228 690 yöpymisvuorokautta ja
vuonna 2014 rekisteröityjä yöpymisiä oli 279 259 (Visit Finland 2015, Tilastokeskus 2015). Mat-
kailu Kalajoella on kesäpainotteista, mutta osa majoituskohteista ja kylpylähotelli ovat avoinna
ympäri vuoden.

Maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikkojen osuus oli noin 16,7 prosenttia ja palveluiden osuus
noin 51,0 prosenttia. Alkutuotannon ja teollisuuden osuus työpaikoista on Kalajoella koko maan
keskiarvoa korkeampi. Kalajoen kaupungin yrityskanta on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2005
lähtien ja vuonna 2012 kunnassa toimi yhteensä 883 yritystä. Tuolloin Kalajoella toimi yhteensä
29 metsätalouteen ja puunkorjuuseen, seitsemän maa- ja vesirakentamiseen sekä 87 kuljetuk-
seen ja varastointiin erikoistunutta yritystä, jotka toimialaluokituksen perusteella mahdollisesti
soveltuvat tuulivoimahankkeen rakentamisurakoihin (Tilastokeskus 2015).

4.13.5 Maa- ja metsätalous

Suunnittelualue sijaitsee maatalouden viljelykäytössä olevalla alueella. Alue on lisäksi metsäta-
louden käytössä. Asukaskyselyyn vastanneista vajaalle neljännekselle alueella tapahtuva met-
sänhoito oli erittäin tärkeää.

Lähimmät nauta- ja sikatilat sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella Etelänkylällä Kalajokivarres-
sa noin 3 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 1, 2 ja 3 sekä etelässä Metsäperällä
noin 5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 14 ja 16. Lähin turkistarha sijaitsee
Tyngän kylällä noin 3 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta voimalasta 3 (Ympäristöluvat, Kalajo-
en kaupungin maaseutupalvelut 2015).

Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsevat kotieläintilat ja turkistarhat on esitetty kuvassa
28.

4.13.6 Maa-ainesten otto

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee maa-ainesten ottoalue, jolta hankkeen
tarvitsema maa-ainesten otto pääasiassa toteutetaan. Suunnittelualueetta lähimmät maa-
ainesten ottoalueet on esitetty kuvassa 28.
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lässä noin 6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta toimii Tyngän aluekoulu ja noin 5 kilo-
metrin etäisyydellä suunnittelualueen eteläpuolella Pahkalan koulu.

4.13.8 Liikenne

Suunnittelualueen luoteispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä kulkee Kokkolantie (valtatie 8).
Suunnittelualueen koillispuolelle sijoittuu Ylivieskantie (valtatie 27), kaakkoispuolelle Kärkisjoen-
tie (yhdystie 18060) ja eteläpuolelle Pleunantie / Kaalikoskentie (yksityistie). Suunnittelualue ra-
jautuu luoteisosastaan Kurikkalantiehen (yhdystie 18059). Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole
kevyen liikenteen väyliä. Yleinen tiestö on esitetty kuvassa 26.

Keskimääräiset ajoneuvojen liikennemäärät perustuvat Liikenneviraston tierekisterin mukaisiin
tietoihin vuodelta 2013. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien yleisten teiden liikennemää-
rät ovat:

- valtatie 8 (Ouluntie) 4242-6514 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 637-742 ajon/vrk

- valtatie 27 (Ylivieskantie) 1567 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 203 ajon/vrk

- yhdystie 18059 (Kurikkalantie) 242 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 28 ajon/vrk

- yhdystie 18060 (Kärkisjoentie) 143 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 7 ajon/vrk

4.13.9 Tekninen huolto

Sähkönjakelu

Suunnittelualueen poikki kulkee rinnakkain koillis-lounais –suuntaisesti Fingrid Oyj:n 110 kV:n ja
220 kV:n voimajohdot. Fingridillä on käynnissä Hirvisuo-Kalajoki voimajohtohanke, jossa suunnit-
telualueen poikki kulkeva 220 kV:n voimajohto muutetaan 110 kV:n johdoksi ja nykyinen 110
kV:n voimajohto korvataan uudella 400 kV:n voimajohdolla. Vanhan 220 kV:n voimajohdon muu-
tostyöt välillä Houraatinkangas-Kalajoki ovat valmistuneet ja uusi 110 kV:n voimajohto ON
OTETTU käyttöön lokakuun lopussa. Voimajohtolinjat on esitetty kuvassa 28.

Jätehuolto

Kalajoen alueella jätteet käsitellään Vestia Oy:n Ylivieskan jätekeskuksessa.

Vesi- ja viemärihuolto

Alueella ei ole viemäriverkostoa.

4.14 Ympäristön häiriötekijät

Osayleiskaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva maa-ainesten ottoalue aiheuttaa me-
lu- ja pöllyhaittoja ympäristöönsä. Vähäistä meluhaittaa aiheuttaa myös lähiteiden liikenne.
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5. OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU

5.1 Kaavoituksen vireilletulo

5.1.1 Sidosryhmätyöskentely

Yleisötilaisuudet

Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin YVA-ohjelman ja kaavoituksen yhteinen yleisötilaisuus
16.2.2015 Kalajoella. Tilaisuudessa esiteltiin tuulivoimahanketta, YVA-menettely ja arviointioh-
jelma, YVA-menettelyn kytkeytyminen kaavoitukseen sekä alustava osayleiskaavan osallistumis-
ja arviointisuunnitelma. Yleisöllä oli mahdollisuus saada tietoa ja esittää näkemyksiään ympäris-
tövaikutusten arvioinnista, hankkeesta ja kaavoituksen etenemisestä.

Lisäksi Kalajoella pidettiin 10.6.2015 tuulivoimapuiston esittelytilaisuus Etelänkylän kyläkokouk-
sen yhteydessä.

Asukaskysely ja muu vuorovaikutusmenettely

YVA-menettelyn yhteydessä on toteutettu kesäkuussa 2015 postikysely tuulivoimapuiston lähi-
vaikutusalueella (3 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta) kaikille vakinaisille talouksille ja
vapaa-ajan asukkaille. Lisäksi kysely lähetettiin 5-10 kilometrin säteellä satunnaisotannalla vaki-
naisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 500 kotitalou-
teen. Asukaskyselyn lisäksi eri sidosryhmien (esimerkiksi matkailuyrittäjät, asukasyhdistykset ja
metsästysseurat) näkemyksiä selvitettiin avainhenkilöhaastatteluiden avulla.

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan on koottu laaja-alainen seurantaryhmä, johon on
kutsuttu muun muassa lähialueen asukkaita, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia, Kalajoen
kaupunki, yhteysviranomainen sekä muita viranomaisia.

5.1.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvi-
oinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuu-
lemistavat, aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Suunnitelmassa on myös esitetty ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn (YVA) kytkeytyminen kaavoituksen aikatauluun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavoituksen vireilletulosta on tiedotettu paikallisleh-
dessä, Kalajoen kaupungin internet-sivuilla sekä kirjeitse osallisille. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kau-
pungintalolla 28.5.-26.6.2015.

5.2 Osayleiskaavaluonnos

5.2.1 Osayleiskaavoituksen 1. viranomaisneuvottelu

Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu 27.11.2015. Neuvotte-
lussa esiteltiin tuulivoimahanketta, YVA-prosessin yhteydessä laadittuja selvityksiä ja alustavaa
osayleiskaavaluonnosta. Viranomaisneuvottelumuistio on esitetty liitteessä 5.

5.2.2 Osayleiskaavaluonnoksen vaihtoehdon valinta

Osayleiskaavan vaihtoehtotarkastelu suoritettiin YVA-menettelyn yhteydessä, jossa suunnittelu-
alueelle on tutkittu kolmea toteutusvaihtoehtoa VE1 (20 voimalaa), VE2 (11 voimalaa) ja VE3 (9
voimalaa). YVA-menettelyn yhteydessä laadittujen selvitysten tulosten ja tehtyjen vaikutusten
arviointien perusteella kaikki toteutusvaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun tarkemmassa
suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa luontoselvityksissä tunnistetut kohteet.

Selvitysten ja vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella kaavaluonnos tehtiin YVA-vaihtoehdon
VE1 pohjalta (kts. selostuksen kohdat 3.2.2 ja 7.1.1). VE1-alue käsittää sekä VE2 että VE3 -
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alueet. Vaihtoehtovertailu VE2 ja VE3 –alueiden välillä osoittaa, että maakuntakaavan ratayh-
teysvarauksen eteläpuolisen alueen (VE3) toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisemmät erityises-
ti maiseman osalta kuin VE2:n, joka vastaa 1. vaihemaakuntakaavan aluerajausta.

5.2.3 Luonnoksen periaatteet

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n
tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota saa käyttää tuulivoimaloiden rakennus-
luvan myöntämisen perusteena. Kaavaa laadittaessa on huomioitu myös tuulivoimarakentamista
koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §) sekä yleiskaavan yleiset sisältö-
vaatimukset (MRL 39 §).

Osayleiskaavaluonnos perustui YVA-menettelyn toteutusvaihtoehtoon (VE1), jossa osayleiskaava-
alueelle on sijoitettu yhteensä 20 voimalaa. Kaavaluonnos laadittiin YVA-menettelyn aineistoa
hyödyntäen. Luonnoksessa on huomioitu muun muassa YVA:n vaihtoehtotarkastelu, sijoitus-
suunnittelun teknistaloudelliset reunaehdot, laaditut selvitykset ja vaikutusarviointi sekä
osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetyt lähtökohdat ja tavoitteet.

Kuvassa 29 on esitetty ote 31.12.2015 päivätystä osayleiskaavaluonnoksesta.

Osayleiskaavan suunnittelualue

Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet perustuksineen sijoitetaan Winda Power Oy:n vuokraamille
alueille. Osayleiskaavan suunnittelualueeseen sisältyivät voimaloiden suoja-alueet siten, ettei
voimalan teoreettisessa kaatumistilanteessa aiheudu vaaraa suunnittelualueen ulkopuolella. Suo-
ja-alueen laajuus oli vähintään 330 metriä voimalan keskipisteestä.

Suunnittelualueen laajuus oli kaavaluonnoksessa noin 2060 ha.

Tuulivoimaloiden sijoittelu

Vaihtoehdon VE1 pohjalta laaditussa osayleiskaavaluonnoksessa tarkastellaan yhteensä 20 tuuli-
voimalan sijoittamista suunnittelualueelle. Tuulivoimaloiden sallittu kokonaiskorkeus maanpinnas-
ta on enimmillään 220 metriä. Yksittäisten voimaloiden sijoittelu mahdollisesti täsmentyy tekni-
sen suunnittelun etenemisen mukaan. Voimaloiden sijoittelun liikkumavara on kaavaluonnokses-
sa osoitettu lähimmästä asutuksesta poispäin alueille, joilla ei ole rakentamista rajoittavia luon-
toarvoja ja jotka ovat teknistaloudellisesti toteutuskelpoisia. Voimalapaikkojen mahdollisesta siir-
tämisestä ei siten aiheudu kaavaselostuksessa arvioitua merkittävämpiä vaikutuksia.

Liittyminen verkostoihin

Tuulivoimapuiston huoltoyhteydet ja liittyminen sähköverkkoon on osoitettu ohjeellisena. Alueen
sisäiset maakaapelit pyritään sijoittamaan tiestön yhteyteen. Sähköaseman alue on osoitettu EN-
1-alueena. Sähköaseman yhteyteen voidaan sijoittaa tuulivoimaloita varten tarvittavat toimisto-,
varasto- ja huoltorakennukset.

Tuulivoimapuisto liittyy yleisiin teihin valtatiehen 8, valtatiehen 27 ja Kurikkalantiehen (yt 18059)
olemassa olevien yksityistieliittymien kautta. Tuulivoimapuistoa varten rakennettavat huoltotiet
pyritään sijoittamaan kiinteistöjen rajalle tai pellon reunaan maa- ja metsätalouskäyttö huomioi-
den.

Lentoturvallisuus

Finavian julkaiseman kartta-aineiston mukaan (Finavia 2014) Läntisten suunnittelualueella ei ole
merkittyjä korkeusrajoituksia. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan ilmailulain mu-
kainen lentoestelupa.

Läntisten suunnitellut tuulivoimalat on sijoitettu Kalajoen lentopaikan esterajoituspintojen ulko-
puolelle.



 KALAJOEN KAUPUNKI
 LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6.2.2017

65

Puolustusvoimat

Ennen rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä.

Asuinympäristön laatu

Asuinympäristön laatu ja tuulivoimatuotannon harjoittamismahdollisuudet turvataan jättämällä
asutuksen ja tuulivoimarakentamiseen varattavan alueen välille riittävä etäisyys. Suunnittelualu-
eella ei ole pysyvää asutusta. Lähimmillään asutusta on suunnittelualueen eteläpuolella, Metsä-
perän alueella.

Maa- ja metsätalous

Metsäalueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsäta-
louteen liittyvä rakentaminen (M-3). Suunnittelualueelle on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita
niille erikseen osoitetuille alueille (tv-5/ind.). Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee
sijoittaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeuden etäisyydelle tuulivoimaloista tai ra-
kentamattomasta, tuulivoimaloille osoitetusta alueesta.

Luonnonympäristö

Kaavaluonnoksessa on esitetty luontoselvityksessä todetut, metsälain tarkoittamat kohteet, kalli-
oiset ja kivikkoiset metsät.  Alueiden kuvaukset ja kaavassa huomioitavat kohteet on esitetty
kaavaselostuksen alueen luontoa koskevassa kohdassa (4.8 Luonnonolot ja kasvillisuus sekä 4.9
Linnusto).

Kaavaluonnoksessa on esitetty Kalajoen rannikkovyöhykkeelle sijoittuva valtakunnallisesti hyvin
arvokkaaksi luokiteltu tuuli- ja rantakerrostuma (Hietapakka), joka pieneltä osin sijoittuu suun-
nittelualueelle. Alueen kuvaus on esitetty kaavaselostuksen luontoa koskevassa kohdassa 4.11.
Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät alueet.

Kulttuuriympäristö ja -maisema

Osayleiskaava-alueella sijaitsevat muinaismuistokohteet (kiviröykkiö, tervahaudat, tervapirtti)
ovat muinaismuistoja koskevan lain suojaamia. Kohteet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa
4.12.2. Arvoalueet ja kohteet ja osayleiskaavakartalla. Säilyttämisestä on annettu rakennuslu-
vassa huomioitavia suunnittelumääräyksiä.

Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa on tutkittu näkymäalueanalyysissä ja valokuvasovit-
teissa.
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Kuva 29. Ote osayleiskaavaluonnoksesta 31.12.2015.
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5.3 Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta

5.3.1 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo 7.1.-5.2.2016

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 9.12.2015

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsitteli kokouksessaan 9.12.2015 Läntisten osayleiskaavan
kaavaluonnosaineistoa ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että osayleiskaavaluonnos asete-
taan nähtäville MRL 62 §:n mukaisesti ja siitä pyydetään lausunnot MRA:n 30 §:n mukaisesti.
Kaavaluonnosaineistoon tehtiin vähäisiä muutoksia ja lisäyksiä ennen nähtäville asettamista.

Kaupunginhallitus

Kalajoen kaupunginhallitus päätti elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksestä asettaa Län-
tisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville maan-
käyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä
Kalajoen kaupungintalolla 7.1.-5.2.2016 välisen ajan. Tapion tuvalla järjestettiin YVAn ja kaavan
yhteinen yleisötilaisuus 12.1.2016. Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja 8 mielipi-
dettä.

5.3.2 Sidosryhmätyöskentely

Viranomaisneuvottelu 2.12.2016

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa järjestettiin 2.12.2016 viranomaisneuvottelu, jossa käytiin
läpi kaavaluonnoksesta saatu palaute ja sen huomioiminen kaavaehdotuksen valmistelussa. Vi-
ranomaisneuvottelumuistio on esitetty liitteessä 6.

5.3.3 Saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen

Lausunnoissa ja mielipiteissä nousivat esiin muun muassa vaikutukset maisemaan ja kulttuu-
riympäristöön, muuttolinnustovaikutukset, varjon vilkunta, osayleiskaavassa esitetyt tievaraukset
ja voimaloiden sijoittelut, kaava-alueen rajaus sekä yhteisvaikutukset muiden lähialueen tuuli-
voimahankkeiden kanssa (melu, varjon vilkunta, linnusto, virkistys, liikenne).

Lausunnot ja mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti (Metsähalli-
tuksen ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:n lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia):

Fingrid Oyj

· Risteämälausuntovaatimus on lisätty kaavaselostuksen kohtaan 8.2 Jatkosuunnitelmat.

Museovirasto

· Kaavaselostuksen suunnittelumääräyksiä esittelevään taulukkoon (taulukko 5) on korjattu oi-
kea muinaismuistokohdetta kuvaava merkintä

· Muinaisjäännösrekisteritunnusten virheellinen numerointi on korjattu kaavaselostuksen koh-
taan 4.12.2 Arvoalueet ja kohteet

· Kaavaselostuksen kappaleeseen 7.21 Haitallisten vaikutusten lieventäminen on lisätty kohta
7.21.2 Muinaisjäännöskohteet. Tervahaudankankaan muinaisjäännös tulee merkitä maastoon
sen läheisyyteen kohdistuvien rakentamistoimenpiteiden ajaksi, jotta rakentamisen aikaisilta
vahingoilta vältyttäisiin.

· Muinaisjäännösluettelon kohdenumeroinnit on muutettu muotoon sm/1, sm/2, sm/3 ja sm/4
kaavaselostuksen kohdassa 4.12.2 Arvoalueet ja kohteet.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• Kaavaselostusta on täydennetty ja päivitetty yhteisvaikutusarvioinnin osalta.
• Kaavaehdotuksesta on poistettu kuusi eteläisintä tuulivoimalaa ja kaavaratkaisu on 1. vaihe-

maakuntakaavan mukainen.
• Rautatien yhteysradan tarvemerkintä on poistettu osayleiskaavasta, mutta yhteysradan tarve

on huomioitu muun muassa voimaloiden sijoittelussa.
• Luonto-osuuskunta Aapan selvitys on lisätty kaavaselostuksen liitteisiin.
• Voimaloita 7 ja 12 on siirretty etäämmäksi luo-kohteista.
• Luo-kaavamerkinnällä on osoitettu lakiperusteiset luontoarvokohteet. Linnustollisesti arvok-

kaat alueet on huomioitu voimaloiden ja tiestön sijoittelussa.
• Kaavaselostukseen on lisätty kappale 4.6.2 Yhteysviranomaisen lausunto, jossa luetellaan

pääpiirteittäin yhteysviranomaisen lausunnon sisältö sekä kappale 6.1.4 Yhteysviranomaisen
lausunnon huomioiminen kaavan sisällössä, jossa esitetään, miten lausunto on osayleiskaa-
vaehdotuksen laatimisessa otettu huomioon.

Pohjois-Pohjanmaan liitto

• Kaavaehdotuksesta on poistettu kuusi eteläisintä tuulivoimalaa ja kaavaratkaisu on 1. vaihe-
maakuntakaavan mukainen.

• Kaavaehdotuksen mukaista voimalasijoittelua suhteessa 1. vaihemaakuntakaavassa osoitet-
tuun tuulivoima-alueeseen on tarkasteltu tarkemmin kaavaselostuksessa.

• Kaavaselostusta on täydennetty ja päivitetty maisemavaikutusten osalta. Kaavaehdotusvai-
heessa on laadittu uusia havainnekuvia.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus

• Kaavakartalla esitetyt uudet tiet on esitetty sijainniltaan ohjeellisina. Osayleiskaavassa uusia
teitä on pyritty osoittamaan kiinteistöjen rajoille tai pellon reunaan maa- ja metsätalouskäyt-
tö huomioiden.

• Luo-5 merkinnän indeksin käyttö on tarkistettu suhteessa Kalajoen muissa kaavoissa käytet-
tyihin, ja tämän johdosta luo-5 merkintä on muutettu luo-7 merkinnäksi.

• Luo-7 –merkinnän määräys on muutettu muotoon: ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee mahdollinen metsälain (1093/1996) 10 §:n mukainen
kohde. Lakikohteen yksityiskohtainen rajaus tehdään maastossa toimenpidesuunnittelun yh-
teydessä. Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu.
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 43.2 §:n mukainen toimenpi-
derajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja raken-
nuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa”.

Pohjois-Pohjanmaan museo

• Kaavaselostuksen kohtaan 4.12.2 Arvoalueet ja kohteet on lisätty puuttuva valtakunnallisesti
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Kalajoen pappila. Kaavaselostuksen koh-
taa 7.6.8 Vaikutukset kulttuuriympäristön arvokohteisiin on täydennetty Kalajoen pappilan
osalta. Tuulivoimapuisto sijaitsee Kalajoen pappilan takana, jolloin näkymiä pappilan pihapii-
riin ei aukea muualta kuin pappilan takapihalta Kalajokivarresta.

• Kaavaselostusta on täydennetty ja päivitetty maisemavaikutusten osalta. Kaavaehdotusvai-
heessa on laadittu uusia havainnekuvia.

• Kaavaselostusta on täydennetty ja päivitetty yhteisvaikutusarvioinnin osalta.

Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmentin Esikunta

• Puolustusvoimien hyväksyntää koskeva kaavamääräys on poistettu Ympäristöministeriön uu-
den ohjeistuksen mukaisesti.

Kirjalliset mielipiteet

• Kaavaselostuksen kohtaan 7.19 Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa on li-
sätty yhteisvaikutusten vilkuntamallinnuksen tulokset.
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• Kaavaselostusta on täydennetty ja päivitetty maisemavaikutusten osalta. Kaavaehdotusvai-
heessa on laadittu uusia havainnekuvia.

• Kaavaselostuksen yhteisvaikutusarviointia on täydennetty linnuston osalta.
• Kaavaselostuksen vaikutusarviointia on täydennetty muuttolinnuston lepoalueiden osalta.
• Mäkitalon mäki on huomioitu maisemavaikutusten arvioinnissa.
• Mäkitalon mäeltä on laadittu kaavaehdotusvaiheessa uusi havainnekuva.
• Kaavaehdotuksessa on esitetty uusi, suora tieyhteys tuulivoimalalta 4 etelään Siikajärven

metsätielle.
• Kaava-alueen rajausta on muutettu niin, että tilat 17:84 ja Hirvimaa 2:25 jäävät sen ulko-

puolelle.

Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liit-
teessä 7.
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6. OSAYLEISKAAVA

6.1 Osayleiskaavaehdotus 6.2.2017

6.1.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut

Osayleiskaavaehdotus on laadittu 31.12.2015 päivätyn kaavaluonnoksen ja siitä saatujen kan-
nanottojen, lausuntojen ja mielipiteiden, laadittujen lisäselvitysten ja arvioitujen vaikutusten pe-
rusteella. Saadun palautteen huomioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.3.2 Saadut lausunnot
ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen.

Tarkistettu tuulivoimapuistosuunnitelma

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa kolmen tuulivoimalan sijaintia on tarkastettu kaavaluon-
noksesta saatujen lausuntojen huomioimiseksi. Voimaloita 7 ja 12 on siirretty etäämmäksi mah-
dollisista metsälakikohteista ja voimalaa 22 on siirretty etäämmäksi nykyisestä voimajohdosta
vähimmäisetäisyysvaatimuksen huomioimiseksi. Voimalasiirrot ovat niin vähäisiä, ettei niillä arvi-
oida olevan oleellista vaikutusta maisemavaikutusten arviointiin (valokuvasovitteisiin).

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 23.1.2017 § 20 Läntisten osayleiskaavaehdotusta ja palautti
asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että pitäydytään 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun
tuulivoimala-alueen mukaisella alueella.

Osayleiskaavaehdotuksesta poistettiin Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksen (23.1.2017 §
20) mukaisesti kuusi eteläisintä tuulivoimalaa. Melu- ja välkemallinnukset sekä viisi
valokuvasovitetta on päivitetty vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä
tuulivoimaloiden sijoittelua ja lukumäärää. Suunnittelualueen rajausta on supistettu alueen
eteläosassa eteläisimpien tuulivoimaloiden poistamisen johdosta ja osayleiskaavaehdotuksessa
esitetyn suunnittelualueen laajuus on noin 1220 hehtaaria.

6.1.2 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

Valokuvasovitteet

Valokuvasovitteita on laadittu lisää lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Valokuvasovitteita on
laadittu kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa Hiekkasärkkien matkailukeskuksen suunnitellulta
laajennusalueelta Valtatien 8 itäpuolelta, Kärkisen ja Tyngän kyliltä, Pappilasta ja Vihaspauhan
eteläosasta. Valokuvasovitteet eivät osoittaneet tarvetta voimalasiirroille tai –poistoille.

Viisi valokuvasovitetta on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimaloiden
lukumäärää ja sijoittelua (14 voimalaa).

Melu- ja välkemallinnusten päivitys 2017

Melu- ja välkemallinnukset on päivitetty vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tuuli-
voimaloiden sijoittelua ja lukumäärää, Ks. selostuksen kohta 7.12 Meluvaikutukset ja 7.13 Var-
jostusvaikutus.

Tuulisuusselvitys 2016

Tuulivoimapuisto Kalajoki Oy omistaa tuulimittausmaston suunnittelualueen eteläpuolella. Mas-
tomittaus on ollut käytössä noin 2,5 vuotta. Lisäksi tuulipuistoalueelta on suoritettu täydentäviä
mittauksia sodar-laitteistolla. Saatujen mittaustulosten mukaan tuulipuistoalueen keskituuli on
huomattavasti parempi kuin Tuuliatlaksessa esitetty. Keskituuli koko mittausjaksolta on 150 met-
rissä 7,48 m/s, kun Tuuliatlas ilmoittaa 100 metrissä 6,47 m/s. Tuulisuusolosuhteet 1.
vaihemaakuntakaavan tv-340 -alueen eteläpuolella (YVA-vaihtoehdot VE1 ja VE2) ovat siten
paremmat kuin 1. vaihemaakuntakaavan laatimisen aikaan osattiin odottaa.
Tuulisuusmittaustuloksilla pyrittiin puoltamaan YVA:n VE1:en ja kaavaluonnokseen pohjautuvaa
kaavaratkaisua.
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6.1.3 YVA-yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen kaavan sisällössä

YVA-yhteysviranomaisen lausunto on otettu osayleiskaavoituksessa huomioon seuraavasti:

Hiekkasärkät

· Vaikutusarviointia on täydennetty Hiekkasärkkien matkailualueen osalta
· Hiekkasärkkien alueelta on laadittu lisää valokuvasovitteita

Maisema ja kulttuuriympäristö

· Näkymäalueanalyysi on päivitetty vastaamaan osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä voimala-
sijoittelua. Analyysi on esitetty peitteettömänä ja näkymäalueista on laadittu tarkemmat ku-
vaotteet

· Yhteisvaikutusten osalta vaikutusarviointia on täydennetty
· Valokuvasovitteita on laadittu lisää
· Valokuvasovitteista ja näkymäalueanalyyseista on laadittu erillinen kaavaselostuksen liite
· Kulttuuriympäristön arvokohteet –kuva on päivitetty ja kohteet on nimetty kuvaan
· Pohjois-Pohjanmaan maisema-alueiden päivitysinventoinnin alueet on huomioitu ja lisätty

kaavaselostukseen
· Vaikutusarviointia on täydennetty kauempana sijaitsevien merkittävien asutuskeskittymien,

kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden kohteiden, maisema-alueiden arvon, kylien ja taa-
jamien elinympäristön luonteen ja laadun sekä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

· Lähimaisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu virkistyskäyttöön liittyvät
maisemalliset tekijät

· Yhteisvaikutusten arviointia on täydennetty maisemavaikutusten osalta
· Kalajoen pappila on lisätty kulttuuriympäristön arvokohteisiin ja huomioitu vaikutusten arvi-

oinnissa
· Pohjois-Pohjanmaan liiton inventoinnit 2015 on huomioitu kaavaselostuksessa
· Kaavaluonnosvaiheessa tielinjausta on muutettu Tervahaudankankaan tervahautaan kohdis-

tuvien haittojen vähentämiseksi.

Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö

· Kaavaselostukseen on lisätty taulukko lähimmistä tuulivoimahankkeista. Taulukossa tuodaan
esille voimalamäärät ja –koot sekä etäisyys Läntisten hankkeeseen. Muiden hankkeiden tilan-
ne on päivitetty ja huomioitu.

· Maa-ainesten ottoalueet on huomioitu kaavaselostuksessa
· Etelänkylän voimalat on huomioitu useammassa karttaesityksessä
· Nykyinen maankäyttö -kuvaan on lisätty Metsäperän kylän nimi, 2 km vaikutusalueen rajaus,

golfkentät, hiihtomaja, ampumarata, pohjavesialueet, pohjavedenottamot sekä Etelänkylän
voimalat

· Rakennuslupa- ja eläintilatietojen lähdeaineisto on lisätty selostukseen, rakennuslupatiedot
on tarkistettu

· Vaikutusarviointia on täydennetty Kalajoen lentopaikan, Hiekkasärkkien ja sen kehittämisen,
Kalajoen keskustan laajentamistarpeiden osalta

· Yhteisvaikutusten arviointia on täydennetty ympäröivän maankäytön ja asutustihentymien
osalta

· Asutuksen määrä on esitetty kaavaselostuksessa etäisyysvyöhykkeittäin
· Kaavaselostukseen on lisätty maa- ja metsätalouden tuotannosta poistuvan maa-alan pinta-

alatiedot
· YVA-hankevaihtoehtojen välisten erojen arviointia on tarkennettu yhdyskuntarakenteen ja

maankäytön kannalta
· Kaavoitustilanne on esitetty laajemmalta alueelta ja laadittavana olevan Kalajoen keskustan

osayleiskaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa
· Maakuntakaavatilanne on päivitetty ja kaavaselostukseen on lisätty tarkempi kuva suunnitte-

lualueesta ja sen suhteesta 1. vaihemaakuntakaavaan. Hankevaihtojen ja niiden välisten ero-
jen arviointi on esitetty kaavaselostuksessa.

· Vaikutusarviointia on täydennetty maakuntakaavoituksen osalta käyttäen kaikkia kriteerejä,
joita manneralueen tuulivoimaselvityksessä vuodelta 2011 on käytetty. Linnustovaikutusten,
maisemavaikutusten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on huomioitu.
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· Yhteisvaikutukset on huomioitu maakuntakaavan arvioinnissa; Etelänkylän voimalat
· Arviointia on täydennetty 1. vaihemaakuntakaavasta poikkeamisen osalta

Luonnonolot ja kasvillisuus, linnusto

· Vaikutusarviointia on täydennetty ja arvioinnissa on otettu huomioon vaikutukset pohjave-
teen, vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena, Tomujoen ja Pitkäsenkylän
peltojen vaikutus niille kerääntyvien suurikokoisten lintujen liikkeisiin sekä yhteisvaikutukset
muuttolinnustoon

· Kaavan yleismääräyksissä on velvoite selvittää happamien sulfaattimaiden esiintyminen
· Metsälakikohteet on huomioitu kaavaehdotuksen laatimisessa. Metsälakikohteilla ei ole kaa-

vaehdotuksessa osoitettu rakentamista.
· Alueella ei sijaitse selvitysten perusteella muinaisrantakivikkoalueita
· Pesimälinnuston selvitysmenetelmät on esitetty tarkemmin ja tulokset on esitetty tarkemmin
· Kaavaselostuksessa on esitetty tarkemmat perustelut linnustoselvityksen johtopäätökselle,

jonka mukaan minkään lajin parimäärät eivät ole lajien suojelutason kannalta merkittäviä
· Linnustokohteet on huomioitu tuulivoimaloiden sijoittelussa
· Linnustollisesti huomionarvoisten kohteiden perustelut on lisätty kaavaselostukseen

Melumallinnus

· Yhteismelumallinnuksen 35 dB(A):n rajaus on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa
kuvassa

· Voimalaitoksen äänipäästö ei ole suoraan riippuvainen nimellistehosta. Tuulivoimaloiden yk-
sikkötehot ovat 3-5 MW.

Sähkönsiirto

· Johtokadun poikkileikkauskuva on esitetty kaavaselostuksessa
· Kaavaselostukseen on lisätty yhteisvaikutusten arviointia muiden tiedossa olevien ja suunnit-

teilla olevien voimajohtojen osalta
· Sähkönsiirron vaikutusalueen laajuus on esitetty vaikutusalueita kuvaavassa kartassa
· Sähkönsiirron vaikutusarviointia sekä hankkeen että yhteisvaikutusten osalta on täydennetty

ja arvioinnissa on otettu huomioon johtokäytävän laajennus ja raivattavat alueet, voimajoh-
tomelun vaikutukset asutukselle, maisemavaikutukset, maisemahaitat kiinteistöille, vaikutuk-
set pintavesiin, vaikutukset muuttolinnustoon (törmäysriski) sekä voimajohtorakenteiden vai-
kutukset suojelualueisiin

Muut

· Maakaapelit ja uudet tiet on esitetty useammassa karttaesityksessä
· Työmaatukikohdan sijainti on kerrottu kaavaselostuksessa
· Kaavaselostuksessa on selvitetty, miten lapojen jäätyminen aiotaan ehkäistä
· Kaavaselostukseen on lisätty tuulivoimaloiden käytöstä poiston laajempaa tarkastelua
· Kaavaselostukseen on lisätty kappale 7.20 Haitallisten vaikutusten lieventäminen
· Kaavaselostukseen on lisätty kappale 8.3 Ympäristövaikutusten seuranta

6.2 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 20.2.-21.3.2017 ja siitä
pyydettiin lausunnot. Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa ja 4 muistutusta.

6.2.1 Saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioiminen

Lausunnoissa ja muistutuksissa nousivat esiin muun muassa maisemavaikutukset, voimaloiden
toisenlaisen sijoittelun mahdollistaminen, muinaisjäännöskohteiden huomiointi, suunniteltu säh-
könsiirto, välke, havainnekuvat, vaikutukset kiinteistöjen arvoon sekä yhteisvaikutukset muiden
lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. Lausunnot ja muistutukset on huomioitu osayleiskaavan
sisällössä seuraavasti (Ilmatieteen laitoksen, Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon,
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Pohjois-Pohjanmaan museon ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:n lausunnot eivät aiheuttaneet
muutoksia):

Fingrid Oyj

· Sähkönsiirtoa kuvaava teksti on muutettu lausunnossa esitetyn mukaiseksi kaavaselostuksen
kohtaan 3.2.6 Sähkönsiirto kantaverkkoon. Fingrid-osuus on nimetty yhteispylväsosuu-
deksi ja Jylkän vanha sähköasema on nimetty Kalajoen vanhaksi sähköasemaksi. Lisäksi on
lisätty maininta, että Jylkän sähköasema on valmis.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• Kaavaselostuksen karttakuvia on päivitetty vastaamaan osayleiskaavassa esitettyä kaava-
alueen rajausta ja voimalasijoittelua

• Kaavaselostuksen kohdassa 2.5 Osayleiskaavan keskeinen sisältö on todettu tuulivoima-
loiden yksikkötehon olevan 3-5 MW. Selvyyden vuoksi on lisätty, että kaavan melumallinnuk-
sissa on käytetty voimalatyyppiä, jonka nimellisteho on 3,45 MW.

• Kaavakartan kaavamerkinnöistä on poistettu virheellinen moottorikelkkareitin merkintä.

Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmentin Esikunta

· Tuulivoimaloiden alueiden rajauksia on tarkistettu niin, että ne antavat mahdollisuuden to-
teuttaa vain se ratkaisu, joka kaavakartalla on esitetty.

Museovirasto

· Kaavaselostuksen kohtaan 7.12.2 Muinaisjäännöskohteet on lisätty maininta, että raken-
nusvaiheessa tulee varmistaa, että kohde on kaikkien alueella työskentelevien tiedossa.

Kirjalliset muistutukset

· Kaavaselostuksen kohtaa 8.2.7 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto täydennetään tuulivoi-
malaitosten kierrätyksen osalta.

· Kaavaselostuksen kohtaa 7.15 Vaikutukset aluetalouteen ja elinkeinoihin on täydennet-
ty kiinteistöjen arvon osalta.

Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liit-
teessä 8.

6.3 Osayleiskaavan kuvaus

6.3.1 Aluevaraukset

Erityisalueet (EN-1)

Osayleiskaavassa on varattu energiahuollon alue (EN-1). Alueelle saa rakentaa sähköasemaken-
tän. Sähköaseman alue tulee aidata. Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvitta-
vat toimisto-, varasto- ja huoltorakennukset, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
500 k-m2.

Maa-ja metsätalousvaltainen alue (M-3)

Tuulivoimarakentaminen sijoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-3), joka on varat-
tu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuil-
le alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Maa- ja metsäta-
loutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeuden
etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuulivoimaloille osoitetusta alueesta.
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Vesialue (W)

Siikajärvi on osayleiskaavassa osoitettu vesialueena (W).

Tuulivoimaloiden alue (tv-5/1)

Suunnittelualueelle yleiskaavan perusteella rakennettavien tuulivoimaloiden määrä on enintään
14. Kaavamääräyksen mukaan aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa
tuulivoimala. Luku tv-5-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilli-
selle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Tuulivoimaloiden koko-
naiskorkeus ei saa ylittää 220 metriä. Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea
ilmailuviranomaisten määräykset huomioon ottaen. Tuulivoimalan runko tulee toteuttaa lieriötor-
nirakenteisena. Tuulivoimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua osoitetulle
tuulivoimaloiden alueelle. Rakentamisessa ja nostoalueiden sijoittamisessa on säilytettävä luon-
non- ja kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet.

6.3.2 Tiestö

Suunnittelualueella on esitetty nykyiset, parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset,
uudet tielinjaukset alueelle laaditun tiesuunnitelman mukaan. Suunnittelussa on hyödynnetty
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa.

6.3.3 Sähkönsiirto

Tuulivoimapuiston liittyminen 110 kV:n sähköverkkoon ja alueen sisäiset maakaapelit on osoitet-
tu sijainniltaan ohjeellisina. Kaavamääräyksen mukaan avoimilla alueilla sähkölinjat on varustet-
tava huomiopalloin. Maakaapelit tulee sijoittaa kaavamääräyksen mukaan ensisijaisesti teiden ja
johtokäytävien yhteyteen.

6.3.4 Luonnonympäristön kohteet

Luo-7

Kaavakartalle on merkitty luontoselvityksessä todetut, metsälain tarkoittamat kohteet luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina.

luo-7 Alueella sijaitsee mahdollinen metsälain (1093/1996) 10 §:n mukainen kohde. La-
kikohteen yksityiskohtainen rajaus tehdään maastossa toimenpidesuunnittelun yh-
teydessä. Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen
vaarantuu. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 43.2 §:n
mukainen toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa
ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.

6.3.5 Kulttuuriympäristön kohteet

sm/nro

Kaavakartalle on merkitty suojelu- / muinaismuistokohteita.

sm/nro Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjään-
nös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitel-
mista on pyydettävä Museoviraston lausunto.

6.3.6 Osayleiskaavan yleismääräykset

Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset:

TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN RAKENNUS-
LUVAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (MRL 77a §).

Osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa sijoittaa yhteensä enintään 14 tuuli-
voimalaa.
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Tuulivoimalan perustuksen etäisyys kaava-alueen rajasta tulee olla vähintään 200 m.

Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla siipien ylimmästä kärjestä mitattuna enintään 260
m merenpinnasta (N2000).

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason
ohjearvoista (1107/2015) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskeluti-
lan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista
(545/2015).

Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tulee ensisi-
jaisesti sijoittaa teiden yhteyteen.

Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapelien sijoittamises-
sa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvok-
kaat alueet.

Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien kaivumaiden
olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi.

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta mahdollisesti vaaranta-
van laitteen, rakennelman tai merkin asettamisesta haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristö-
vaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.

6.3.7 Yhteenveto

Suunnittelualueella on osoitettu alueita eri maankäyttötarpeisiin seuraavasti:

EN-1 1,5 ha
M-3 1216,1 ha
W 4,9 ha
Yht. 1222,5 ha
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7. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa

Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviointien, viranomaislausuntojen
sekä asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten mielipiteiden perusteella. Arvioinnin apuna
käytetään valmistuneita selvityksiä ja alueelle laadittavan YVA-menettelyn aineistoja. Osayleis-
kaavan vaikutusarviointi on laadittu YVA-aineiston ja osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittujen
täydennysselvitysten pohjalta.

Läntisten tuulivoimapuiston YVA-menettelystä, vaikutusarvioinnista sekä osayleiskaavoituksesta
ovat vastanneet konsulttityönä Pöyry ja Ramboll.

7.1.1 YVA-vaihtoehtojen vertailu

Läntisten tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Pöyry Finland Oy 2015)
arvioitujen vaihtoehtojen (kts. selostuksen kohta 3.2.2 YVA-hankevaihtoehdot) keskeiset vaiku-
tukset on esitetty oheisessa taulukossa. Arvioinnin johtopäätöksenä oli, että kaikki vaihtoehdot
ovat toteuttamiskelpoisia.

Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta VE3 ja VE1:n eteläpuoliset alueet ovat maisemavaikutuk-
siltaan kohtalaiset, koska ne sijoittuvat kauimmaksi Kalajokilaaksosta. 1. vaihemaakunta-kaavan
mukainen VE1:n pohjoisosa ja VE2 ovat Kalajokilaakson läheisyyden vuoksi maisemavaikutuksil-
taan suurempia kuin VE3. Muutoin hankkeen kielteiset vaikutukset eri vaihtoehdoissa ovat joko
vähäisiä tai kohtalaisia tai sitten vaikutuksia ei ole (esim. vaikutukset suojelualueisiin tai pohja-
vesiin).

Kaikilla toteuttamisvaihtoehdoilla on kohtalaisia myönteisiä vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun
sekä talouteen ja elinkeinoihin.

Taulukko 7. Arvioitujen tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset verrattuna
nykytilanteeseen ja hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto).

TUULIVOIMA-
PUISTON YM-
PÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

NOLLAVAIH-
TOEHTO

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3

Maisema ja
kulttuuriym-
päristö

Vaikutuksia ei
aiheudu.

Vaihtoehdon VE1 maisemalli-
set vaikutukset ovat suu-
rimmat ja merkittävimmät
vaikutukset kohdistuvat eri-
tyisesti Kalajokilaaksoon.

Voimajohdon rakentamisesta
maisemaan kohdistuvien
vaikutusten osalta hankkeen
eri vaihtoehdoilla ei ole eroja

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2
maisemalliset vaikutukset
ovat pääosin samanlaiset
hankkeen pohjoispuolel-
la, mutta hankealueen
eteläpuolella vaihtoehdon
VE2 vaikutukset ovat sel-
västi pienemmät.

Vaihtoehto VE3 sijaitsee
kauempana Kalajokilaak-
sosta, joten maisemalli-
set vaikutukset näiltä
osin vähenevät. Etelä-
puolella vaihtoehtojen
VE1 ja VE3 vaikutukset
ovat samanlaiset.

Melu Vaikutuksia ei Kohtalainen vaikutus, vaikka
laskennallinen melutaso jää

Vähäinen. Ei suunnitte-
luohjearvon ylityksiä.

Kohtalainen vaikutus,
vaikka laskennallinen

Vaikutusten
merkittävyys

Suuri +++ Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkäaikaisen muutoksen,
joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Kohtalainen ++ Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutoksen, joka vaikuttaa
paikallisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Vähäinen + Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa, mutta ei juuri ai-
heuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Ei vaikutusta Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaittavissa eikä se aiheu-
ta lainkaan haittaa tai hyötyä.

Vähäinen - Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, mutta ei juuri ai-
heuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen -- Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, joka vaikuttaa
paikallisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri --- Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäaikaisen muutoksen,
joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.
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TUULIVOIMA-
PUISTON YM-
PÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

NOLLAVAIH-
TOEHTO

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3

aiheudu. alle yöajan ohjearvon 40
dB(A). Sisätilan pientaajuisen
melun toimenpideraja toden-
näköisesti alittuu.

Melu voi kuulua vaimea-
na lähimmissä asuinkoh-
teissa ulkona joissain
säätilanteissa.

melutaso jää alle yöajan
ohjearvon 40 dB(A). Si-
sätilan pientaajuisen me-
lun toimenpideraja to-
dennäköisesti alittuu.

Varjon vilk-
kuminen

Vaikutuksia ei
aiheudu

Hankkeesta ei arvioida syntyvän vilkuntavaikutuksia alueen asutuskohteille millään to-
teutusvaihtoehdolla.

Liikenne Vaikutuksia ei
aiheudu

Rakentamisvaiheessa raskas
liikenne lisääntyy huomatta-
vasti lähialueiden teillä. Vilk-
kain kuljetusvaihe aiheuttaa
häiriötä liikenteeseen muun
muassa aiheuttamalla liiken-
teen ajoittaista hidastumista
ja liikenneturvallisuuden
heikkenemistä. Vaikutus on
suhteellisen lyhytkestoinen ja
kaiken kaikkiaan vaikutukset
liikenteeseen ja liikennetur-
vallisuuteen arvioidaan mer-
kittävyydeltään lieviksi. Vai-
kutuksia pienentää se, että
rakentamisessa tarvittava
maa- ja kiviaines sekä betoni
saadaan hankealueen välit-
tömästä läheisyydestä, jol-
loin vaikutukset yleisille teille
jäävät vähäisiksi. Toiminnan-
aikainen liikenne on vähäistä,
mutta toiminnan jälkeisessä
vaiheessa kuljetuksia aiheu-
tuu ainakin tuulivoimaloiden
purkamiseen liittyen.

VE2:ssa liikennevaiku-
tukset ovat pienempiä
koska voimaloiden määrä
on noin puolet pienempi
kuin VE1:sssä, ja sitä
myötä maa- ja kiviainek-
sen sekä voimaloiden pe-
rustuksiin ja komponent-
teihin liittyvien kuljetus-
ten määrä vähenee
suunnilleen samassa
suhteessa. VE2:ssa voi-
maloiden suurten kom-
ponenttien kuljetuksiin
käytetään kahta pohjois-
ta kuljetusreittiä.

VE3:ssa liikennevaiku-
tukset ovat pienempiä
koska voimaloiden määrä
on noin puolet pienempi
kuin VE1:ssä, ja sitä
myötä maa- ja kiviainek-
sen sekä voimaloiden pe-
rustuksiin ja komponent-
teihin liittyvien kuljetus-
ten määrä vähenee
suunnilleen samassa suh-
teessa. VE3:ssa voima-
loiden suurten kompo-
nenttien kuljetuksiin käy-
tetään vain eteläistä kul-
jetusreittiä.

Yhdyskunta-
rakenne ja
maankäyttö

Vaikutuksia ei
aiheudu.

Rajoittaa laajimmin uudisra-
kentamista (loma-asutus ja
asutus) alueella melun ja vil-
kunnan vuoksi, mutta ehkäi-
see samalla yhdyskuntara-
kenteen hajautumista. Ra-
kentamispainetta alueella ei
juuri ole. Muutokset nykyi-
seen maankäyttöön ovat vä-
häisiä.

Voimajohdon rakentamisesta
maankäyttöön kohdistuvien
vaikutusten osalta hankkeen
eri vaihtoehdoilla ei ole ero-
ja.

Vaikutukset samat kuin
VE1, mutta rajautuvat
pienemmälle alueelle. Si-
joittuu lähemmäksi Kala-
jokilaakson alueen ar-
vokkaita kulttuuriympä-
ristöjä kuin VE3.

Vaikutukset samat kuin
VE1, mutta rajautuvat
pienemmälle alueelle.
Asutus ja loma-asutus
lähempänä kuin VE2.
Muutokset nykyiseen
maankäyttöön ovat vä-
häisiä.

Kasvillisuus Vaikutuksia ei
aiheudu

Vaikutukset ovat kohtalaisia,
lähinnä metsien pirstoutu-
mista laajemmalla alueella
kuin muissa vaihtoehdoissa.
Monimuotoisuuden kannalta
merkittävät kohteet on pää-
osin huomioitu suunnittelus-
sa.

Voimajohdon rakentamisesta
kasvillisuuteen kohdistuvien
vaikutusten osalta hankkeen
eri vaihtoehdoilla ei ole eroja

Vaikutukset ovat lieviä,
lähinnä metsien pirstou-
tumista, joka vähäisem-
pää kuin vaihtoehdossa
VE1. Monimuotoisuuden
kannalta merkittävät
kohteet on huomioitu
pääosin suunnittelussa.

Vaikutuksia ei aiheudu.
Pääosa voimaloista sijait-
see pelloilla tai muuten
muuttuneilla alueilla.

Linnusto Vaikutuksia ei
aiheudu

Vaikutuksia aiheutuu lähinnä
alueen kautta muuttavalle
linnustolle kasvavan tör-
mäysriskin kautta. Vaikutuk-
set arvioidaan kuitenkin lie-
viksi. Pesimälinnustoon koh-
distuu elinympäristön muu-
toksista ja häiriöstä aiheutu-
via vähäisiä vaikutuksia laa-
jemmalla alueella kuin muis-
sa vaihtoehdoissa.

Voimajohdon rakentamisesta
linnustoon kohdistuvien vai-
kutusten osalta hankkeen eri
vaihtoehdoilla ei ole eroja

Vaikutuksia aiheutuu lä-
hinnä alueen kautta
muuttavalle linnustolle
kasvavan törmäysriskin
kautta. Vaikutuksen laa-
juus lintujen päämuut-
tosuuntaan nähden on
lähes yhtä suuri kuin
VE1:ssä, mutta voima-
lamäärä on vähäisempi,
mikä pienentää törmäys-
riskiä. Vaikutukset arvi-
oidaan lieviksi. Pesimä-
linnustoon kohdistuu
elinympäristön muutok-
sista ja häiriöstä aiheu-

Vaikutuksia aiheutuu lä-
hinnä alueen kautta
muuttavalle linnustolle
kasvavan törmäysriskin
kautta. Vaikutuksen laa-
juus lintujen päämuut-
tosuuntaan nähden on
lähes yhtä suuri kuin
VE1:ssä, mutta voimala-
määrä on vähäisempi,
mikä pienentää törmäys-
riskiä. Vaikutukset arvi-
oidaan lieviksi. Pesimä-
linnustoon kohdistuu
elinympäristön muutok-
sista ja häiriöstä aiheutu-



 KALAJOEN KAUPUNKI
 LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6.2.2017

78

TUULIVOIMA-
PUISTON YM-
PÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

NOLLAVAIH-
TOEHTO

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3

tuvia vähäisiä vaikutuk-
sia, jotka ovat laajuudel-
taan noin puolet VE1:stä.

via vähäisiä vaikutuksia,
jotka ovat laajuudeltaan
noin puolet VE1:stä.
Elinympäristömuutosten
laajuus on vaihtoehdoista
vähäisin, sillä pääosa
voimaloista sijaitsee pel-
loilla tai muuten muuttu-
neilla alueilla.

Muu eläimistö Vaikutuksia ei
aiheudu

Vaikutukset muulle eläimis-
tölle ovat vähäisiä ja liittyvät
lähinnä rakentamisaikaisiin
häiriövaikutuksiin, jotka koh-
distuvat tässä vaihtoehdossa
laajempaan alueeseen kuin
muissa vaihtoehdoissa.

Vaikutukset muulle eläi-
mistölle liittyvät häiriö-
vaikutukseen rakenta-
misaikana. Vaikutukset
ovat vähäisempiä tässä
vaihtoehdossa kuin VE1,
pienemmän aluerajauk-
sen johdosta.

Vaikutukset muulle eläi-
mistölle liittyvät häiriö-
vaikutukseen rakenta-
misaikana. Vaikutukset
ovat vähäisempiä tässä
vaihtoehdossa kuin VE1,
pienemmän aluerajauk-
sen johdosta.

Suojelualueet
ja muut luon-
toarvoil-taan
erityisen mer-
kittävät koh-
teet

Vaikutuksia ei
aiheudu

Vaikutuksia ei aiheudu. Suojelualueet sijaitsevat etäällä hankealueesta. Vaihtoehdoilla
ei vaikutusten kannalta ole merkittäviä eroja.

Maa- ja kallio-
perä

Vaikutuksia ei
aiheudu.

Hankealueella ei sijaitse ar-
vokkaita kallioalueita. Koh-
teen kaakkoispuolella on ar-
vokastuuli- ja rantakerros-
tuma. Sen alueelle ei ole tu-
lossa voimaloita eikä myös-
kään tiestöä tai sähkösiirto-
rakenteita. Hankkeen luon-
teesta (tuulivoimapuisto)
johtuen siitä ei ennakkoarvi-
on perusteella aiheudu pääs-
töjä rakentamisvaiheessa ei-
kä myöskään käyttövaihees-
sa, joten vaikutukset alueen
kallioperään ja maaperään
ovat vähäisiä kaikissa toteu-
tusvaihtoehdoissa.

Voimajohdon rakentamisesta
maaperään kohdistuvien vai-
kutusten osalta hankkeen eri
vaihtoehdoilla ei ole eroja.

Vähäisemmän voimala-
määrän (11 kpl) takia
vaikutukset hieman lie-
vempiä kuin vaihtoeh-
dossa 1 (20 kpl).

Vähäisemmän voimala-
määrän (9 kpl) takia vai-
kutukset hieman lievem-
piä kuin vaihtoehdossa 1
(20 kpl).

Pohjavesi Vaikutuksia ei
aiheudu.

Alueella ei ole pohjavesialuei-
ta, kaivoja tai lähteitä. Kou-
rinkankaan pohjavesialue on
hankealueen länsipuolella.
Vaikutukset ovat hyvin vä-
häisiä tai niitä ei ole. Hanke-
alueella on paikoin happamia
sulfaattimaita.

Vaikutukset ovat hyvin
vähäisiä tai niitä ei ole.
Vaihtoehdossa 2 etäisyys
Kourinkankaan pohja-
vesialueeseen on suu-
rempi kuin vaihtoehdois-
sa 1 ja 3.

Vaikutukset ovat hyvin
vähäisiä tai niitä ei ole.

Pintavedet Vaikutuksia ei
aiheudu.

Rakennustyöt eivät vaaranna vesienhoitolain edellyttämän hyvän tilatavoitteen saavut-
tamista Kalajoessa eivätkä Siiponjoessa. Vähäisemmän rakennustarpeen myötä han-
kevaihtoehdot VE2 ja VE3 olisivat vesistövaikutusten kannalta parempia hankevaih-
toehtoja. Molemmissa vaihtoehdoissa vaikutukset pintavesiin arvioidaan kuitenkin ly-
hytkestoisiksi ja paikallisiksi.

Voimajohdon rakentamisesta pintavesiin kohdistuvien vaikutusten osalta hankkeen eri
vaihtoehdoilla ei ole eroja.

Ilmasto ja il-
manlaatu

Positiiviset
vaikutukset il-
mastoon ja il-
manlaatuun
jäävät toteu-
tumatta.

Tuulivoimapuiston toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, mutta sillä tuotetulla säh-
köllä korvataan muita energiantuotantomuotoja ja vältetään niissä syntyvät päästöt
ilmaan. Positiivinen vaikutus vältettyjen päästöjen määrän perusteella on suurempi
vaihtoehdossa VE1, mutta ero vaihtoehtojen välillä on melko pieni.

Turvallisuus Vaikutuksia ei
aiheudu

Hanke ei aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä, kun annettuja ohjeita ja suosituksia
noudatetaan rakentamisen ja toiminnan aikana. Esimerkiksi asetettuja suojaetäisyyk-
siä noudatettaessa voidaan välttää jään putoamisesta ja sinkoutumisesta aiheutuvat
haitat alueella kulkeville. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.
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TUULIVOIMA-
PUISTON YM-
PÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

NOLLAVAIH-
TOEHTO

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 VAIHTOEHTO 3

Ihmisten elin-
olot, viihty-
vyys ja alueen
virkistyskäyttö

Vaikutuksia ei
aiheudu

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat vähäisemmät vaihtoehdoissa VE2 ja VE3,
joissa rakentamisen häiriövaikutukset ja toiminnan aikaiset melu- ja maisemavaiku-
tukset ovat pienemmät ja ne kohdistuvat suppeammalle alueelle kuin vaihtoehdossa
VE1. Toimintavaiheessa koetut maisema- ja meluvaikutukset sekä lentoestevalot hei-
kentävät elinympäristön viihtyisyyttä. Vaihtoehdossa VE1 melun leviämisalue ja mai-
semavaikutukset ovat laajimmat, jolloin vaikutukset kohdistuvat laajempaan ihmis-
joukkoon.

Vaikutukset virkistyskäyttöön ovat vähäisemmät vaihtoehdoissa VE2 ja VE3, joissa ra-
kentamisen häiriövaikutukset ja toiminnan aikaiset melu- ja maisemavaikutukset sekä
varjon vilkkumisen vaikutukset ovat pienemmät ja ne kohdistuvat suppeammalle alu-
eelle kuin vaihtoehdossa VE1. Ihmisille tärkeät luonnon virkistysarvot heikkenevät,
mutta virkistyskäyttö voi alueella jatkua. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 laajempia alueita
säilyy luonnontilaisena, kuin vaihtoehdossa VE1.

Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan rakentamisen aikana suoria vaikutuksia ihmisten
terveyteen.  On kuitenkin mahdollista, että tuulivoimalla on vaikutuksia koetun ter-
veyden alueella. Tuulivoimahankkeet saattavat aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan
suora yhteys fyysiseen terveyteen.

Voimajohdon rakentamisesta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta hankkeen eri
vaihtoehdoilla ei ole eroja.

Talous ja elin-
keinot

Positiiviset
vaikutukset
aluetalouteen
jäävät toteu-
tumatta.

Läntisten tuulivoimapuiston rakentamisvaihe lisää lähialueen yrityksiltä hankittavien
palveluiden kysyntää ja työllisyysmahdollisuuksia. Toimintavaiheessa työllisyysvaiku-
tuksia muodostuu etenkin voimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta. Epäsuorat työlli-
syys- ja talousvaikutukset muodostuvat pääosin alueella toimivan työvoiman käyttä-
mien palveluiden kasvavasta kysynnästä.

Kalajoen kaupungille muodostuu tuulivoimaloista kiinteistöverotuloja ja mahdollisesti
yhteisöverotuloja.

Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat pinta-alan menetykset jäävät kokonaisuuteen
nähden vähäisiksi ja niitä kompensoi maanomistajille maksettavat vuokrat. Tuotan-
toeläintiloihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia.

Talouteen ja työllisyyteen kohdistuvat positiiviset vaikutukset ovat suurimmat vaihto-
ehdossa VE1. Vaihtoehdoissa VE 2 ja VE3 maa- ja metsätalouteen kohdistuvat pinta-
alan menetykset jäävät vähäisemmiksi. Vaihtoehdoissa VE 2 ja VE3 maa- ja metsäta-
louteen kohdistuvat pinta-alan menetykset jäävät vähäisemmiksi.

Matkailuun kohdistuvat positiiviset vaikutukset rakentamisaikana ovat suurimmat vaih-
toehdossa VE1.

Yhteisvaiku-
tukset muiden
hankkeiden
kanssa

Vaikutuksia ei
aiheudu

Maisemalliset yhteisvaikutukset ovat voimakkaimmillaan Etelänkylän tuulivoimaloiden
lähettyvillä niiden läheisen sijainnin ja ympäröivien avointen peltoaukeiden takia. Mui-
ta merkittäviä yhteisvaikutusalueita muodostuu Kalajoen jokilaakson peltoaukeille ja
Torvenkylään, jossa puistot ovat vastakkaisilla puolilla. Kärkisen suunnasta katsottaes-
sa Läntinen tuulivoimapuisto näkyy yhdessä Torvenkylän ja Kokkonevan tuulivoima-
puistojen kanssa.

Melun yhteisvaikutuksia aiheutuu Läntisten hankkeen pohjoispuolella sijaitsevien kah-
den Etelänkylän voimalan kanssa. Melumallinnus osoittaa että 40 dB(A):n tuulivoima-
melun yöajan ohjearvo ei ylity asuin tai loma-asuinrakennuksille.

Läntisten tuulivoimapuistolla yhdessä muiden lähialueen tuulivoimapuistojen kanssa
tulee olemaan vaikutuksia alueen kautta muuttavaan linnustoon, vaikka yksin Läntis-
ten kohdalla linnustoon kohdistuvat vaikutukset jäävätkin varsin vähäisiksi. Pesimälin-
nuston osalta merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lähialueiden tuulivoimapuistojen
kanssa ei arvioida olevan.

Tuulivoimapuistohankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa
ovat ilmaston ja ilmanlaadun sekä aluetalouden kannalta positiivisia.

7.2 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

Yhdyskuntarakenne

Läntisten tuulivoimapuisto sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle yleis- ja asemakaavoit-
tamattomalle alueelle, jolla ei sijaitse pysyvää tai loma-asutusta. Alueelle ei kohdistu rakenta-
mispainetta. Osayleiskaavassa alueelle ei tulla osoittamaan asumista. Toteutuessaan hanke estää
asuin- ja lomarakentamisen melualueella myös tulevan osayleiskaava-alueen ulkopuolella ehkäis-
ten siten yhdyskuntarakenteen hajautumista. Hanke ei aiheuta haitallista yhdyskuntarakenneke-
hitystä.

Maankäyttö

Tuulivoimala-alueen toteuttaminen tehostaa ja monipuolistaa hankealueen maankäyttöä tuoden
nykyisen käytön rinnalle merkittävän uuden maankäyttömuodon, energiantuotannon. Hanke ai-
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heuttaa muutoksia ja sopeutumistarvetta alueen virkistyskäyttöön sekä maa- ja metsätalouteen,
mutta ei estä nykyisen käytön jatkumista.

Vaikutukset nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen

Suomessa ei ole virallisia ohjearvoja vilkkumiselle. Kalajoen kaupunki käyttää Ruotsissa sovellet-
tavaa 8 tunnin vuosittaista realistisen vilkunnan raja-arvoa sekä 30 minuutin vuorokausittaista
teoreettisen vilkunnan raja-arvoa.

Vilkkumismallinnuksen mukaan teoreettisessa maksimimallinnuksessa sekä realistisessa vilkun-
tamallinnuksessa varjon vilkunta ei ulotu yhteenkään asutuskohteeseen. Varjon vilkunta on ku-
vattu tarkemmin jäljempänä.

Melumallinnuksen tulosten mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomara-
kennuksille annettuja Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja. Meluvaiku-
tukset on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Vaikutukset lähialueen rakentamismahdollisuuksiin

Voimaloiden välittömät vaikutukset, niistä aiheutuva melu ja varjon vilkunta rajoittavat suunnit-
telualueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen asuin- ja lomarakentamismahdollisuuksia. Hank-
keella on hajarakentamista vähentävä vaikutus 40 dB(A):n melualueella. Melualueisiin sisältyy
yksityisten omistamaa, maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

· Melu (voimalatyyppi Vestas V126) voi rajoittaa hajarakentamista enintään 192 yksityisen ti-
lan alueella. Tiloista 120 jää kokonaan 40 dB(A) melualueelle.

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Tuulivoimapuiston toteutumisen myötä nykyinen maa- ja metsätalouskäytössä oleva suunnittelu-
alue muuttuu osittain energiantuotannon käyttöön. Osayleiskaavan suunnittelualueella voimaloi-
den rakentaminen ei rajoita yksityisten omistamien tilojen metsätalouskäyttöä. Maa- ja metsäta-
lousrakentaminen on alueella sallittua vähintään 330 metrin (1,5 x kokonaiskorkeus) etäisyydellä
tuulivoimalasta.

Tuulivoimapuiston suoranaiset vaikutukset maa- ja metsätalouteen aiheutuvat maan jäämisestä
uusien ja levennettävien tielinjausten, tuulivoimaloiden asennuskenttien ja perustusten sekä säh-
köaseman alle. Yksittäisen voimalan ja sen vaatiman nostokentän vaatima maa-ala on suhteelli-
sen pieni, joten tuotannosta poistuvasta maasta johtuva taloudellinen ja käytännön toimille koh-
distuva haitta maa- ja metsätaloudelle on vähäinen suhteessa koko suunnittelualueen kokoon.
Hanketoimija on lisäksi solminut koko suunnittelualueen maanomistajien kanssa vuokrasopimuk-
set, mikäli he ovat sellaiset halunneet.

Voimaloiden ja tiestön sijoitussuunnitelmissa on huomioitu maanomistajien ja alueen viljelijöiden
toiveita ja tarpeita. Nykyisen metsäauto-/viljelytieverkoston perusparantaminen tuulivoimaloiden
pystyttämistä varten palvelee myös maanviljelyn tarpeita, sillä nykykuntoisena tiestö ei paikoitel-
len kestä kaikkina vuodenaikoina nykyaikaista raskasta viljelykalustoa. Uudet tiet ovat pääosin
yksittäisiä pistoja voimaloille, sillä alueen nykyinen tieverkko on kohtuullisen kattava. Tuulivoi-
mapuisto ei estä sähköaseman lähellä voimajohdon toisella puolella sijaitsevan maa-ainesten ot-
toalueen toimintaa.

Tuulivoimapuiston meluvaikutusalueella ei sijaitse kotieläintiloja. Alueen peltoja kuitenkin käyte-
tään kotieläintiloilta tulevan lietteen levitysalueena. Toiminnassa oleva tuulivoimapuisto ei estä
tätä käyttötarkoitusta.

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Talviaikaisesta lapoihin kertyvän jään irtoamisen muodostamasta riskistä aiheutuu vähäistä rajoi-
tetta virkistyskäytölle voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Merkittävin haitta yksittäisille vir-
kistyskohteille aiheutuu melu- ja vilkkumisvaikutusten myötä voimalasta 17, joka sijoittuu noin
270 metrin etäisyydelle käytössä olevasta metsästysmajasta sekä voimalasta 20, joka sijoittuu
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noin 650 metrin etäisyydelle maataloudessa käytetystä taukotuvasta. Suunnittelualueella sijait-
sevan metsästysmajan ja taukotuvan käyttö voi jatkua entisellään voimaloista huolimatta, sillä
käyttö ei ole jatkuvaa.

Moottorikelkkareitti sijoittuu tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden lomaan, lähimpään voimalaan
(numero 19) on matkaa 160 metriä. Muut voimalat sijoittuvat yli 200 metrin etäisyydelle mootto-
rikelkkareitistä.

Tuulivoimapuiston lähialueilla voimaloista muodostuu monin paikoin luonnonmaiseman yli kohoa-
va maisemakuvaa hallitseva elementti, joka saatetaan kokea suunnittelualueen ja lähialueen vir-
kistyskäyttöarvoa alentavana tekijänä.

Vaikutukset virkistyskäyttöön on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.15 Vaikutukset virkistyk-
seen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Vaikutukset tieverkostoon

Hankkeen myötä alueen olemassa olevaa tiestöä parannetaan ja alueen sisäinen tieverkosto täy-
dentyy lähinnä nykyisiltä metsäautoteiltä voimaloille johtavilla pistoteillä. Merkityksellisiä uusia
läpikulkuyhteyksiä ei suunnitelmien mukaan muodostu.

Suunnitellun sähkönsiirron vaikutukset

Liityntävoimajohto Jylkän sähköasemalle sijoittuu nykyiselle johtokäytävälle, jolloin voimajohdon
alueen maankäyttö säilyy entisellään. Suunnittelualueella sähkönsiirto tehdään teidenvarsiin kai-
vetuilla maakaapeleilla, jolloin vaikutus muuhun maankäyttöön jää vähäiseksi.

7.3 Välilliset vaikutukset lähiympäristön nykyiseen maankäyttöön

Muut tuulivoimapuiston lähiympäristöön kohdistuvat merkittävät vaikutukset, kuten maisemavai-
kutukset, eivät ole suoraan maankäyttöä rajoittavia tekijöitä vaan liittyvät ympäristön laatuun.
Esimerkiksi merkittävät maisemavaikutukset saattavat heikentää asumisen osalta asumismuka-
vuutta ja alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana, elinkeinojen harjoittamisen osalta esimerkiksi
matkailun toimintaedellytyksiä tai virkistyskäytön kannalta ympäristön vetovoimaisuutta. Vaiku-
tukset matkailuun on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.14 Vaikutukset aluetalouteen ja elinkei-
noihin.

7.4 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osin. Valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisiä ovat mm. energiantuotantoon, elinkei-
noelämään, luontoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, virkistykseen ja loma-asutukseen
kohdistuvat vaikutukset sekä voimaloiden rakentamiseen ja toimintaan liittyvät haitat ja riskit.
Hanke edistää kokonaisuutena valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on kuvattu tarkemmin liitteessä 9.

7.5 Hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön

7.5.1 Maakuntakaava

Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaa eikä osoi-
tettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Tuulivoimapuistohanke ei ole ristiriidassa maakun-
takaavakartalla ja kaavamääräyksissä asetettujen, suunnittelualuetta koskevien aluevarausten
tai tavoitteiden kanssa. Sijoitussuunnitellussa on huomioitu mm. tunnetut muinaisjäännökset,
rautatieyhteysvaraus sekä uuden päävoimajohdon tilatarpeet.  Liityntävoimajohto rakennetaan
olemassa olevan Fingridin voimajohdon rinnalle.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty ne tuulivoima-alueet, joilla on vä-
hintään seudullista merkitystä. Alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuksi-
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Pohjanmaan liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
mukaan yleiskaava-alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3.
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
vaehdotuksen mukainen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

. Ote Pohjois-
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois
pohjakartta © Maanmittauslaitos.

ja kulttuuriympäristö

Osayleiskaavassa Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
kuitenkin kaksi toiminnassa olevaa
lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
laaksoa ja sen asutus
en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (

alokuvasovitteet).
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

en toteuttamiseen. Tuulivoimala
eivät ole merkitykseltään seudullisia.

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
maakuntakaavan mukaisella t

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3.
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

-Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois
pohjakartta © Maanmittauslaitos.

ja kulttuuriympäristö

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
kuitenkin kaksi toiminnassa olevaa
lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
laaksoa ja sen asutusta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus
en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (

alokuvasovitteet).
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

en toteuttamiseen. Tuulivoimala
eivät ole merkitykseltään seudullisia.

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
maakuntakaavan mukaisella t

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3.
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois
pohjakartta © Maanmittauslaitos.

ja kulttuuriympäristö

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
kuitenkin kaksi toiminnassa olevaa
lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok

ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus
en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (

alokuvasovitteet).
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

ULIVOIMAPUISTON OSAY

en toteuttamiseen. Tuulivoimala
eivät ole merkitykseltään seudullisia.

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
maakuntakaavan mukaisella tuulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3.
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois
pohjakartta © Maanmittauslaitos.

ja kulttuuriympäristö

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
kuitenkin kaksi toiminnassa olevaa
lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok

ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus
en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (

alokuvasovitteet).
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

ULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

en toteuttamiseen. Tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voi
eivät ole merkitykseltään seudullisia.

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3.
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois
pohjakartta © Maanmittauslaitos.

ja kulttuuriympäristövaikutukset

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
kuitenkin kaksi toiminnassa olevaa
lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok

ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus
en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (

alokuvasovitteet).
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

LEISKAAVA

alueiden ulkopuolelle voi
eivät ole merkitykseltään seudullisia.

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3.
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois

vaikutukset

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
kuitenkin kaksi toiminnassa olevaa
lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok

ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus
en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (

alokuvasovitteet).
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

LEISKAAVA

alueiden ulkopuolelle voi
eivät ole merkitykseltään seudullisia.

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

vaihemaakuntakaavan tuulivoima
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”
Lisäksi lausunnossa todetaan, että 3. vaihemaakuntakaavassa
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois

vaikutukset

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
Etelänkylän

lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus

en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
teisvaikutuksien valokuvasovitteen (Kuva 31

alokuvasovitteet). Näkymäalueanalyysissä alueet, joille ainoastaan Läntisten
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

LEISKAAVA

alueiden ulkopuolelle voi

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

tuulivoima
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”

vaihemaakuntakaavassa
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois

vaikutukset

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
Etelänkylän

lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus

en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
Kuva 31
Näkymäalueanalyysissä alueet, joille ainoastaan Läntisten

hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

alueiden ulkopuolelle voi

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

tuulivoima
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”

vaihemaakuntakaavassa
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois

vaikutukset

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
Etelänkylän

lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus

en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
Kuva 31
Näkymäalueanalyysissä alueet, joille ainoastaan Läntisten

hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

alueiden ulkopuolelle voi

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

tuulivoima
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”

vaihemaakuntakaavassa
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
Etelänkylän

lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus

en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
Kuva 31)
Näkymäalueanalyysissä alueet, joille ainoastaan Läntisten

hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

alueiden ulkopuolelle voi

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

tuulivoima-aluevarauksen mukainen. Maisemavaikutuste
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv
lähimmäksi Kalajokivarren asutusta ja maisema-aluetta sijoittuvat kolme voimalaa (1, 2 ja 3).
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”

vaihemaakuntakaavassa
taminen seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena on Läntisten hankkeen selvitysten pohjalta

Pohjanmaan liiton lausunnon perusteella voidaan todeta, että osayleiska
inen voimalasijoittelu on 1. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistetusta 1. vaihemaakuntakaavasta, johon
Läntisten tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä
dotuksen mukaiset voimalapaikat sinisellä ympyrällä (ei mittakaavassa). © Pohjois

Kalajokilaaksoa lähimpänä sijaits
Etelänkylän tuulivoimalaa

lometrin ja etäämmällä oleva 1,6 kilometriä Läntisten voimaloita 1, 2 ja 3 lähempänä Kalajok
ta. Etelänkylän voimalat ovat jo muuttaneet alueen maiseman, eikä uus

en voimaloiden rakentaminen muuta Kalajokilaakson maisemaa näkymäalueanalyysin
) perusteella juuri ollenkaan

Näkymäalueanalyysissä alueet, joille ainoastaan Läntisten
hankkeen voimalat näkyvät, ovat melko vähäisiä. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamise
sa on huomioitu alueen tunnetut muinaisjäännökset.

alueiden ulkopuolelle voi

en tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen mukainen alue
uulivoimatuotannon tv-1

liitto totesi kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että
alueen pohjoisosa, jossa on luonnoksessa 11 voimalaa (voimalat 1

aluevarauksen mukainen. Maisemavaikutuste
lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen jättää pois maakuntakaavan tv

aluetta sijoittuvat kolme voimalaa (1, 2 ja 3).
Maakuntakaavan mukainen olisi myös vaihtoehto, joka kattaisi maa
een lisäksi sen lounaispuolelle sijoittuvat lähimmät voimalat (14
den siirtäminen kauemmaksi Kalajokilaaksosta lieventäisi jonkin verran aiheutuvia vaikutuksia.”

vaihemaakuntakaavassa
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Kuva 31. Ote Etelänkylän koulun pysäkin valokuvasovitteesta kohti Läntisten ja Etelänkylän tuulivoima-
loita.

Ympäristövaikutukset

Linnustollisesti suunnitellut voimalat eivät aiheuta merkittävää haittaa alueen pesimälinnustolle
taikka muuttolinnustolle. Voimaloiden ja infrastruktuurin sijoittamisessa on huomioitu alueen
luontoarvot.

7.5.2 Yleiskaavat ja asemakaavat

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaa-
voja.

Hiekkasärkkien alueelle on valmisteilla Marinan asemakaava, jonka tarkoituksena on kehittää
Keskuskarille sijoittuvan vierasvenesataman ja sitä ympäröivän alueen matkailukäyttöä osana
Hiekkasärkkien matkailukeskusta.

Hiekkasärkkien matkailukeskusta on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa valtatien 8 idänpuolei-
selle alueelle. Hiekkasärkkien kohdalla valtatieltä 8 on etäisyyttä Läntisten suunnittelualueeseen
noin 5 kilometriä. Asiaa tutkitaan Rantaharjualueen osayleiskaavan laajennuksella, joka on esi-
tetty Kalajoen kaavoitusohjelmassa 2015-2019 aloitettavaksi vuonna 2016. Kaavassa painopis-
teenä on Hiekkasärkkien ydinaluetta tukevien palvelujen sekä erilaisten ohjelma- ja majoituspal-
velujen sijoittaminen alueelle.

Tuulivoimapuiston rakentamisella ei ole ohjearvoja ylittäviä melu- ja välkevaikutuksia yleiskaavo-
jen eikä asemakaavojen maankäyttöön. Näkymäalueanalyysien perusteella (kuva 34 ja kuva
59) matkailun keskeisille alueille, kuten Keskuskarin (Marinan) alueella ja Hiekkasärkkien laajen-
nusalueelle eivät Läntisten tuulivoimapuiston voimalat näy. Seuraavassa kappaleessa on selvitet-
ty maisemallisia vaikutuksia.

7.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Hankkeen toteutuessa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimalarakenteista sekä tuuli-
voimaloihin liittyvistä tie-, voimajohto- ym. rakenteista.

Läntisten 3 pohjoisinta tuulivoimalaa

Etelänkylän 2 tuulivoimalaa
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Rakentamisvaiheessa maisemavaikutukset kohdistuvat lähinnä tuulivoimapuiston alueeseen.
Korkeat nosturit saattavat kuitenkin näkyä myös laajemmalle alueelle, mutta niiden vaikutus on
tilapäinen.

Rakentamisvaiheen päätyttyä tuulivoimalarakenteet tulevat näkymään laajalle alueelle suuren
kokonsa ja sijaintinsa johdosta. Näkymiä kohti hankealuetta avautuu avoimilta alueilta, kuten
hankealuetta kohti suuntautuneilta vesi-, tie-, kallio-, pelto- ja suoalueilta. Näkymiä ympäristöstä
kohti tuulivoimaloita katkaisevat rakennukset, rakenteet ja erityisesti kasvillisuus. Esimerkiksi ra-
kennetuilla ja metsäisillä alueilla tämän tyyppisiä pitkiä näkymäakseleita katkaisevia elementtejä
on yleensä runsaasti.

Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu olemassa oleviin selvityk-
siin, hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maas-
tokäynteihin. Hankkeesta on laadittu näkymäalueanalyysi, jossa tutkittiin alueet, joista on näky-
mäyhteys voimaloihin. Maisemavaikutuksia on havainnollistettu mm. näkymäalueanalyysin ja va-
lokuvasovitteiden avulla. Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan hankkeen suhdetta ympäristöön sekä
vaikutuksia näkymiin ympäröiviltä alueilta. Myös suhde arvokohteisiin selvitetään. Maisemavaiku-
tusten arvioinnin on laatinut maisema-arkkitehti Marko Väyrynen arkkitehtitoimisto Väyrynen
Oy:stä.

Maiseman ja kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualueeksi on määritelty noin 12 kilomet-
riä suunnittelualueesta. Maisemavaikutusten osalta aluetta on kuitenkin laajennettu tarpeen mu-
kaisesti. Arvioinnissa annetaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittä-
vyydestä. Omia tulkintoja maiseman arvoista kuten maiseman ”kauneudesta” ei tehdä, jotta ar-
viointi olisi mahdollisimman objektiivista.

7.6.1 Tuulivoimaloiden mittakaava

Tuulivoimalan maisemavaikutukset muodostuvat voimalan suuresta koosta ja lapojen pyörivästä
liikkeestä. Vaikka tuulivoimalan lavoista olisi näkyvillä vain pieni osa, niin sen liike on kuitenkin
usein huomiota herättävää. Esimerkiksi takavalossa, jos edessä on lehdettömään aikaan oksia ja
voimalat näkyvät tummina taivasta vasten kuin oksat, on siipien pyörivä liike ainoa havaittava
elementti, joka paljastaa voimaloiden sijainnin. Suuren mittakaavansa takia tuulivoimalat eivät
myöskään rinnastu muuhun rakennettuun ympäristöön, kuten voimajohtoihin tai muihin raken-
nuksiin ja rakennelmiin. Tässä hankkeessa huoltoteiden, voimalinjojen ja muiden rakennelmien
maisemavaikutukset ovat vähäiset voimaloihin verrattuna.

Suuren mittakaavan hahmottamiseksi tuulivoimalaa voidaan verrata ihmisen mittakaavaan jaka-
malla mitat sadalla. 150 metrinen napakorkeus vastaisi normaalikokoisen ihmisen hartiakorkeut-
ta 150 cm ja käsivarren pyörimisliikkeen halkaisija vastaavasti voimalan roottorin halkaisijaa.
Tällä periaatteella voimaloiden suhde metsänkorkeuteen on sama kuin normaalikokoisen henkilön
suhde noin 20 cm korkeaan varvikkoon.

Muihin rakennuksiin ja rakennelmiin verrattuna maanpinnasta enimmillään noin 220 metriä kor-
keaa tuulivoimalaa korkeampia rakennelmia ovat Suomessa ainoastaan radiomastot, kuten Kii-
mingin radiomasto 326 m tai ulkomailla poikkeukselliset rakennukset kuten Eiffel-torni 301 m.
Matalammiksi rakennelmiksi jäävät Suomessa esimerkiksi Näsinneula 168 m ja paikallinen Kala-
joen kirkko 45 m.
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Kuva 32. Vertailukohteita tuulivoimalan mittakaavalle.

7.6.2 Näkymisen katvealueet

Merkittävimmät näkyvyyttä rajoittavat tekijät ovat ilman kosteus, säätila, valo, etäisyyden kas-
vaminen sekä erityisesti metsän ja puuston peittävä vaikutus. Voimaloita kauempaa katsottaessa
tarvitaan tuulivoimaloiden suuntaan avointa tilaa kuten peltoa tai avosuota, jotta voimalat nou-
sevat välissä olevan metsänreunan yläpuolelle. Tässä hankkeessa karkeana sääntönä voidaan pi-
tää avoimen tilan suhdetta etäisyyteen samana kuin 1:10. Kilometrin etäisyydellä tarvitaan 100
metriä avonaista tilaa metsänreunaan, jotta voimala näkyisi metsänreunan yli. Suhdeluvuksi
muodostuu kymmenen, koska tuulivoimala on noin 10 kertaa korkeampi kuin puusto. Kuvassa
33 näkyy kuinka 500 metrin etäisyydellä katvealue on 50 metriä ja kilometrin etäisyydellä 100
metriä. Samalla logiikalla 5 kilometrin päässä katvealue on 500 metriä ja 10 kilometrin päässä
1000 metriä.

Kuva 33. Avoimen tilan suhde etäisyyteen.

7.6.3 Näkymäalueanalyysi

Kuvassa 34 ja liitteessä 10 on tietokoneella mallinnettu voimaloiden näkymäsektorit. Analyysi
on tehty maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineiston pohjalta, jota on täydennetty ilma-
kuvatulkinnalla Kalajoen kirkonkylän taajama-alueella. Maastosta, voimaloista ja kasvillisuudesta
on laadittu kolmiulotteinen malli jonka pohjalta näkymäaluesektorit on laskettu.

Näkymäalueanalyysin mallinnuksessa ei ole laajan selvitysalueen tai tilanteen väliaikaisuuden ta-
kia huomioitu pienipiirteisiä aukkoja kuten tielinjoja, pieniä reunapuustoalueita eikä alueella teh-
tyjä metsätaloudellisia toimenpiteitä, kuten avohakkuita. Hakkuuaukean puusto kasvaa suhteelli-
sen nopeasti ihmisen katsomiskorkeuden yläpuolelle ja muutaman metrin korkuinen tiheä taimis-
to vaikuttaa jo voimakkaasti alueelta tehtävään havainnointiin. Taajama-alueilla rakennusten ja
puuston luomat katvealueet vaihtelevat voimakkaasti, mutta kokonaisuudessaan se on peitteistä



 KALAJOEN KAUPUNKI
 LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6.2.2017

86

tai puolipeitteistä aluetta, joihin lähinnä vesistöt, pellot, kadut ja aukiot avaavat pitempiä näky-
miä ympäristöön.

Näkymäsektorit eivät kerro tuulivoimaloiden maisemallisen vaikutuksen voimakkuutta. Laajoja
näkymäsektoreita voi muodostua hyvin kauaksi voimaloista, vaikka voimaloilla olisi vain vähäinen
maisemallinen vaikutus kyseisiin alueisiin.

Merkittävin yksittäinen avoimen näkymäsektorin elementti ovat avoimet peltokuviot. Toinen mer-
kittävä näkemäalue muodostuu meren suuntaan, jonne voimalat näkyvät laivoihin ja veneisiin.
Avohakkuut avaavat metsäalueilla väliaikaisesti näkymiä voimaloihin, mutta taimiston kasvami-
sen myötä näkymät hakkuualueelta peittyvät suhteellisen nopeasti. Tuulivoimapuiston sisälle
jäävä alue on käytännössä kokonaisuudessaan näkemäaluetta. Teille avautuu näkymiä silloin,
kun tien suora suuntautuu jotain voimalaa kohti, tie kulkee avoimen pelto- tai suoaukean yli tai
se kulkee hyvin läheltä voimaloita.

Kuvassa 34 ja kuvassa 35 sekä liitteessä 10 näkyy hankkeen toteutusvaihtoehdon VE1 nä-
kymäalueet eli ne alueet, joista tuulivoimalat ovat havainnoitavissa. Merkittävimmät alueet ovat
tuulivoimapuiston alue, Kalajokilaakson peltoaukeat ja Kalajoen etelän suuntaan pelloille avautu-
va taajama. Lisäksi eteläpuolelle muodostuu myös avoimia näkymäaluesektoreita Torvenkylä-
Pahkala alueelle ja Kärkisen itäreunoille. Idän suunnassa näkymäsektoreita muodostuu Tyngän ja
Ala-Kääntän alueille.

Avosoista voimalat näkyvät selvimmin Kaakkurinnevalle ja Isosuolle. Kaakkurinnevan suojellulle
eteläreunalle voimalat eivät näy. Natura-alueista voimalat näkyvät Kalajoen suistoon, Vihas-
Keihäslahden ja Rahjan saariston alueille. Muista luonnonsuojelualueista voimalat näkyvät lisäksi
Vihaspauhan hiekkaranta- ja dyynialueelle, Kalajoen suiston sekä Rahjan saariston luonnonsuoje-
lualueille.

Näkymäalueanalyysin karttoihin on merkitty mustavalkoisilla ympyröillä voimalat, punaisella alu-
eella näkymäalueet ja sinisellä etäisyydet voimaloista yhden, kolmen, viiden, kymmenen, viiden-
toista ja kahdenkymmenen kilometrin etäisyyksille.
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Kuva 34. Näkymäalueanalyysi. Näkymäalueet on osoitettu punaisella ja voimalat mustavalkoisilla ympy-
röillä. Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu.
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Kuva 35. Näkymäalueanalyysin yksityiskohta. Näkymäalueet on osoitettu punaisella ja voimalat musta-
valkoisilla ympyröillä. Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu.

7.6.4 Visuaaliset vaikutukset suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä

Suunnittelualue

Suunnittelualueen sisällä on peltoja ja talousmetsiä, mutta ei asutusta tai loma-asutusta. Tuuli-
voimalat hallitsevat voimakkaasti alueen sisäistä peltomaisemaa sekä aivan voimaloiden lähialu-
eiden puustoisia talousmetsiä ja kauempana päätehakattuja metsiä. Peitteisissä lähimetsissä
voimaloiden vaikutus muodostuu mahdollista näkymäyhteyksistä ja voimalan aiheuttaman äänen
yhteisvaikutuksesta. Tuulivoimapuiston voimakkaimmat maisemalliset vaikutukset ovat luonnolli-
sesti puistoalueen sisällä. Alueella ei ole asutusta vaan se on lähinnä maa- ja metsätalouteen liit-
tyvää työympäristöä, joten koettuja haitallisia vaikutuksia ei voi pitää kovin merkittävinä.
Keskusta
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Vaikutukset Kalajoen keskustaan ovat pääosin vähäiset pitkän etäisyyden ja maiseman peittei-
syyden takia. Viiden kilometrin päässä tarvitaan noin 500 metriä avointa tilaa metsänreunaan.
Keskusta-alueella talot ja kasvillisuus tekevät maisemasta puoliavoimen johon ei yleensä muo-
dostu riittävää avointa maisemaa. Avoimia näkymiä muodostuu yleensä vain teiden, torien, joki-
pinnan tai peltojen yhteyteen. Liitteen 10 kuvassa 9 näkyy tilanne linja-autoaseman nurkalta
lehdettömään aikaan. Kuvanottopaikan edessä on laaja liikekeskuksen paikoitusalue jonka yli
voimaloden siipien kärjet ja niiden liike on heikosti havaittavissa lehdettömään vuodenaikaan ku-
ten talvella. Kalajoen sillalta otettuun kuvaan muodostuu tarvittava avoin tila jokea pitkin voima-
loita vasten ja voimalat näkyvät selvästi. Voimalat voivat näkyä lehdettömään aikaan myös joen
ranta-alueille, katunäkymiä pitkin ja peltojen reuna-alueille.

Voimalat näkyvät pääsääntöisesti Kalajoen eteläpuolisen taajaman eteläreunalle peltoihin rajoit-
tuville tonteille, ellei pihakasvillisuus peitä näkymiä. Muualla näkymiä avautuu omakotitaloihin
vähemmän. Voimalat voivat myös mahdollisesti näkyä joillekin kauempana oleville Pohjankylän
sekä Vetoniemenperän eteläreunan tonteille.

Jokilaakso

Tuulivoimapuisto näkyy kaikille riittävän laajoille peltoaukeille ja näiden peltoaukeiden vastapuo-
leisille reunoille. Tuulivoimapuiston puoleiset pellonreunat jäävät yleensä puuston katvealueiksi.
Näkymiseen vaikuttavat myös vuodenajat lehtipuuston osalta. Etelänkylän koulun pysäkiltä ote-
tussa kuvassa (Liite 10, kuva 5) näkyy vastaava tilanne, jossa riittävä avoin tila näkyy kuvan
keskellä ja oikealla puolella voimalat jäävät pienessä lehdessä olevan pihakasvillisuuden katvee-
seen. Lähin asutus, johon voimaloilla on maisemallista vaikutusta, sijaitsee noin 2,5 kilometrin
etäisyydellä Aromaassa. Voimalat näkyvät taloille voimakkaasti erityisesti lehdettömään vuoden-
aikaan.

Kalajoen ranta-alueille voimalat näkyvät huonosti rantaan rajoittuvien tonttien pihakasvillisuuden
peittävän vaikutuksen takia. Pihakasvillisuuden peittävä vaikutus kuitenkin heikkenee lehdettö-
mään vuodenaikaan. Tuulivoimapuistot kummallakin puolella Kalajoen jokilaaksoa vaikuttavat
yhdessä niin että peltoaukeiden reunoilla näkyy usein jompikumpi ja keskempänä kummatkin
puistot vastakkaisilla puolilla. Tuulivoimapuistot toteutuessaan hallitsevat Kalajoen jokilaakson
peltomaiseman reunoja poikittaissuunnassa ja näkyvät lähes joka paikkaan. Hankkeen voimak-
kaimmat koetut maisemavaikutukset kohdistuvat jokilaakson peltomaisemaan.

Muut ympäröivät peltoalueet

Tuulivoimapuiston maisemalliset vaikutukset Kalajokilaakson ulkopuolella kohdistuvat pääosin
Kärkisen ja Torvenkylä-Pahkala alueiden peltomaisemaan (Liite 10, kuva 11). Kummallakin
alueella vaikutukset kohdistuvat noin 5 kilometrin etäisyydellä olevalle asutukselle. Kurikkalan
tieltä otettua kuvaa voi pitää vertailukohtana tilanteelle. Tällä etäisyydellä tarvitaan noin 500
metriä avointa peltoa voimaloiden suuntaan, jotta voimalat nousevat metsänrajan yläpuolelle.
Kurikkalan eteläreunalla, noin kolmen kilometrin etäisyydellä voimaloista, on myös muutama
kiinteistö, jonne voimalat näkyvät voimaloihin suuntautuvaa peltosarkaa pitkin.

Kaukaisimmat peltoalueet, joilta on näköyhteys voimaloille, sijaitsevat Lestijoen jokilaakson ete-
läpuoleisilla peltoalueilla. Etäisyyttä voimaloihin on kuitenkin noin 17 kilometriä, joten vaikutuksia
voidaan pitää vähäisinä.

Himanka ja Alavieska

Tuulivoimalat näkyvät Alavieskan Takalonperän reunimmaisiin kiinteistöihin, mutta pitkän etäi-
syyden (15 kilometriä) takia vaikutukset vähäisiä. Voimalat eivät näy Himangan kirkonkylälle,
mutta läheisen Tomujoen kylän (17 kilometriä) avoimilla pelloilla oleviin kiinteistöihin voimalat
voivat näkyä. Pitkän etäisyyden takia vaikutukset ovat vähäisiä.
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Hiekkasärkät

Voimalat eivät näy Hiekkasärkille lähinnä puuston peittävän vaikutuksen takia. Mikäli katsomista-
so nousee metsänrajan yläpuolelle ja/tai edessä on riittävästi avointa tilaa, voimalat ovat havait-
tavissa. Kyseinen tilanne muodostuu joihinkin idänpuoleisiin, ylempien kerrosten hotellihuoneisiin
tai esimerkiksi vesiliukumäen ylätasanteelle. Liitteen 10 kuva 10 on dyynin harjanteelta ja ku-
van edessä on puoliavointa paikoitusaluetta. Voimalat jäävät kuvassa vielä puuston katveeseen.

Tiet

Merkittävimmät vaikutukset muodostuvat Kokkolantielle ja Ylivieskantielle. Kokkolantien (vt 8)
näkymän pääte, Kalajoen keskustaa pohjoisesta lähestyttäessä, on nykyisin avoin, toisin kuin
etelästä saavuttaessa. Hankkeen voimalat 11 ja 13 sijoittuvat kuitenkin aivan näkymäsektorin
vasemmalle puolelle ja tulevat näkyville vasemmasta reunasta Ketolantien risteyksen paikkeilla
halliten tiemaisemaa keskustaan asti. Kalajokilaaksossa Ylivieskantietä tai Etelänkyläntietä saa-
vuttaessa voimalat hallitsevat tiemaisemaa aina Tyngästä Etelänkylään asti.  Tyngän kohdalla
voimalat ovat näkymän päätteenä, jonka jälkeen ne näkyvät tien vasemmalla puolella peltojen
yli.

7.6.5 Visuaaliset vaikutukset laajempaan maisemakokonaisuuteen

Tuulivoimapuiston vaikutukset laajemmassa maisemassa kohdistuvat lähinnä Perämerelle ja Ka-
lajokilaakson peltomaisemaan.  Voimalat näkyvät laajasti Perämerelle lukuun ottamatta rannassa
olevaa noin kilometrin levyistä rantapuuston muodostamaa näkymisen katvealuetta. Avomerellä
näkymistä rajoittavat pääasiassa valaistusolosuhteet ja ilman kosteus. Mereltä katsottaessa tuu-
livoimapuisto asettuu kymmenien muiden tuulivoimapuistojen kanssa yhtenäiseksi tuulivoima-
puistojen ketjuksi, joka kiertää Perämeren rannikkoa.

Kalajokilaakson maisema-alueen peltokokonaisuus välillä Pitkäsenkylä – Nuoranperä - Hihnanpe-
rä jatkuen Tynkään asti on voimalan ensisijaista näkymisaluetta. Myös Kalajoen yläjuoksun suun-
taan seuraavalle laajemmalle Ala-Kääntän ja Yli-Kääntän muodostamalle peltoalueelle hankkeella
on maisemallisia vaikutuksia. Etäämmäksi yläjuoksulle Alavieskan puolelle vaikutukset ovat jo
merkittävästi vähäisemmät heikomman näkyvyyden ja suuremman etäisyyden johdosta.

7.6.6 Lentoestevalojen vaikutukset maisemaan

Pimeällä vuorokauden- ja vuodenajalla maisemalliset vaikutukset muodostuvat tuulivoimaloiden
lentoestevalaistuksesta. Yöaikaisena valaistuksena vähemmän häiritsevänä on pidetty yleisesti
punaisen kiinteän valon käyttämistä vilkkuvien valkoisten valojen sijaan. Vilkkuvat lentoestevalot
kiinnittävät yömaisemassa selvästi enemmän huomiota ja vilkkumisvaikutelma vahvistuu, mikäli
näkyvillä on useampi voimala. Valojen vilkkumiseen vaikuttaa myös vähäisessä määrin roottorin-
lapojen aiheuttama hetkellinen valon himmeneminen tai sammuminen kun lapa kulkee valon
edestä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi määrittää lentoestevalaistuksen lopullisen määrän ja
voimakkuuden.

Päivänvalossa käytettävät vilkkuvat huomiovalot erottuvat kauempaa katsottuna heikosti. Ympä-
röivän valon vähentyessä huomiovalot erottuvat yhä selvemmin ja pimeässä voimaloista ei ole
havaittavissa muuta kuin huomiovalot. Talvella huomiovalot näkyvät poikkeuksellisen kauas,
koska näkyvyyttä rajoittava ilmankosteus on pakkasten aikaan alhainen. Voimaloiden läheisyy-
dessä näkyvyysalue on pääosin samanlainen kuin roottoreilla, mutta alemman korkeuden johdos-
ta näkyvyys kauemmaksi vähenee voimakkaammin puuston peitteisyyden takia. Huomiovalot
voivat myös heijastua lähialueille matalalla olevasta pilviverhosta.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän
häiriötä tuottavalla tavalla.

Läntisten tuulivoimapuiston voimaloissa tullaan hanketoimijan mukaan käyttämään
tutkaohjattuja lentoestevaloja. Tuulivoimapuiston voimaloihin asennetaan lentoestevalot, jotka
ovat normaalisti sammutettuina. Tutkan havaitessa lähialueella lähestyvän lentokoneen,
järjestelmä sytyttää tuulivoimaloiden lentoestevalot päälle riittävän ajoissa, jotta ohjaajalle jää
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aikaa suorittaa tuulivoimaloiden väistäminen. Jos ilmaliikennettä ei havaita, lentoestevalot
pysyvät sammutettuina. Tutkajärjestelmän mahdollisissa häiriötapauksissa lentoestevalot
syttyvät automaattisesti.

Tutkaohjatut lentoestevalot vähentävät merkittävästi lentoestevalojen aiheuttamaa valohäiriötä
ympäristön asutukselle ilman että lentoturvallisuus vaarantuu.

Tarkemmin lentoestevalojen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu
kappaleessa 7.16 Vaikutukset virkistykseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.

7.6.7 Valokuvasovitteet

Voimaloiden visuaalisia vaikutuksia on havainnollistettu valokuvasovitteiden avulla. Kuvasovitteet
on tehty paikan päältä otettuihin valokuviin. Kuvasovitteet perustuvat tuulivoimaloiden ja niiden
tarkastelualueen 3D-mallinnukseen, joiden pohjalta havainteet on tehty.  Selvityksessä käytetty
valokuvamateriaali on otettu keväällä 21.5.2015. Kuvasovitteissa käytetyt kuvat on pyritty otta-
maan lehdettömään vuodenaikaan, jotta voimalat näkyisivät mahdollisimman selkeästi. Kuvien
ottohetkellä aurinko on usein matalalla, minkä seurauksena taivas on kirkas ja väritykseltään
useassa kuvassa vaalea, jolloin voimalat tulevat tummina esille vaaleata taustaa vasten. Kesällä
tummansinistä taivasta vasten tuulivoimalat näyttävät usein vastaavasti vaaleilta. Ilmiö näkyy
esimerkiksi koivunrungoissa, jotka ovat usein vaaleita tummaa metsää vasten, mutta vaikuttavat
tummilta kirkasta taivasta vasten. Tuulivoimalat on mallinnettu kolmiulotteiseen maastomalliin.
Kaikki mallinnukset on tehty mittatarkasti ja tuulivoimalat on suoraan siirretty tietokonemallista
valokuviin. Mallinnuksessa on huomioitu myös valokuvan ottohetkellä ollut valaistus. Kaikissa ha-
vainnekuvissa tuulivoimalat on suunnattu lounaaseen, yleisintä tuulensuuntaa kohti.

Kuvasovitteet A-I on tehty osayleiskaavaluonnoksessa esitetylle YVA-hankevaihtoehdolle VE1.
Kuvasovitteet J-O on laadittu kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Kaavaehdotuksen valmis-
teluvaiheessa kolmea tuulivoimalaa on siirretty. Voimalasiirrot ovat kuitenkin niin vähäisiä, ettei
niistä arvioida aiheutuvan oleellista eroa luonnosvaiheessa mallinnettuihin maisemavaikutuksiin.
Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista kaavaehdotuksesta poistettiin kuusi eteläisintä
voimalaa Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (23.1.2017, § 20). Valokuvasovit-
teista viisi on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimaloiden sijoittelua ja lu-
kumäärää (kuvasovitteet B, C, E, I ja K).

Tuulivoimalan suuren koon ja suurten etäisyyksien takia kuvasovitteet on tehty objektiivien eri
polttovälillä, jotka on osoitettu 35 mm kinofilmin vastaavuudella. Lisäksi on huomioitu myös A4-
raportin kuvien pieni koko ja nettijakeluun tulevan version heikompi kuvanerottelutarkkuus eli
resoluutio. Esimerkiksi Etelänkylän koulun pysäkiltä tehdyssä kuvasovitteessa 16 mm objektiivi
vastaa koettua ympäristöä sekä sitä, kuinka kohde asettuu maisemaan ja 50 mm objektiivilla
otettu kuva vastaa kohdistettua katsetta ja kohteen näkyvyyttä. Polttoväliä 50 mm pidetään
normaalina kuvakulmana. Sitä pienemmät polttovälit kuten 16 mm ja 28 mm ovat laajakulmaisia
objektiiveja. Kuvanottopaikat on valittu näkyvyyden mukaan huomioiden myös otosten edusta-
vuus.

Näkymäalueanalyysit ja valokuvasovitteet on esitetty liitteessä 10.
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Kuva 36. Valokuvasovitteiden kuvanottopaikat. Nuolen kärki osoittaa kuvanottopaikan ja nuoli suunnan.
Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu.

7.6.8 Vaikutukset kulttuuriympäristön arvokohteisiin

Maakalla ja Merikalla

Tuulivoimapuistolla on suora näkymäyhteys ulkomerellä sijaitseviin valtakunnallisesti arvokkaisiin
Maakallaan ja Merikallaan, jotka ovat noin 22 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta. Näistä
katsottuna tuulivoimapuisto näkyy osana kymmenien tuulivoimapuistojen kokonaisuutta, eikä se
merkittävästi heikennä yksittäisenä hankkeena näiden kohteiden arvoa.

Plassin markkinapaikka

Tuulivoimalat näkyvät myös valtakunnallisesti arvokkaan Plassin markkinapaikan rantaan uudelle
asuinalueelle erityisesti lehdettömään aikaan. Etäisyyttä on hankealueelle noin 5,5 km. Kyseisen
rannankohdan kulttuurihistorialliset arvot ovat kuitenkin merkittävästi muuttuneet uuden asuin-
alueen myötä, eikä hankkeella voi katsoa olevan merkittävää kulttuurihistoriallisia arvoja heiken-
tävää vaikutusta.
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Kalajoen pappila

Kalajoen pappilan pihapiiriin nähden tuulivoimalat sijoittuvat pappilarakennuksen taakse. Pappi-
lan takaa avautuu näkymäakseli joen yli kohti suunniteltuja tuulivoimaloita (Liite 10, kuva 16).

Kalajoen kirkko

Kalajoen kirkosta ei ole suoraa näkymäyhteyttä suunnittelualueelle kesäisin, mutta lehdettömään
vuodenaikaan tuulivoimapuisto pilkottaa paikoittain kirkkoa ympäröivän hautausmaan eteläpuo-
lella. Ensisijaisesti lapojen liike on havaittavissa. Liitteen 10 kuvassa 7 on kuvasovite tilantees-
ta kirkon edustalta tapulin kohdalta etelään katsottaessa lehdettömään vuodenaikaan.

Hiekkasärkät

Hankkeella on maisemallisia vaikutuksia Hiekkasärkkien valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi ehdotetulla alueelle. Voimalat näkyvät lähinnä Rahjan saaristoon ja Vihaspauhalle. Rah-
jan saaristossa loma-asutus sijaitsee pääosin voimaloiden katvealueella avautuen länteen tai ete-
lään. Merkittävimmät vaikutukset muodostuvat Pappilankarin itäpuoleiselle rannalle. Hiekkasärk-
kien alueelle maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset metsien peittävän vaikutuksen takia. Vi-
haspauhan alueelle maisemallisia vaikutuksia muodostuu mantereen suuntaan lahtien ja suoalu-
eiden muodostamien avonaisten alueiden takia. Voimalat näkyvät idän suuntaan avoimille kiin-
teistöille Keihäslahden ja Vihaslahden ranta-alueilla.

Kalajoen Hiekkasärkkien maisema-alueen inventoidut arvot perustuvat luonnonmaisemaan, mat-
kailumaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Rahjan saaristossa tuulivoimaloilla on
vaikutusta luonnonmaisemaan. Hiekkasärkkien matkailumaisemaan hankkeella on vain vähäiset
vaikutukset. Rakennettuun kulttuuriympäristön vaikutukset kohdistuvat Vihaspauhalle muutamiin
itään avautuviin mökkeihin ja avoimiin ranta-alueisiin. Tuulivoimahankkeella ei yksinään ole mer-
kittävää inventoituja arvoja heikentävää vaikutusta. Muodostuvat yhteisvaikutukset ovat merkit-
tävät Torvenkylän, Kokkonevan, Mustilankankaan, Tohkojan, Jokelan ja muiden lähialueen tuuli-
voimapuistojen kanssa. Mereltä päin katsottaessa ne muodostavat tuulivoimaloista yhtenäisen
taustan Hiekkasärkkien taakse. Hankkeiden tuulivoimalat näkyvät ranta-alueille Hiekkasärkkien
dyynialueen rantaa ja muita luoteeseen avautuvia metsien suojaamia rantoja lukuun ottamatta.

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurikohteet

Maakuntakaavan merkittyjen kulttuurin ja maiseman kannalta arvokkaisiin kohteisiin kuten ran-
nikkoalueisiin ja Kalajokilaaksoon tuulivoimapuistolla on vaikutuksia. Rannikolle voimalat näkyvät
Vihaspauhalle, Rahjan saaristoon ja edustan merialueille. Osittain muiden tuulivoimapuistojen
johdosta hanke ei yksinään merkittävästi heikennä näiden alueiden arvoa.

Kalajokilaaksolle hankkeella on sen sijaan merkittävät vaikutukset. Yhdessä muiden tuulivoima-
hankkeiden kanssa maatalousmaisema saa selvästi enemmän teollisen energiatuotantomaiseman
piirteitä. Vaikutus korostuu erityisesti alueen avoimilla peltoaukeilla, joissa voimaloilla tulee ole-
maan maisemaa hallitseva asema.

Tuulivoimapuisto näkyy selvästi tai osittain edellä mainittujen lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista Vihaspauhan kalamökeille, Etelänkylän koululle,
Mäkitalon mäelle, Isokäännälle ja Vetenojan puhdolle. Näistä merkittävimmät maisemalliset vai-
kutukset muodostuvat Mäkitalon mäelle.  Viiden kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsevan
Mäkitalon inventointikuvauksessa mainitaan avautuva näkymä Siiponjokivarren viljelysmaise-
maan.

Pitkäsenkylän-Tyngän maakunnallisesti arvokkaalle alueelle tuulivoimapuistolla on maisemallisia
vaikutuksia. Alueen inventoidut maakunnalliset arvot perustuvat sen merkitykseen hyvin vanha-
na ja edelleen elinvoimaisena kulttuurimaisemana. Tuulivoimapuisto ei yksinään merkittävästi
heikennä näitä inventoituja kulttuurimaiseman arvoja. Yhteisvaikutukset rakennettujen Etelänky-
län ja Mustilankankaan tuulivoimapuistojen kanssa alueelle ovat huomattavat. Voimalat näkyvät
maakunnallisesti arvokkaan Yli-Tyngän kansakoulun länsipuolelle, viereisen maatilan talousra-
kennusten yli. Välissä on jonkin verran pihakasvillisuutta, jonka peittävä vaikutus lehdettömään
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aikaan on kuitenkin heikko. Etäisyyttä on noin viisi kilometriä eikä inventoitujen arvojen voida
katsoa merkittävästi heikentyvän.

Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Muinaisjäännösinventoinnissa suunnittelualueelta tarkastettiin yksi tunnettu muinaisjäännöskoh-
de ja löydettiin 3 uutta muinaisjäännöskohdetta, kaksi tervahautaa ja yksi tervapirtin jäännös.
Suunnittelualueen lähiympäristössä noin 5 km säteellä sijaitsee kolme röykkiökohdetta, suunnit-
telualueesta noin 1 kilometri itään (Tynnyrikangas, muinaisjäännösrekisteritunnus 208010034),
noin 2 kilometriä etelään (Mäki-Erkin Möykkäkalliot, muinaisjäännösrekisteritunnus 208010007)
ja 2 kilometriä länteen (Kourinkalliot, muinaisjäännösrekisteritunnus 208010002).

Hankkeen vaikutukset muinaisjäännöksiin liittyvät pääosin rakentamisvaiheeseen ja sen aiheut-
tamiin muutoksiin maisemaan muinaisjäännösten lähellä. Haittoja voi syntyä, jos muinaisjään-
nöskohde on rakennustyön vaikutusalueella. YVA-menettelyn yhteydessä laadittua tiesuunnitel-
maa on tarkistettu osayleiskaavan laatimisen yhteydessä siten, että Siikajärventieltä voimalapai-
kalle 12 suunniteltu huoltotielinjaus on siirretty etäämmäksi Tervahaudankankaan (kohde 3, ku-
va 25) tervahaudasta. Tervahaudankankaan muinaisjäännökseen kohdistuvia vaikutuksia voi-
daan ehkäistä merkitsemällä muinaisjäännös maastoon rakentamistoimenpiteiden ajaksi.

7.6.9 Voimajohdon vaikutukset maisemaan

Tuulivoimapuiston ja sähköaseman väliin rakennetaan 110 kV:n voimajohto, joka sijoitetaan
Fingridin johtokadun rinnalle. Niiltä osin kun linja kulkee ilmajohtona nykyisen Fingrid Oyj:n voi-
majohdon rinnalla, sen johtokäytävä levenee noin 9 metriä. Liitteen 10 kuvassa 14 näkyy uusi
110 kV:n voimalinja mallinnettuna nykyisten voimalinjojen yhteyteen. Uusi voimalinja voimistaa
osaltaan nykyisten sähkölinjojen vaikutusta maisemassa, mutta ei merkittävästi muuta sitä. Lä-
hempänä Kalajokea voimalinja muuttuu maakaapeliksi, jolla Kalajoki alitetaan, millä ei ole mai-
semallisia vaikutuksia. Voimalinja toteutetaan maakaapelina myös Pitkäsenkylän-Tyngän maa-
kunnallisesti arvokkaalla alueella lukuun ottamatta maisema-alueen reunaosia, joiden kohdalla
linjaus on suunniteltu kulkevan nykyisessä johtokäytävässä.

7.7 Vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

7.7.1 Vaikutukset kallio- ja maaperään

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa maaperää paikallisesti rakennettavien tuulivoimaloiden
kohdilla. Voimalat sijoittuvat pohjoisosiltaan pääosin moreenialueille (/kalliomaa) ja eteläosiltaan
lajittuneiden maa-ainesten (hiekka – hieno hiekka) alueille. Voimala-alueiden maaperäolosuhteet
selvitetään tarkemmin kohdekohtaisilla tutkimuksilla perustusten suunnitteluvaiheessa.

Tuulivoimalan rakennustöitä varten poistetaan kunkin tuulivoimalan rakennuspaikalta puustoa
noin 0,3 – 0,5 hehtaarin alueelta, rakennettavan tuulivoimalan koosta riippuen. Voimaloiden ra-
kennuspaikan viereen tasoitetaan ja vahvistetaan niin sanottu nostokenttä pystytyskalustoa var-
ten. Nostokenttien koko on noin 40 x 70 metriä. Nostokenttien pinnat tulevat olemaan joko luon-
nonsoraa tai kivimurskaa.

Voimalan rakentamisen vaikutukset maaperään ovat paikallisia ja keskittyvät rakentamisvaihee-
seen. Voimalat ja asennuskentät muuttavat paikallisesti maaperän pintarakennetta. Perusta-
misalat ovat kuitenkin pieniä, joten vaikutukset ovat vähäisiä.

Hankealueen kaakkoispuolella on arvokas tuuli- ja rantakerrostuma. Sen alueelle ei ole tulossa
voimaloita, ei myöskään tiestöä tai sähkönsiirtorakenteita.

Tuulivoimapuiston sisäinen tieverkosto tullaan toteuttamaan siten, että olemassa olevia teitä py-
ritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tällä tavalla vältetään turhien tieosuuksien raken-
taminen ja minimoidaan rakennettavan tieverkoston haitalliset vaikutukset hankealueilla ja niiden
lähiympäristössä.  Alueen olemassa olevaa tiestöä kunnostetaan niiltä osin kuin tuulivoimaloiden
osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston erikoiskuljetukset vaativat. Uudet rakennet-
tavat tiet ovat lähinnä voimaloiden välisiä teitä. Rakennettaviin uusiin huolto- ja yhdysteihin liit-
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tyen tehdään pintamaan poistoa ja maaleikkauksia. Louhintatöitä ei ole tämänhetkisen tiedon
mukaan tarve tehdä.

Erikoiskuljetuksiin tarvittavan tien ajoradan minimileveys (tuulivoimalan napakorkeuden ja root-
torin läpimitan ollessa noin 150 metriä) on noin viisi metriä.  Käännösten kohdilta tiet ovat le-
veämpiä.  Teiden varsilla puustoa joudutaan raivaamaan siten, että tieaukean leveydeksi tulee
noin 10 metriä.

Rakennusaikaisilla kuljetuksilla ei katsota olevan vaikutuksia maaperään. Rakentamisen aikaisilla
toimilla ei katsota myöskään olevan vaikutuksia ympäristöön. Mahdollinen riski aiheutuu ajoneu-
vojen ja työkoneiden öljyvuodoista, mutta niihin varaudutaan kaikkien toimijoiden osalta.

Happamat sulfaattimaat

Happamien sulfaattimaiden hapettumisesta aiheutuvia ongelmia ovat muun muassa maaperän ja
vesistöjen happamoituminen sekä haitallisten metallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta
myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen aiheuttaen muun muassa kala-
kuolemia. Lisäksi happamista sulfaattimaista aiheutuu ongelmia maatalouden tuottavuuteen ja
kasvillisuuden monimuotoisuuteen, pohjaveden pilaantumista sekä teräs- ja betonirakenteiden
syöpymistä rakentamisessa. Happamilla sulfaattimailla on myös yleisesti heikot geotekniset omi-
naisuudet.

Olemassa olevan aineiston perusteella happamia sulfaattimaita esiintyy suunnittelualueen etelä-
ja koillisosalla. Happamien sulfaattimaiden potentiaalisia esiintymisalueita ovat esim. alavat alu-
eet soiden/soistumien pohjilla. Osa tiestöstä kulkee suo-/peltoalueiden läpi.

Suunnitellut voimalat sijoittuvat pääosin korkeammille maaston kohdille, mutta karttatarkastelun
perusteella voimaloita sijoittuu myös alavimmille ojitetuille suo- tai peltoalueille (voimalat 5, 10,
13, 16, 18, 20, 22). Pääosin käytetään olemassa olevaa tiestöä, josta enin osa sijoittuu alavam-
mille alueille. Hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa tullaan tuulivoimapuiston (tuulivoima-
loiden) alueella tekemään tarkempia maaperätutkimuksia rakentamissuunnittelua varten. Siinä
yhteydessä arvioidaan maaperätietojen (kairaukset, maanäytteet) ja pohjavesitietojen perusteel-
la onko happaman sulfaattimaan esiintyminen kohteella todennäköistä. Tarvittaessa tehdään
myös laboratoriotutkimuksia asian varmistamiseksi.

Mikäli potentiaalisia tai todellisia happamia sulfaattimaita esiintyy voimaloiden rakentamisalueilla,
huomioidaan ne kaivuu- ja perustamissuunnitelmassa. Tarkemmat sulfidien hapettumisen hallin-
tamenetelmät tai muut toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Happaman valuman syntyä voidaan ehkäistä estämällä sulfidikerrosten hapettuminen esimerkiksi
alemmalla kuivatussyvyydellä (välttäen pohjavedenpinnan laskemista) sekä läjitysmassojen si-
joittamisella (hapettomat olosuhteet). Happaman valuman syntymistä voidaan myös ehkäistä
kaivunmassojen ja valumavesien käsittelyllä (kalkitus). Happaman valuman haittojen torjunta on
yleensä kallista, joten sulfidikerrosten hapettumisen estäminen ja vähentäminen ovat ensisijaisia
toimia.

Uusien teiden rakentaminen edellyttää ojien kaivamista ja mahdollisesti massanvaihtoja. Toisaal-
ta jo nykyisellään alue on tiheään ojitettu, joten suunnitellun tiestön (ojituksen) rakentamisesta
ja perusparannuksesta ei oleteta aiheutuvan happaman valuman riskiä tai sen lisääntymistä.
Tutkimusten mukaan (Suomela ym. 2014) perusteella vähintään 80 cm turvepaksuus ja nykyis-
ten ojitussuositusten mukaan toteutetuilla kohteilla (ojasyvyys: 80–100 cm kun turvekerroksen
paksuus 30–80 cm) hapettumisriski on normaaleina vuosina pieni, sillä turve pidättää vettä te-
hokkaasti ja estää maan kuivumisen syvään. Kuitenkin poikkeuksellisen kuivina kesinä pohjave-
den pinta voi kuitenkin tilapäisesti laskea sulfidikerrokseen. Ojitusalueilla tulisi välttää syviä oji-
tuksia, mikäli sulfideja esiintyy mineraalimaassa.

Maakaapelit kaivetaan pintamaahan ja peitetään, joten tästä ei aiheudu happaman valuman ris-
kiä.
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Happamien sulfaattimaiden huomioon ottamisesta on annettu kaavamääräys, jonka mukaan ra-
kennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella happamoittavien kaivumaiden
olemassaolo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi.

7.7.2 Vaikutukset pintavesiin

Tuulivoimapuiston rakennustöiden aiheuttama mahdollinen vähäinen kuormitus läheisiin ojavesiin
tai teiden ja muiden rakenteiden aiheuttamien vähäisten valumamuutosten ei arvioida heikentä-
vän suunnittelualueen tai läheisten vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa. Vähäisellä kuormi-
tuksella tai valuntamuutoksilla ei arvioida olevan vaikutuksia kalastoon.  Rakennustyöt eivät
myöskään vaaranna vesienhoitolain edellyttämän hyvän tilatavoitteen saavuttamista Kalajoessa
ja Siiponjoessa vuoteen 2021 mennessä.

Pintavesivaikutukset eivät ulotu Siiponjokeen eivätkä Kalajokeen johtuen vaikutusten vähäisyy-
destä, paikallisuudesta ja suunnittelualueen etäisyydestä. Myöskään Siikajärveen ei kohdistu vai-
kutuksia, sillä rakennettavat alueet ovat noin 500 metrin etäisyydellä Siikajärvestä. Suunnittelu-
alueen ojastoihin kohdistuvat vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi ja paikallisiksi liittyen voimaloi-
den, tie- ja kaapelilinjojen sekä sähköasemien ja sähkönsiirtoreittien kaivu- ja/tai louhintakohteil-
ta pintavalunnan mukana tulevaan kiintoainekuormitukseen ja pysyvien rakenteiden aiheuttamiin
vähäisiin valumamuutoksiin.

Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla ja vesistöjen huomioinnil-
la rakentamisaikana. Pintavesivaikutukset arvioidaan lyhytkestoisiksi ja paikallisiksi.

Muilla toiminnoilla kuten rakennusaikaisilla kuljetuksilla tai toiminnanaikaisilla huoltotöillä ei kat-
sota olevan vaikutuksia pintavesiin. Tuulivoimaloista tai niiden perustuksista ei tule liukenemaan
haitallisia aineita pintavesiin. Mahdollinen riski aiheutuu ajoneuvojen ja työkoneiden öljyvuodois-
ta, mutta niihin varaudutaan kaikkien toimijoiden osalta.

Sähkönsiirron ei arvioida heikentävän vaikutusalueen vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa
rakennus- tai toimintavaiheessa.

7.7.3 Vaikutukset pohjavesiin

Vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin (pohjaveden korkeus ja virtausolosuhteet) rakennettavien tuu-
livoimaloiden kohdilla eivät ole todennäköisiä/mahdollisia, koska kaivutyöt (perustaminen) eivät
ulotu pohjavesipinnan alapuolelle ja niiden perustamispinta-alat ovat pieniä. Tuulivoimaloiden lä-
hialueilla ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (Kourinkangas) sijaitsee lähimmäistä suun-
nitellusta voimalasta noin 0,9 kilometriä länteen ja lähin vedenottamo noin 2,4 kilometriä luotee-
seen.

Tuulipuiston toimintaan liittyvät merkittävimmät kemikaalit ovat muuntajissa ja voimaloissa ole-
vat öljyt. Tuulivoimaloissa olevissa muuntajissa on öljyä noin 2–3 tonnia/voimala. Lisäksi tuuli-
puiston sähköaseman muuntajissa arvioidaan olevan öljyä noin 20–25  tonnia.  Muuntajat sijoite-
taan öljykaukaloihin, joilla estetään öljyn pääsy ympäristöön mahdollisen, mutta epätodennäköi-
sen vuodon sattuessa. Siten öljystä ei aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen riskiä.
Lisäksi on huomioitava että öljyn (raskaat jakeet) liikkuvuus maaperässä on hyvin hidasta.

Työkoneet käyttävät polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Polttoainetta varastoidaan siirrettävissä
työmaakäyttöön tarkoitetuissa valuma-altaallisissa säiliöissä. Öljyvahinkoon työmailla varaudu-
taan kaikkien siellä olevien toiminnanharjoittajien osalta siten, että alueelle hankitaan imey-
tysainetta, jolla mahdollisenöljyvahingon sattuessa öljy saadaan kerättyä talteen.

Lähin pohjavesialue (Kourinkangas) sijaitsee lähimmästä suunnitellusta voimalasta noin 0,9 kilo-
metriä länteen ja lähin vedenottamo noin 2,4 kilometriä lounaaseen. Tuulivoimaloista, sähkö-
asemasta tai työkoneista ei aiheudu vaikutuksia pohjavesialueille.

Voimaloiden rakentamisen aikaan liikennemäärät lisääntyvät. Kuljetusreiteistä (Kuva 49) pohja-
vesialueille sijoittuvat Pleunantie ja valtatie 8. Tiestöllä ei kuitenkaan kuljeteta vaarallisia aineita,
vain voimalan rakentamisessa tarvittavia materiaaleja (maa-aines, betoni, teräs, voimalaelemen-
tit). Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana suurin kuljetustarve syntyy voimaloiden perustusten
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betonivalusta. Betoni saadaan kuitenkin suunnittelualueen välittömään läheisyyteen perustetta-
valta betoniasemalta, eivätkä kuljetukset vaikuta yleisiin teihin.

Riskiä pohjavedelle voi aiheutua onnettomuustapauksissa, jos esimerkiksi kuljetuskalustosta pää-
see öljy-yhdisteitä maanperään. Onnettomuustapauksissa pelastuslaitos on kuitenkin nopeasti
paikalla (Paloasema sijaitsee Kalajoen keskustassa) ja heillä on valmius myös öljyntorjuntatyö-
hön, jolloin vaikutukset jäävät vähäisiksi. Riskiä pohjavedelle vähentää myös kuljetusreitin A
(Pleunantie) sijoittuminen pääosin pohjaveden virtaussuuntaan nähden vedenottamoiden alapuo-
lelle.

Tuulivoimaloiden kuljetuksissa on mahdollista käyttää kolmea vaihtoehtoista reittiä. Reitti A on
lähimpänä pohjavesialuetta. Jos osoittautuu tarpeelliseksi, kuljetukset voidaan painottaa kulje-
tusreiteille B ja C.

Tienvarsiojat sijoittuvat maaperän pintakerrokseen, joten vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin jää-
vät myös vähäisiksi.

7.7.4 Sähkönsiirron vaikutukset

Sähkönsiirto toteutetaan voimaloiden välillä maakaapelina. Sähköasemarakennus ja kytkinlaitos-
alue perustetaan mursketäytön varaan. Sähköaseman rakentamisesta ja käytöstä ei olemassa
olevan tiedon ja kokemuksen perusteella arvioituna aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään ei-
kä pohjavesiin. Myös hyvin epätodennäköisissä onnettomuustilanteissa vaikutukset ovat paikalli-
sia ja vähäisiä (muuntamoöljy). Esimerkiksi raskaan polttoöljyn kulkeutuminen moreenimaape-
rässä on hyvin hidasta.

Tuulivoimalaitosten vaatimat sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit sijoitetaan kuljetusteiden yhteyteen
kaivettaviin kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 metrin syvyyteen. Kaapeliojan leveys on noin yksi
metri. Kaivussa maaperän pintakerros ja kasvukerros voivat vaurioitua ajoneuvojen vaikutukses-
ta, mutta kyseinen haitta on paikallinen ja vähäinen. Rakentamisvaiheessa mahdollisesti synty-
neet maaperän pintakerroksen vauriot korjaantuvat kasvillisuuden palautumisen myötä. Kaape-
liojien kaivamisella ja käytöllä on hyvin vähäisiä vaikutuksia maaperään. Kaapeliojien kaivulla ei
ole vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin.

Hankealueelta Jylkkään rakennettavan sähkölinjan vaikutukset maaperään ovat paikallisia, pyl-
väspaikkojen välittömään ympäristöön kohdistuvia.

7.8 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

Lähes kaikki Läntisten alueelle suunnitellut tuulivoimalat on sijoitettu peltoalueille tai luonnonti-
laltaan muuttuneisiin talousmetsiin. Voimalapaikkojen 6, 7 ja 12 läheisyydessä sijaitsee metsäla-
kikohteeksi luokiteltavaa kallioista ja kivikkoista metsää. Muiden voimalapaikkojen välittömään
lähiympäristöön ei sijoitu luontoarvojen kannalta huomioitavia kohteita tahi uhanalaisten tai
huomioitavien kasvilajien esiintymiä.

Voimalapaikan 6 läheisyyteen sijoittuva kalliokohde sijaitsee lähimmillään noin 100 metrin etäi-
syydellä. Kohteelle ei arvioida kohdistuvan haittaa voimala- tai tierakentamisesta etäisyydestä
johtuen.

Voimalapaikan 7 läheisyyteen sijoittuva kallioinen metsä sijaitsee lähimmillään noin 90 metrin
etäisyydellä voimalapaikasta ja noin 35 metrin etäisyydellä voimalalle 6 johtavasta tiestä. Kohde
ei ole luonnontilainen, vaan siinä on nähtävissä metsätaloustoimien vaikutukset. Puusto on nuor-
ta, eikä lahopuustoa esiinny. Kohde on syytä huomioida rakentamistoimien aikana, jolloin sille ei
arvioida kohdistuvan haittaa voimala- tai tierakentamisesta.

Voimalapaikan 12 läheisyyteen sijoittuva kalliokohde sijaitsee lähimmillään noin 100 metrin etäi-
syydellä. Kohteelle ei arvioida kohdistuvan haittaa voimala- tai tierakentamisesta etäisyydestä
johtuen.
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Metsälakikohteelle aiheutuvat haitat voidaan välttää sijoittamalla nostoalue metsälakikohteen ul-
kopuolelle ja sijoittamalla tuulivoimala siten, ettei sen perustuksia varten jouduta kaivamaan
metsälakikohteen alueella.

Suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvat rantadyynivallit ja rantakaartosuot ovat jo nykyisellään
osin ihmistoiminnan muokkaamia, pelloiksi raivattuja ja ojitettuja. Suunnittelualueen viereen si-
joittuva Hietapakan alueen luonnontilaiset rantadyynit ja rantakaartosuot jäävät toimintojen ul-
kopuolelle eikä niihin kohdistu vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisesta ei arvioida aiheutuvan laa-
jemmin haittaa alueen rantadyynivalleille ja rantakaartosoille.

Hankkeen vaikutukset alueen metsien pirstoutumiseen arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, kun
huomioidaan hankkeen sijoittuminen maatalousvaltaiselle alueelle sekä alueella jo oleva metsä-
tieverkosto sekä metsätaloustoimet. Tuulivoimahankkeen vaatima rakentaminen on suhteellisen
pienialaista ja kohdistuu suurelta osin muokatuille alueille.

Alueen pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Hankealue sijoittuu suu-
relta osin peltoalueille tai luonnontilaltaan muuttuneisiin talousmetsiin, jolloin hankkeen edellyt-
tämät elinympäristön muutokset jäävät vähäisiksi. Alueella ei sijaitse linnuston kannalta erityisen
arvokkaita kohteita, kuten vanhoja metsiä, avosoita tai kosteikkoja. Paikallisesti linnuston kan-
nalta monipuolisempia kohteita sijaitsee voimapaikkojen 9, 17 ja 18 läheisyydessä. Ainoastaan
voimalapaikan 9 läheiselle kohteelle rakentamisesta aiheutuu vähäisiä elinympäristömuutoksia.
Muille kohteille kohdistuvat mahdolliset vaikutukset aiheutuvat lähinnä rakentamisen ja toimin-
nan aikaisesta häiriöstä ja jäävät merkittävyydeltään korkeintaan vähäisiksi.

Koska hankealue on jo suurelta osin ihmistoiminnan muuttamaa, myös muuhun eläimistöön koh-
distuvien vaikutusten arvioidaan jäävän korkeintaan vähäisiksi. Nostoalueiden reunoille ja johto-
käytäville muodostuvat lehtipuutaimikot voivat hyödyttää niitä ravintonaan käyttäviä eläimiä, ku-
ten hirviä ja jäniksiä.

7.9 Vaikutukset kasvillisuuteen

Tuulivoimahankeen kasvillisuusvaikutukset keskittyvät rakennusvaiheeseen. Toiminnan aikaiset
sekä toiminnan jälkeen aiheutuvat vaikutukset liittyvät lähinnä kasvillisuuden palautumiseen toi-
minta-alueille.

Rakentamisesta aiheutuu kasvillisuusvaikutuksia, kun puustoa kaadetaan ja maaperää muoka-
taan tuulivoimaloiden, sähköaseman, huoltoteiden ja maakaapeleiden sijoituspaikoilla. Näillä alu-
eilla olemassa oleva kasvillisuus häviää tai muuttuu. Teiden rakentaminen puolestaan patoaa pin-
tavesiä, mikä voi aiheuttaa paikallisia, pienialaisia kasvillisuusvaikutuksia. Suoalueilla teiden reu-
naojat voivat vaikuttaa kosteikon vesitalouteen. Laajemmassa mittakaavassa uusi rakentaminen
aiheuttaa metsäalueiden pirstoutumista.

Rakentamisen kasvillisuusvaikutukset ovat suurimmat luonnontilaisilla alueilla. Talousmetsissä
hakkuut ja harvennukset vaikuttavat kasvillisuuteen joka tapauksessa. Myös ojitetuilla soilla oji-
tukset ovat jo muuttaneet soiden luonnontilaa ja sitä kautta kasvillisuutta.

Varsinaisten rakennusalueiden ulkopuolista kasvillisuutta voi vaurioitua muun muassa työkonei-
den liikkumisen vuoksi. Muilla kuin rakennettavilla alueilla vaikutukset ovat kuitenkin tilapäisiä ja
kasvillisuus palautuu vähitellen luontaisesti. Rakentamisesta voi aiheutua myös välillisiä vaiku-
tuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen lisääntyvän reunavaikutuksen vuoksi. Kasvupaikan
muuttumisesta avoimemmaksi hyötyvät ns. pioneerilajit eli kasvillisuuden kehitysvaiheiden en-
simmäiset lajit. Esimerkiksi teiden varsilla kasvillisuus vaihtuisi metsäkasvillisuudesta avoimien
alueiden lajistoksi. Kasvillisuusmuutosten seurauksena vaikutuksia voi aiheutua myös muulle
eliöstölle.

Yhden tuulivoimalan rakentamis- ja asennusalue on kooltaan noin 0,2 hehtaaria. Puustoa poiste-
taan rakentamisalueen ympäriltä noin 0,3-0,5 hehtaarin alalta. Kaavaehdotuksen mukaisten voi-
maloiden rakentamis- ja asennusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala olisi 2,8 hehtaaria ja puustoa
poistettaisiin maksimissaan 7 hehtaarin alalta. Käytännössä puuston poistotarve on kuitenkin vä-
häisempi, sillä osa voimalapaikoista sijaitsee valmiiksi avoimilla alueilla.
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Huoltoteiden rakentamisessa pyritään käyttämään hyväksi alueella olemassa olevia tielinjoja. Ko-
konaan uutta tietä alueelle rakennetaan noin 5,5 kilometriä. Teiden minimileveys on 5 metriä ja
reunojen leveys yksi metri, kaarteissa tie on leveämpi. Uusia teitä rakennettaessa puustoa raiva-
taan tiealueelta noin 15–20 metrin leveydeltä. Näin uusien teiden vaatima pinta-ala olisi noin
8,3–11 hehtaaria.

Tuulivoimapuiston ja sähköaseman väliin rakennetaan 110 kV:n ilmajohto, joka sijoitetaan Fing-
ridin johtokadun rinnalle. Rakennettavan ilmajohdon pituus tulee olemaan noin 18 kilometriä.
Sähkönsiirtoreitin osalta ei tehty maastoselvityksiä. Nykyisen voimajohdon alue on tutkittu Fing-
ridin 400 kV: n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä (Fin-
nish Consulting Group 2010). Olemassa olevaa johtokäytävää ei tämän hetkisen tiedon mukaan
tarvitse leventää kuin metsäisillä alueilla noin 9 metriä Läntisten hanketta varten. Kalajokilaakson
peltoalueilla voimajohto kulkee maakaapelina. Uusi voimajohtopylväs sijoittuu metsissä nykyisen
johtoaukean ja reunavyöhykkeen rajalle. Johtokäytävän 9 metrin levennysalue sijoittuu koko-
naan uudelle reunavyöhykkeelle, jolla kasvavan puuston korkeutta on rajoitettu. Puustoa joudu-
taan raivaamaan nykyiseltä reunavyöhykkeeltä 9 metrin leveydeltä. Fingridin voimajohtohank-
keen YVA:n selvityksissä reitiltä Läntinen-Jylkkä ei löytynyt huomioitavia luontokohteita. Näin ol-
len merkittäviä kasvillisuuteen kohdistuvia vaikutuksia ei aiheudu.

7.10 Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön

Tuulivoimapuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: tör-
mäysvaikutuksin, elinympäristömuutoksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintä- ja estevaiku-
tuksiin (Kuva 37).

Kuva 37. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.

7.10.1 Törmäysmallinnuksen tulokset

Törmäysmallinnuksessa on tarkasteltu tilannetta, jossa 98 % linnuista väistää voimalat. Tör-
mäysmallinnuksen tulokset on esitetty taulukossa 8. Tulokset esittävät törmäysmäärän teoreet-
tisen maksimin. Todennäköisesti todelliset törmäysmäärät ovat merkittävästi näitä tuloksia pie-
nemmät. Toisaalta 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 tuulivoimapuistoalueilla
tapahtuvasta liikehdinnästä jää tämän arvioinnin ulkopuolelle.
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Taulukko 8. Törmäysmallinnuksen tulokset. Lihavoidut luvut ovat linnustovaikutusten kannalta merkit-
tävimpiä. (Pöyry Finland Oy 2015).

Max. yksilömäärä törmäyksiä/1v törmäyksiä yhteensä

Laji Kevät Syksy Kevät Syksy yht 1 v yht 10 v yht 30v

Laulujoutsen 10000 20000 2,48 4,96 7,44 74,38 223,15

Metsähanhi 12000 2000 2,38 0,40 2,78 27,82 83,45

Merihanhi 6000 3000 1,19 0,60 1,79 17,88 53,64

Kurki 7000 2500 1,63 0,58 2,22 22,15 66,45

Merikotka 200 100 0,04 0,02 0,06 0,65 1,94

Maakotka 30 10 0,01 0,00 0,01 0,09 0,28

Piekana 1200 110 0,26 0,02 0,29 2,86 8,58

Hiirihaukka 145 13 0,03 0,00 0,03 0,35 1,04

Varpushaukka 670 650 0,13 0,12 0,25 2,47 7,41

Sinisuohaukka 260 80 0,06 0,02 0,08 0,81 2,43

Ruskosuohaukka 250 250 0,06 0,06 0,12 1,19 3,57

Ampuhaukka 140 140 0,03 0,03 0,05 0,51 1,52

Muuttohaukka 35 22 0,01 0,00 0,01 0,10 0,31

Nuolihaukka 50 45 0,01 0,01 0,02 0,17 0,51

Tuulihaukka 280 450 0,05 0,08 0,13 1,32 3,96

Mehiläishaukka 50 100 0,01 0,02 0,03 0,32 0,96

Sääksi 70 20 0,01 0,00 0,02 0,19 0,58

7.10.2 Vaikutukset pesimälinnustoon

Pesimälinnuston osalta hankkeen merkittävimmiksi haitallisiksi tekijöiksi arvioidaan rakentamis-
vaiheen ja tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset häiriövaikutukset sekä rakentamisen aiheuttamat
elinympäristömuutokset (voimalapaikkojen ja tielinjojen aiheuttama elinympäristöjen pirstoutu-
minen).

Suojelullisesti huomionarvoisista lajeista merkittävimmäksi on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN)
luokiteltu peltosirkku. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksista peltosirkun esiintymiseen tehdyssä
saksalaistutkimuksessa (Steinborn & Reichenbach 2012) tuulivoimaloilla ei havaittu olevan vaiku-
tusta lajin esiintymiseen. Toisin sanoen lajin esiintymistiheys pysyy samana riippumatta etäisyy-
destä lähimpiin tuulivoimaloihin. Pellot, joilla laulavat yksilöt havaittiin, ovat varsin tehokkaasti
viljeltyjä, eikä niillä ole linnuille tärkeitä penkkoja tai pensaikkovyöhykkeitä. Näin ollen pelloille
sijoittuvien voimaloiden perustusten ja tielinjojen rakentamisen myötä syntyvät pensaikkoiset
reuna-alueet voivat jopa edesauttaa peltosirkkujen pesimistä alueella. Myös vaarantuneeksi (VU)
luokiteltu kivitasku voi hyötyä rakentamisen aikana muodostuvista uusista avoimista elinympäris-
töistä.

Alueella havaitulle pöllöille voimaloiden aiheuttama melu voi aiheuttaa häiriövaikutuksia. Viiru-,
suo- ja sarvipöllö kommunikoivat matalalla äänellä, joten matalataajuuksinen taustamelu voi häi-
ritä niiden kommunikointia esimerkiksi soidinaikana (esim. Slabbekoorn & Ripmeester 2008). Li-
säksi suo- ja sarvipöllö soidintavat lennossa peltojen yllä, jolloin niihin voi kohdistua törmäysriski.
Myös voimaloiden taustamelu voi haitata pöllöjen kuuloon perustuvaa saalistamista. Vaikutukset
arvioidaan kuitenkin merkitykseltään vähäisiksi, koska kaikkien havaittujen pöllölajien parimäärät
alueella ovat pienet ja vaikutukset rajoittuvat korkeintaan kilometrin etäisyydelle voimalasta.

Linnustollisesti arvokkaiksi arvioitujen alueiden linnusto saattaa kärsiä voimaloiden tuottamasta
melusta ja elinympäristömuutoksista. Arvokkaimmat lintujen pesimäbiotoopit on esitetty kuvas-
sa 17. Ainoastaan voimalapaikka nro 9:n läheiselle kohteelle rakentamisesta aiheutuu elinympä-
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ristömuutoksia. Muille kohteille vaikutukset kohdistuvat lähinnä rakentamisen ja toiminnan aikai-
sesta häiriöstä.

Vaikka kohteet ovatkin linnustollisesti muuta ympäristöään monipuolisempia, kohteiden linnustol-
linen merkitys ei ole kuitenkaan paikallista mittakaavaa suurempi ja suhteessa esimerkiksi van-
hojen metsien suojeluohjelmaan kuuluviin kohteisiin niiden merkitys on varsin vähäinen.

Osa suunnitelluista voimalapaikoista sijaitsee jo valmiiksi luonnontilansa menettäneillä kohteilla
ja rakennusvaiheessa voidaan hyödyntää kattavasti alueella jo olemassa olevaa tieverkostoa,
minkä ansiosta elinympäristömuutoksista aiheutuvat vaikutukset pysyvät pieninä.

Hankkeesta aiheutuvien pesimälinnustoon kohdistuvien vaikutusten ei arvioida ulottuvan yli kilo-
metrin etäisyydelle voimaloista. Alueen lajistoon ei kuulu vaikutuksille erityisen herkkiä lajeja,
kuten kookkaita petolintuja, joiden kohdalla vaikutukset ulottuisivat erityisen laajalle alueelle.

Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto liitetään omalla uudella 110 kV:n voimajohdolla
sähköverkkoon Jylkkään rakennettavalla sähköasemalla. Tuulivoimapuiston ja sähköaseman
väliin rakennetaan 110 kV:n ilmajohto, joka sijoitetaan osittain jo rakennettuihin pylväisiin ja
osittain yksipylväsrakenteisena Fingridin voimajohdon rinnalle. Lisäksi pellot ja jokiosuus
(Kalajoki) alitetaan maakaapelilla. Niiltä osin, kun uusi linja kulkee Fingrid Oyj:n voimajohdon
rinnalla, olemassa oleva johtokäytävä levenee noin 9 metriä.

Sähkönsiirtoreitin osalta ei tehty maastoselvityksiä. Olemassa olevaa Fingridin johtokäytävää le-
vennetään Läntisten hanketta varten noin 9 metriä niiltä osin kuin uusi ilmajohto kulkee omissa
pylväissä. Ympäristövaikutukset on tarkasteltu Fingridin voimajohtohankkeen yhteydessä.

Johtokäytävän varrella ei sijaitse linnuston kannalta erityisen arvokkaita kohteita ja raivattavan
metsän määrä tulee olemaan vähäinen. Näin ollen linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioidaan
jäävän korkeintaan vähäisiksi.

Voimajohdon käytön aikana linnut voivat törmätä voimajohtoihin. Laskennallisen törmäysriskin
voidaan esittää kasvavan, kun törmäyksen mahdollistavia virtajohtimia on enemmän ja yhteis-
pylväässä johtimia on myös useammalla tasolla. Käytännössä johtimien määrän muutoksella on
kuitenkin voimajohtokokonaisuuden näkyvyyttä parantava vaikutus ja siten johtimien määrän li-
säys vaikuttaa törmäysriskiä vähentävästi (Koskimies 2009). Kyseisen ilmajohdon osalta tör-
mäysriskiä vähentää se, että se on samansuuntainen lintujen päämuuttosuunnan kanssa.

Törmäyksiä voidaan ehkäistä merkittävästi merkitsemällä johdot huomiopalloin avoimia alueita,
kuten vesistöjä, laajempia peltoaukeita tai avosoita ylittävillä osuuksilla sekä linnustollisesti tär-
keiden alueiden läheisyydessä. Huomiopalloin merkittäviä osuuksia ovat Tyngän kylän pohjois-
puolella oleva laaja peltoaukea Kalajoen molemmin puolin (noin 3 kilometriä).

7.10.3 Vaikutukset muuttolinnustoon

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät linnustovaikutukset syntyvät yleensä voimaloiden aihe-
uttamasta törmäyskuolleisuudesta, koska sillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien lintu-
populaatioiden tilaan.

Suunnittelualue sijaitsee osittain valtakunnallisesti merkittävällä, Perämeren rannikkoa seuraile-
valla lintujen muuttoreitillä (Toivanen ym. 2014, Hölttä 2013, Tuohimaa & Tikkanen 2014). Suu-
rikokoisten lintujen (joutsen, hanhet) muuton pullonkaulaksi laadittu MAALI-rajaus (maakunnalli-
sesti arvokas lintualue) (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys) sijoittuu valtaosin suunnit-
telualueen länsipuolelle, pienin osin suunnittelualueen läntiseen reunaan. Tämän lisäksi suunnit-
telualue sijoittuu kahden maakunnallisesti arvokkaaksi määritellyn lintujen levähdysalueen Tomu-
joen peltojen ja Pitkäsenkylän peltojen väliin (Kuva 38).

Pääasiassa muuttavat linnut ohittavat suunnittelualueen länsipuolelta. Muuttoreitin sijaintiin vai-
kuttavat kuitenkin useat tekijät, kuten tuulen suunta. Läntisillä ja lounaisilla tuulilla hanhien ja
laulujoutsenten muuttoreitti siirtyy idemmäksi kauemmas rantaviivasta, jolloin päämuuttoreitti
voi kulkea juuri suunnittelualueen kohdalla. Toisaalta itäiset ja kaakkoiset tuulet voivat siirtää
kurkien muuttoreittiä lähemmäs rannikkoa ja suunnittelualuetta. Lisäksi Tomujoen ja Pitkäsenky-
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län lepäilyalueilla on muuttoreittiä ”leventävä” vaikutus rannikkoa seuraavien muuttavien lintujen
hakeutuessa niille. Näin ollen myös suunnittelualueen kautta muuttavien lintujen yksilömäärä
kasvaa. Alue on kuitenkin lintujen päämuuttosuuntaan nähden varsin kapea, mikä pienentää lin-
tujen törmäysriskiä.

Mainittavimmat törmäysriskit arvioidaan aiheutuvan laulujoutsenelle, metsähanhelle ja kurjelle.
Törmäysmallinnus on raportoitu kappaleessa 7.10.1 Törmäysmallinnuksen tulokset.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia muuttolinnustoon on Suomen oloissa tutkittu varsin vähän.
Ensimmäinen nimenomaan muuttavien lintujen käyttäytymiseen suhteessa rakennettuihin tuuli-
voimapuistoihin keskittyvä seurantatutkimus on tehty vuonna 2014 Iin rannikkoalueella (FCG
Finnish Consulting Group 2015).  Seuranta kohdennettiin tuulivoiman törmäysvaikutuksille alttiik-
si tiedettyihin lintulajeihin (mm. laulujoutsen, hanhet, kurki ja erityisesti petolinnut). Seuranta-
tutkimuksessa havaittiin noin 6200 muuttavaa lintuyksilöä kyseisistä lajiryhmistä, joten aineisto
on varsin kattava. Muuttolinnuston seurannan lisäksi tuulivoimaloiden alapuolelta etsittiin voima-
loihin törmänneitä lintuja.

Seurantatutkimuksen aikana ei havaittu yhtään törmäystä tuulivoimaloihin eikä voimaloiden alta
löydetty kuolleita lintuja. Toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen läpi törmäyskorkeudella muutti
keväällä 5,7 % ja syksyllä 7,1 % havaituista linnuista. Linnustovaikutusten seurannan tulokset
tukevat muualla maailmassa suoritettujen vastaavien linnustonseurantojen tuloksia, joiden pe-
rusteella muuttavat linnut pyrkivät kiertämään tuulivoimapuistoja ja väistämään tuulivoimaloita.
Valtaosa tarkkailun kohteena olleista linnuista kiersivät tuulivoimapuiston ja muuton tiivistyminen
noin 500–1000 metrin etäisyydelle tuulivoimapuiston molemmin puolin osoittaa selvästi lintujen
havaitsevan tuulivoimalat ja kiertävän tuulivoimapuistoa. Havainnot lintujen käyttäytymisestä ja
muutoksesta niiden lentoreiteissä tukevat tätä tulosta (FCG Finnish Consulting Group 2015).

Suuri osa tuulivoimapuistojen läpi muuttaneista linnuista lensi alueen läpi melko suoraviivaisesti
ilman voimakkaita väistöliikkeitä. Tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys seuratussa tuulivoima-
puistossa on noin 500 metriä, joka näyttää olevan riittävä etäisyys, jotta linnut voivat lentää
voimaloiden välistä. Tuulivoimapuiston läpi törmäyskorkeudella tai sen alapuolella lentäneet lau-
lujoutsenet, hanhet ja kurjet olivat lähinnä yksittäisiä yksilöitä, pareja tai enintään muutaman
yksilön parvia. Valtaosa suuremmista parvista kiersivät tuulivoimapuistot tai esimerkiksi kurjen
osalta lensivät niiden yli (FCG Finnish Consulting Group 2015).

Myös Ruotsissa on tutkittu muuttavien lintujen käyttäytymistä Pohjanlahden rannikolla sijaitse-
van Hörneforsin tuulivoimapuiston kohdalla (Granér ym. 2011). Havaintojen perusteella muutta-
vat linnut väistivät selvästi tuulivoimaloita, koska ennen rakentamista noin puolet alueen kautta
kulkevista linnuista muutti tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä ja rakentamisen jälkeen vain
noin 7–11 %. Rakentamisen jälkeisinä vuosina 2009–2010 keskimäärin vain noin 3 % havaituista
linnuista lensi tuulivoimapuiston läpi. Syksyllä vain 0,5 % linnuista havaittiin tuulivoimapuiston
alueella.

Koska muuttavat linnut pääosin kiertävät tuulivoimapuistot, puistoista aiheutuva estevaikutus
kohdistuu huomattavasti suurempaan osaan muuttavasta linnustosta kuin törmäysvaikutukset.
Estevaikutus ei kuitenkaan ole merkittävyydeltään suuri, sillä puiston kiertämisen aiheuttama li-
sämatka ja sitä kautta energiankulutuksen kasvu ovat hyvin vähäisiä suhteessa muuttavan lin-
nun lentämään matkaan. Lisäksi Läntisten tuulivoimapuistoalue on lintujen päämuuttosuuntaan
nähden kapea, joten kiertämisen aiheuttama lisämatka on hyvin vähäinen.

Sekä törmäys-, että estevaikutusten osalta yksittäistä tuulivoimapuistoa merkittävämpi tekijä
muuttolinnustolle ovat lähialueille ja samalle muuttoreitille sijoittuvat useat tuulivoimapuistot ja
niiden aiheuttamat yhteisvaikutukset, ks. selostuksen kappale 7.19 Yhteisvaikutukset muiden
tuulivoimahankkeiden kanssa.
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Kuva 38. Läntisten tuulivoimapuiston sijoittuminen suhteessa arvokkaisiin lintualueisiin. Suunnittelualue
sijoittuu Tomujoen ja Pitkäsenkylän peltoalueiden välille, mitkä ovat linnuille maakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltuja levähdysalueita. Sen lisäksi suunnittelualue sijoittuu isojen lintujen muuton ns. pul-
lonkaulan reunavyöhykkeelle. Sen sijaan syksyisin Pitkäsenkylän pelloilla ruokailevien ja Kaakkurinne-
valla yöpyvien kurkien maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltulentoreitti ei suuntaudu Läntisten suun-
nittelualueelle.

Arvokkaiksi luokitelluista levähdysalueista Tomujoen peltoalueen luode-kaakko –suuntainen leve-
ys on yli 5 kilometriä. Etäisyyttä peltoalueelta suunnittelualueeseen on yli 10 kilometriä. Suunnit-
telualue ei sijoitu peltoalueen ja rannikon välille. Merkittävällä osalla peltoalueella ruokailevista
linnuista yöpymispaikat tai pesimäpaikat sijoittuvat rannikolle, joiden välille muodostuu päivit-
täistä liikehdintää. Sen sijaan Tomujoelle keväällä muutolle lähtevät ja syksyllä sinne saapuvat
linnut tulisivat osin kohtaamaan Läntisen tuulivoimapuiston. Kuitenkin aiheutuneet siirtymät
muuttoreiteissä olisivat vähäisiä ja niiden heijastus Tomujoen kohdalla olisi olematonta pitkästä
välimatkasta ja peltoalueiden laajuudesta johtuen. Näistä syistä Läntisten tuulivoimapuiston vai-
kutukset Tomujoen peltoalueen asemaan lintujen levähdysalueena arvioidaan olemattomaksi tai
vähäiseksi.

Tarkempi tarkastelu on perusteltua lähempänä sijaitsevalle Pitkäsenkylän peltoalueelle. Sen luo-
de-kaakko –suuntainen leveys on noin 4 kilometriä. Etäisyyttä peltoalueelta suunnittelualueeseen
on noin 3 kilometriä. Suunnittelualue ei sijoitu peltoalueen ja rannikon välille. Merkittävällä osalla
peltoalueella ruokailevista linnuista yöpymispaikat tai pesimäpaikat sijoittuvat rannikolle, joiden
välille muodostuu päivittäistä liikehdintää.  Sen sijaan Pitkäsenkylälle keväällä muutolta saapuvat
ja syksyllä sieltä muutolle lähtevät linnut tulisivat huomattavin osin kohtaamaan Läntisten tuuli-
voimapuiston. Lisäksi levähdysalueiden läheisyydessä lintujen lentokäyttäytyminen voi poiketa
normaalista muuttolennosta. Lentokorkeus voi olla alentunut ja lintujen lennonhallinta laskeutu-
mis- tai nousuvaiheessa tavallista heikompi. Todennäköisesti yleensä alhaisissa lentokorkeuksissa
muuttavalla joutsenella tästä ei aiheudu juurikaan kohonnutta riskiä, kun taas korkeammalla len-
tävillä kurjella ja hanhilla törmäysriski saattaisi ajoittain lisääntyä. Pääosin linnut tulisivat kiertä-
mään Läntisten tuulivoimapuiston. Oletettavasti valtaosa linnuista kiertäisi tuulivoimapuiston län-
sipuolelta, pienempi osa itäpuolelta. Kummassakaan tilanteessa kiertämisestä aiheutuvat muut-
toreittien siirtymät eivät vaaranna Pitkäsenkylän asemaa levähdysalueena, sillä parvet eivät
ajautuisi syrjään peltoalueelta. On huomioitava, että Pitkäsenkylän peltoalueen pohjoispuolelle
osin sen välittämään läheisyyteen on viimeisen kahden vuoden aikana rakennettu runsaasti tuuli-
voimaa. Ennakkoon arvioituna pohjoispuoleisten tuulivoima-alueiden yhteisvaikutus Pitkäsenky-
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län linnustoon oli selvästi suurempi kuin Läntisen tuulivoimapuiston. Alustavien seurantahavain-
tojen mukaan vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä, tätä on tarkasteltu yhteisvaikutus-
ten arvioinnissa, ks. selostuksen kohta 7.20.4 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset.

7.11 Vaikutukset suojelualueisiin

Läntisten tuulivoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 § mu-
kaiset Natura-arvioinnit Siiponjoen (FI1000040, SCI), Vihas-Keihäslahden (FI1000007, SPA/SCI),
Rahjan saariston (FI1000005, SPA/SCI) ja Kalajoen suiston (FI1000012, SPA/SCI) Natura-
alueilta. Lähin Natura-alue on Siiponjoki, joka sijaitsee noin 4,5 kilometrin etäisyydellä suunnitte-
lualueesta. Muut Natura-alueet sijaitsevat yli 7 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Natura-arvioinneissa on todettu, ettei Läntisten tuulivoimapuistosta aiheudu sellaisia vaikutuksia,
jotka kohdistuisivat ko. Natura-alueen suojeluperusteina oleville luontotyypeille tai eläin-, kasvi-
ja lintulajeille. Läntisten tuulivoimapuisto sijoittuu etäälle Natura-alueista ja suojeluperusteina
olevien lintulajien ei arvioida muuttoaikanakaan liikkuvan tuulivoimapuiston tai sähkönsiirtoreitin
alueella. Näin ollen tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natu-
ra-alueen suojeluperusteissa mainittujen lintulajien esiintymiseen Natura- alueella, niiden suotui-
san suojelun tasoon tai Natura-alueen eheyteen.

7.12 Meluvaikutukset

Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin tuulivoimalan lapojen aerodynaamisesta melusta
sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien aiheuttamasta melusta (muun muassa vaihteis-
to, generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät).

Valtioneuvosto on antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015)
tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan
muun merkittävän ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä
ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa (Ks. se-
lostuksen kohta 4.2.3 Taulukko 2).

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot pysyvälle asutuk-
selle ja loma-asutukselle ovat 45 dB(A) päivällä klo 07-22 ja 40 dB(A) illalla klo 22-07.

Pienitaajuisen melun osalta ympäristöministeriö on viitannut ohjeessaan asumisterveysohjeen
ohjearvoihin pientaajuiselle melulle sisätiloissa (Ympäristöministeriö 2012). Ohjearvot vastaavat
15.5.2015 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveyttä koskevassa asetuk-
sessa (545/2015) määrättyjä toimenpiderajoja.

Melumallinnus 2017

Tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksen avulla kaavaehdotuksessa esi-
tetyille 14 voimalalle. Voimaloiden mittoina on käytetty napakorkeutta 150 metriä ja roottorin
halkaisijaa 126 metriä, joka on todennäköisin toteutettava voimalakoko. Mallinnus on laadittu
ympäristöministeriön tuulivoiman melumallinnusohjeen (Ympäristöministeriö 2014) mukaisesti.

Meluselvitys on esitetty liitteessä 11.

Meluselvityksen tulokset

Melumallinnuksen tulokset on esitetty kuvassa 39. Mallinnuksen tulosten mukaan tuulivoima-
puiston aiheuttama melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston asetuk-
sen (1107/2015) mukaisia ohjearvoja. Suurin melutaso 34 dB on mallinnuksen mukaan Kivijär-
ven rannalla sijaitsevalla lomarakennuksella.

Melumallinnuksen mukainen 40 dB(A):n melukäyrä on esitetty osayleiskaavakartalla liitteessä
12.
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Melun yhteisvaikutukset luonnosvaiheess on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.19. Yhteisvai-
kutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Kuva 39. Melun mallinnus, 14 x 3,45 MW. Voimalatyyppi Vestas V126, napakorkeus 150 metriä ja rootto-
rin halkaisija 126 metriä. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Pienitaajuinen melu

Melumallinnuksessa tarkasteltiin myös pienitaajuisen melun vaikutuksia lähimmissä asuinkohteis-
sa (Kuva 40). Laskenta on suoritettu rakennusten ulkopuolelle, jonka tulosten perusteella voi-
daan arvioida tarvittavaa ilmaäänieristystä näillä taajuuksilla. Laskennan mukaan sisätilan toi-
menpiderajat alittuvat melko selvästi, vaikka kohteiden tarkkaa ilmaäänieristävyyttä ei tunneta.
Laskennan mukaan suurin ilmaäänieristävyyden vaatimus olisi vain noin 2 dB taajuudella 125 Hz,
joka voidaan saavuttaa jo hyvin kevyellä seinärakenteella. Pienitaajuisen melun tasot on esitetty
kuvassa 41.
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Kuva 40. Reseptoripisteet MP1-MP5. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Kuva 41. Pienitaajuisen melulaskennan tulokset. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.
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Melun vaikutukset alueen äänimaisemaan

Tuulivoimalaitosten melu voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset ovat ajallisesti ja
paikallisesti vaihtelevia. Ajallisesti suurin muutos voidaan havaita melulle altistuvien kohteiden
luona tilastollisen myötätuulen puolella eli tuulivoimapuiston pohjois- ja itäosissa sekä lähempänä
voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä.

Rakentamisen aikainen melu

Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti tieliikennemelusta (kevyt- ja raskasliiken-
ne) sekä maanmuokkaustöiden aiheuttamasta melusta. Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjak-
solle ja siitä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi.

Meluoptimointi

Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidusti, jolloin esimerkiksi roottorin pyörimis-
nopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Säätöparamet-
reiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus ja -suunta ja kellonaika. Meluoptimoitu ajo rajoit-
taa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Esimerkiksi melumallinnuksessa käy-
tettyjen turbiinivalmistajien meluoptimointiajo vähentää äänitasoa noin 1 - 8 dB yhdessä voima-
lassa. Tuulivoimalan siiviksi voidaan myös valita sahalaidoitettu ja hiljaisempi malli, jonka lähtö-
äänitaso on tyypillisesti noin 3 dB normaalisiipeä alhaisempi.

7.13 Varjostusvaikutus

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringonvalo osuu käynnissä
olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, jo-
ka 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. Tuulivoimapuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkunta ajoittuu usein juuri
auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmäl-
le. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vil-
kunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille tai
toiminnanharjoittajille. Ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 42.

Kuva 42. Havainnollistus varjon vilkunnasta. Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkun-
taa, kun auringon valo paistaa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin la-
poihin. Kuva © Pöyry Finland Oy 2015.

Varjostusselvityksen on laatinut Pöyry Finland Oy vuonna 2017 ja se on esitetty liitteessä 13.
Tuulivoimapuiston aiheuttamaa varjon vilkuntaa ja sen vaikutuksia puiston lähiympäristöön on
arvioitu 14 voimalalle, joiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Voi-
malan kokonaiskorkeus on tällöin 220 metriä. Laskentamalli huomioi suunnittelualueen sijainnin
(auringonpaistekulma, päivittäinen valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voima-
loiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus,
roottorin halkaisija, lapa-profiili), maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit. Mallin-
nuksen tuloksena saadaan arvio vilkunnan teoreettisesta maksimimäärästä.
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Kuvasta 43 ja taulukosta 9 voidaan todeta, että teoreettisessa maksimimallinnuksessa vilkun-
taa ei havaita yhdessäkään asutuskohteessa. Vilkunnan teoreettinen maksimimäärä on nolla kai-
kissa asutuskohteissa.

Kuva 43. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavaintoja
ei ole otettu huomioon) Läntisten tuulivoimapuistossa. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napa-
korkeus on 150 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tekijöi-
tä, kuten kasvillisuutta tai pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vil-
kunnan määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä (Kuva 44). Realistinen
arvio ottaa lisäksi huomioon paikallisen tuulensuuntajakauman sekä auringonpaistehavainnot.

Kuvasta 44 voidaan todeta, että realistisessa vilkuntamallinnuksessa varjon vilkuntaa ei havaita
yhdessäkään asutuskohteessa. Realistisen vilkunnan määrä on nolla kaikissa asutuskohteissa.

Vilkuntamallinnuksen mukainen 8 tunnin realistista vilkuntaa osoittava käyrä on esitetty
osayleiskaavakartalla liitteessä 12.
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Kuva 44. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu
huomioon) Läntisten tuulivoimapuistossa. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on
150 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

7.14 Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun

Toiminnassa oleva tuulivoimala ehkäisee osaltaan kasihuonekaasupäästöjen syntyä. Hankkeella
on siten positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun paikallistasoa laajemmassa mittakaavas-
sa. Tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat ilmaston ja
ilmanlaadun kannalta positiivisia.

7.15 Vaikutukset aluetalouteen ja elinkeinoihin

Suomessa tuulivoima-alalla on työskennellyt viime vuosien aikana noin 2000–3000 työntekijää,
joista suurin osa komponenttien valmistuksen parissa. Vuoteen 2020 mennessä toimialan työlli-
syys voi arvioiden mukaan nousta parhaimmillaan yli 7 000:een (Teknologiateollisuus ry 2014).
Tuulivoimapuiston rakentamisella on monipuolisia vaikutuksia talouteen ja elinkeinotoimintaan.
Hankkeiden rakentamisesta muodostuu sekä välittömiä että välillisiä työllisyysvaikutuksia. Kala-
joen kuntatalouteen kohdistuu positiivisia talousvaikutuksia kiinteistöveron, ansiotuloista perittä-
vin kunnallisveron, sekä mahdollisen yhteisöveron myötä. Tuulivoimapuistoalueen maanomistajat
saavat vuokratuloja.
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Työllisyysvaikutukset

Tuulivoimapuiston rakentamisella on monipuolisia vaikutuksia alueen työllisyyteen ja elinkeino-
toimintaan. Hankkeen rakentamisesta muodostuu sekä välittömiä eli suoria että välillisiä eli epä-
suoria työllisyysvaikutuksia. Tuulivoimahankkeiden rakennusvaiheen suorat työllisyysvaikutukset
liittyvät suunnittelutyöhön, voimaloiden komponenttien valmistukseen, metsän raivaukseen,
maansiirtotöihin, tiestön parantamiseen ja muihin alueella tehtäviin rakennustöihin. Toimintavai-
heessa työllisyysvaikutuksia muodostuu etenkin voimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta. Epä-
suorat työllisyys- ja talousvaikutukset muodostuvat pääosin alueella toimivan työvoiman käyttä-
mien palveluiden kasvavasta kysynnästä.

Rakentamisvaiheessa tarvittavia alihankintapalveluita ovat esimerkiksi puuston poistot, kaivin-
konetyöt perustusten kaivamiseen, teiden rakentaminen, maanajo, betonin valmistus, kuljetus ja
levitys, raudoitustyöt, erilaiset asennuspalvelut, majoitus- ja ruokailupalvelut, vartiointipalvelut,
koneiden ja laitteiden vuokraus, kopiopalvelut, siivous ja jätehuolto, teiden kunnossapito sekä
polttoaineiden hankinta. Erityisesti nämä hankealueen valmistelevat työt voidaan teettää paikal-
lista työvoimaa hyödyntäen.

Rakennusaikana tuulivoimaloiden asennuksessa työskentelee tyypillisesti paikkakunnan ulkopuo-
lisia asentajia usean kuukauden ajan. Rakentamisen vaikutusten alueellinen ja paikallinen koh-
dentuminen määräytyy esimerkiksi sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset pystyvät tarvit-
tavia alihankintapalveluja tarjoamaan. Mitä enemmän tuulivoimaloiden kokoamista ja pystyttä-
mistä edeltävissä tehtävissä voidaan hyödyntää paikallista työvoimaa ja käytössä olevaa kalustoa
sekä palveluita, sitä enemmän saadaan hyötyä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja sen kautta
myös verotuloja Kalajoen kaupungille. Hankittavilla palveluilla voi olla hyvinkin merkittäviä vaiku-
tuksia alueen yritysten elinvoimaisuuteen rakentamisvaiheessa. Esimerkiksi Simoon rakennetun
tuulivoimapuiston infrastruktuurin rakentamisen kustannuksista noin 50 prosenttia oli lähialueen
yrityksiltä hankittujen palvelujen kuluja (Empower 2012).

Vaikka tuulivoimasektorin työpaikoista yli puolet liittyy tuulivoimaturbiinien ja komponenttien
valmistukseen, uusista tuulivoimahankkeista Suomeen kohdistuvat työllisyysvaikutuksista yli
puolet liittyy käyttöön ja kunnossapitoon (EWEA 2009, Teknologiateollisuus ry 2009). Teknologia-
teollisuus ry:n (2009) arvioiden mukaan 100 MW:n tuulivoimapuistosta syntyvä Suomeen koh-
distuva työllisyysvaikutus rakentamisen ja 20 vuoden käytön aikana olisi yhteensä 1 180 henkilö-
työvuotta (htv). Työllisyysvaikutus kohdistuu projektikehitykseen ja asiantuntijapalveluihin (10
htv), infrastruktuurin rakentamiseen ja asentamiseen (70 htv), voimaloiden valmistukseen, ma-
teriaaleihin, komponentteihin ja järjestelmiin (300 htv) sekä voimaloiden elinkaaren aikaiseen
käyttö- ja kunnossapitoon (800 htv). Hankkeen työllisyysvaikutuksia eri hankevaihtoehdoissa on
arvioitu Teknologiateollisuuden (2009) esittämien arvioiden perusteella (Taulukko 9).

Taulukko 9. Arvio hankkeen työllistävyydestä Suomessa YVA-hankevaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3. htv
= henkilötyövuotta (Pöyry Finland Oy 2015).

Tuulivoimapuistojen arvioidaan työllistävän käyttöön ja kunnossapitoon liittyviin tehtäviin keski-
määrin 0,4 henkilötyövuotta yhtä asennettua megawattia kohden. Tämän perusteella YVA-
hankevaihtoehdossa VE1 Läntisten tuulivoimapuisto työllistäisi toimintavaiheessa vuosittain 24–
40 henkilötyövuotta. Tästä paikallisen työvoiman osuus on huomattavasti pienempi. Aiempien ar-
vioiden mukaan paikallisen työvoiman osuus on noin 10–20 prosenttia, joten paikallinen vaikutus
olisi karkeasti arvioiden noin 2–8 henkilötyövuotta vuosittain (EWEA 2009, Teknologiateollisuus
ry 2009). Aiemmista Pohjois-Pohjanmaalla toteutetuista hankkeista saatujen kokemusten (esim.
Kehus 2013) neljä tuulivoimalaa työllistää yhden päätoimisen huoltomiehen. Vaikka tuulivoima-

HANKKEEN OSA-ALUE VE1 VE2 VE3
Projektikehitys ja asiantuntijapalvelut 6−10 htv 3−6 htv 3−5 htv
Infrastruktuurin rakentaminen ja
asentaminen

42−70 htv 23−39 htv 19−32 htv

Voimaloiden valmistus, materiaalit,
komponentit ja järjestelmät

180−300 htv 99−165 htv 81−135 htv

Käyttö- ja kunnossapito (20 vuotta) 480−800 htv 264−440 htv 216−360 htv
YHTEENSÄ 708–1 180 htv 389–650 htv 319−532 htv
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loiden käyttöä voidaan ohjata kaukovalvonnalla, vaatii tuulivoimapuisto lähiseudulla toimivan
huolto-organisaation esimerkiksi vikapäivystystä varten.

Tuulivoimalan investointikustannukset yhtä megawattia kohden ovat noin 1,5 miljoonaa euroa
(Tuulivoimatieto 2015). YVA-hankevaihtoehdossa VE1 Läntisten hankkeen investointikustannuk-
set olisivat 90–150 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Iissä ja Simossa toteutetuista hankkeista saatu-
jen tietojen perusteella voidaan arvioida, että paikalliseen aluetalouteen voisi jäädä noin 10–20
prosenttia hankkeen investointikustannuksista. Tämän perusteella Läntisten tuulivoimahankkeen
teoreettinen aluetaloudellinen potentiaali olisi 9–30 miljoonaa euroa. Vaikutukset kohdistuisivat
Kalajoen lisäksi lähikuntiin.

Voimajohdon rakentaminen vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen ja voi työllistää osin paikallisia
yrityksiä vastaavasti kuin tuulivoimaloiden ja niiden vaatiman infrastruktuurin rakentaminenkin.
Rakentamisen aikaiset suorat työllisyysvaikutukset liittyvät metsänraivaukseen, perustusten te-
kemiseen, materiaalikuljetuksiin, voimajohtopylväiden koontiin sekä johtimien asentamiseen. Eri-
tyisesti alueen muokkaukseen liittyvät työt voidaan teettää paikallista työvoimaa hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan.

Tuulivoimaloista maksettava kiinteistövero määräytyy Kalajoen kaupungin veroprosentin, tuuli-
voimaloiden lukumäärän ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosittain
tehtävien ikäalennusten perusteella.

Vaikutukset matkailuun

Kalajoella ovat sekä matkailijat että yritykset tottuneet tuulivoimaloiden olemassaoloon toteutet-
tujen tuulivoimahankkeiden myötä. Läntisten tuulivoimapuiston ei arvioida vaikuttavan haitalli-
sesti matkailuelinkeinoon. Keskeisin haittavaikutus on perinteisen maisemakuvan muuttuminen.
Näkymäalueanalyysien perusteella (kuva 34 ja kuva 52) matkailun keskeisille alueille, kuten
Keskuskarin (Marinan) alueelle eivät Läntisten tuulivoimapuiston voimalat näy.

Hiekkasärkkien matkailukeskusta on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa valtatien 8 ja kaakkois-
puolelle käynnistettävällä kaavoituksella. Etäisyys voimassa olevan Rantaharjualueen osayleis-
kaavan ja Läntisten tuulivoimahankkeen osayleiskaavan välillä on vähimmillään 3,1 kilometriä.
Matkailukeskuksen laajennusalueen säilyttäminen metsäisenä estää kuitenkin suorat näkymät
tuulivoimaloihin. Alueelta on laadittu havainnekuva, ks. selostuksen liite 9 Näkymäalueanalyysit
ja valokuvasovitteet. Tuulivoimaloiden melu- ja välkevaikutukset rajoittavat loma-asutuksen li-
säämistä Läntisten tuulivoimapuiston välittömässä läheisyydessä.

Tuulivoimarakentaminen on tuonut Kalajoen matkailuelinkeinolle ja palveluelinkeinotoiminnalle
positiivisia talousvaikutuksia rakentamisaikana. Rakentamisaikaisten positiivisten talousvaikutus-
ten ennakoidaan jatkuvan Läntisten tuulivoimapuiston rakentamisen myötä. Majoitus- ja matkai-
lupalveluiden käyttöön kohdistuu positiivista kysyntävaikutusta rakentamisaikana. Kysyntä hei-
jastuu myös kaupan ja ravitsemuksen toimialoille. Matkailuyritykset ja muut palveluyritykset ovat
konkreettisesti nähneet aiempien tuulivoimapuistojen rakentamisen aikaansaamat positiiviset ta-
lousvaikutukset yritystoiminnassaan.

Vaikutukset kiinteistöjen arvoon

Tuulivoimapuiston rakentamisen voidaan kokea laskevan kiinteistön arvoa mahdollisten haitta-
vaikutusten vuoksi. Vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on arvioitu aiempien tutkimusten perusteel-
la. Suomessa toimivista tuulivoimapuistoista ei kiinteistöjen arvoon liittyviä tietoja ole kerätty, jo-
ten vaikutusten voimakkuutta ei voida tarkkaan arvioida.

Aiempien kansainvälisten selvitysten mukaan tuulivoimapuistojen vaikutukset kiinteistöjen ar-
voon selittyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja tuulivoimalan välinen etäisyys on yksi kes-
keisimmistä. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, onko tuulivoimapuisto suunnitteilla, ra-
kenteilla tai onko rakentamisesta jo kulunut vuosia. Tutkimusten mukaan kiinteistöjen arvoon
vaikuttaa myös se, sijaitseeko tuulivoimapuisto kiinteistöltä avautuvassa katselusuunnassa
(Svensk Vindenergi 2010).
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Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa (Berkeley National Laboratory 2013) tarkasteltiin tuuli-
voimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon yhteensä 50 000 kiinteistön osalta 67 eri tuulivoi-
mapuiston lähialueella. Tutkimuksessa ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamia tilastollisia vaiku-
tuksia kiinteistöjen arvoon missään vaiheessa tuulivoimahankkeiden elinkaarta.

Tanskassa laaditussa tutkimuksessa (Land Economics 2014) tarkasteltiin tuulivoimaloiden
vaikutuksia kiinteistöjen arvoon 12 640 omakotitalon osalta. Talot sijaitsivat enintään 2500
metrin etäisyydellä voimalasta. Tutkimuksen mukaan maisemalliset vaikutukset (näkyvyys)
vähentää talojen myyntihintaa enintään noin 3 %, jos näkyvissä on vähintään yksi voimala.
Etäisyyden kasvaessa vaikutukset talojen myyntihintaan vähenivät. Melu laski tutkimuksen
mukaan myyntihintaa noin 3-7 %. Myyntihinta laski 20-29 dB:n melualueella noin 3 %, 30-39
dB:n melualueella noin 6 % ja 40-50 dB:n melualueella noin 7 %. Suurin osa tutkituista taloista
sijaitsivat 20-29 dB:n melualueella. Ääni alle 20 dB on yleisesti verrattu hiljaisuuteen, kuiskaus
vastaa noin 30 dB ja normaali keskustelu noin 60 dB.

Vaikutukset eläimiin ja lähialueen eläintiloihin

Merkittävimmät tuulivoimapuiston aiheuttamat vaikutukset, jotka saattaisivat epäsuorasti hei-
kentää turkistarhauksen tai karjatilojen elinkeinon kannattavuutta, ovat mahdolliset meluvaiku-
tukset. Rakentamisvaiheessa tuotantoeläimiin kohdistuvat vaikutukset voivat aiheutua liikenteen
lisääntymisestä kuljetusreittien, kuten Ylivieskantien ja Pleunantien varrella. Rakentamisvaiheen
häiriöt ovat kuitenkin tilapäisiä, joten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi elinkeinon harjoittamisen
osalta.

Lehmät ovat ihmisiä herkempiä melulle. Lehmien kuulo on erityisen herkkä korkean taajuuden
melulle (8 000 Hz). Yleisesti tuulivoimalan melun taajuusjakauma on painottunut pientaajuisen
melun alueelle 50–500 Hz, mutta A-taajuuspainotuksen jälkeen merkittävimmät taajuudet ovat
500–1 500 Hz:n välissä. Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia lehmien hyvinvointiin ja terveyteen
voidaan pitää epätodennäköisinä ja vähäisinä (Naturvårdsverket 2012). Meluvaikutusarvion mu-
kaan asuinrakennusten osalta melutason ei arvioida ylittävän annettuja ohjearvoja lähimpien tilo-
jen osalta, joten vaikutuksia turkistarhojen tai karjatilojen osalta ei arvioida aiheutuvan.

Lähimmät nauta- ja sikatilat sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella Etelänkylällä Kalajokivarres-
sa noin 3 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 1, 2 ja 3 sekä etelässä Metsäperällä
noin 5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 14 ja 16. Lähin turkistarha sijaitsee
Tyngän kylällä noin 3 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta voimalasta 3 (Kuva 28).

Muut vaikutukset

Tuulivoimapuiston sekä siihen liittyvän infrastruktuurin (esim. huoltotieverkosto, voimajohto ja
nostokentät) rakentaminen vaikuttavat maa- ja metsätalouteen suoraan maapinta-alan menetyk-
sinä. Osa vaikutuksista ei ole kuitenkaan pysyviä, sillä voimaloiden kokoonpanoa varten raivatut
metsäalueet palautuvat ennalleen. Metsätalouskäyttö alueella voi jatkua. Hankevastaava on neu-
votellut maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksista tuulivoimalapaikoille.

Liityntävoimajohto Jylkän sähköasemalle sijoittuu nykyiselle johtokäytävälle, jolloin voimajohdon
alueen maankäyttö säilyy entisellään. Suunnittelualueella sähkönsiirto tehdään teidenvarsiin kai-
vetuilla maakaapeleilla, jolloin vaikutus muuhun maa- ja metsätalouteen jäävät vähäiseksi.

Peltoalueelle sijoittuessaan voimajohtopylväät ja niiden tukirakenteet voivat häiritä maatalousko-
neiden käyttöä. Voimajohdon aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan maanomistajille.
Maksettavan lunastuskorvauksen suuruuden määrittelee ja päättää lunastustoimikunta.

7.16 Vaikutukset virkistykseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Asukaskysely

Asukaskysely toteutettiin kesäkuussa 2015 tuulivoimapuiston lähivaikutusalueen vakituisille talo-
uksille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely lähetettiin postitse 3 kilometrin etäisyydellä suunnittelu-
alueesta kaikkiin talouksiin ja 10 kilometrin etäisyydellä satunnaisotantana. Kyselyn ohessa lähe-
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LÄNTISTEN

tettiin
talout

Kyselylomakkeita palautui yhteensä 114 kappaletta eli vastausprosentiksi muodostui noin 23 pr
senttia. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaaviin kyselytutkimuksiin
melko hyvänä.
90 prosenttia
etäisyydellä. Noin 85 % vastaajista arvioi voimaloi
ympäristössä on paljon peltoalueita, joilta mahdollisesti aukeaa näkymäsektoreita kohti voimalo
ta.

Alueen virkistyskäyttöä ja
olivat luonnon
(
maanviljely, lumikenkäily, alueella oleskelu ja patikointi.
tus, sienestys, metsästys (hirvet ja pienriista), metsänhoito, retkeily ja ulkoilu.

Kuva

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a
voon

Hankkeen yhteiskunnallisista ja taloudellista vaikutuksista tärkeimmäksi arvioitiin vaikutukset K
lajoen kaupungin verotuloihin ja vaikutukset energiatuotannon omavaraisuuteen (
hiten tärkeäksi koettiin vaikutukset hankkeen lähialueen työllisyy
mitusvarmuuteen. Muina vaikutuksina mainittiin muun muassa maisemavaikutukset, vaikutukset
verotukseen veroja korottavasti, vaikutukset maanvuokraajien tuloihin, imagovaikutukset ja va
kutukset tiestöön.
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maanviljely, lumikenkäily, alueella oleskelu ja patikointi.
tus, sienestys, metsästys (hirvet ja pienriista), metsänhoito, retkeily ja ulkoilu.

Kuva

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a
voon
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tus, sienestys, metsästys (hirvet ja pienriista), metsänhoito, retkeily ja ulkoilu.

Kuva 45

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a
voon.
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ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
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lajoen kaupungin verotuloihin ja vaikutukset energiatuotannon omavaraisuuteen (
hiten tärkeäksi koettiin vaikutukset hankkeen lähialueen työllisyy
mitusvarmuuteen. Muina vaikutuksina mainittiin muun muassa maisemavaikutukset, vaikutukset
verotukseen veroja korottavasti, vaikutukset maanvuokraajien tuloihin, imagovaikutukset ja va
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Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
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tus, sienestys, metsästys (hirvet ja pienriista), metsänhoito, retkeily ja ulkoilu.

. Eri virkistysmuotojen

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a

Hankkeen yhteiskunnallisista ja taloudellista vaikutuksista tärkeimmäksi arvioitiin vaikutukset K
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hiten tärkeäksi koettiin vaikutukset hankkeen lähialueen työllisyy
mitusvarmuuteen. Muina vaikutuksina mainittiin muun muassa maisemavaikutukset, vaikutukset
verotukseen veroja korottavasti, vaikutukset maanvuokraajien tuloihin, imagovaikutukset ja va
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. Eri virkistysmuotojen

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a
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hiten tärkeäksi koettiin vaikutukset hankkeen lähialueen työllisyy
mitusvarmuuteen. Muina vaikutuksina mainittiin muun muassa maisemavaikutukset, vaikutukset
verotukseen veroja korottavasti, vaikutukset maanvuokraajien tuloihin, imagovaikutukset ja va
kutukset tiestöön.
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maanviljely, lumikenkäily, alueella oleskelu ja patikointi.
tus, sienestys, metsästys (hirvet ja pienriista), metsänhoito, retkeily ja ulkoilu.

. Eri virkistysmuotojen

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a

Hankkeen yhteiskunnallisista ja taloudellista vaikutuksista tärkeimmäksi arvioitiin vaikutukset K
lajoen kaupungin verotuloihin ja vaikutukset energiatuotannon omavaraisuuteen (
hiten tärkeäksi koettiin vaikutukset hankkeen lähialueen työllisyy
mitusvarmuuteen. Muina vaikutuksina mainittiin muun muassa maisemavaikutukset, vaikutukset
verotukseen veroja korottavasti, vaikutukset maanvuokraajien tuloihin, imagovaikutukset ja va
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tus, sienestys, metsästys (hirvet ja pienriista), metsänhoito, retkeily ja ulkoilu.

. Eri virkistysmuotojen

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
ten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen, mais
maan, linnustoon, lähialueiden kiinteist
mainittiin kielteiset estevaikutukset maatalouden harjoittamisessa, tuulivoimaloiden lyhyt käy
töikä, kielteiset vaikutukset terveyteen, kielteiset vaikutukset kansantalouteen ja kiinteistöjen a

Hankkeen yhteiskunnallisista ja taloudellista vaikutuksista tärkeimmäksi arvioitiin vaikutukset K
lajoen kaupungin verotuloihin ja vaikutukset energiatuotannon omavaraisuuteen (
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. Eri virkistysmuotojen

Vastanneiden arvioita hankkeen vaikutuksista on havainnollistettu
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siä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan Kalajoen kaupungin talouteen ja seudun työllisyyteen. En
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KALAJOEN
LÄNTISTEN

Kuva
liittyviin väittämiin.

Vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa ja perustella aiempia hankkeen vaikutuksia koskevia va
tauksiaan avovastauksella. Avovastauksissa nousi esille pääosin samat teemat kuin aiempien k
symysten vastauksis
käyttöön (retkeily, metsästys ja marjastus), vaikutukset luonnonympäristöön sekä vähäiset pa
kalliset työllisyys

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Asu
selostuksen aiemmissa kohdissa.

Hankkeen rakentamisajan merkittävimmät vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvat
pääosin lisääntyneestä liikenteestä raken
den perustuksiin liittyvät rakennemateriaali
tien, tarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden kuljetuksista. Lisääntyvästä liikenteestä aiheutuu li
kennehäiriö
toja kuljetusreittien varrella asuville erityisesti valtatiellä 8 ja 27 sekä Pleunantie
lä/Kaalikoskentiellä. Kuljetusreittien varrella ei sijaitse liikenneturvallisuuden
herkkiä kohteita.

Varsinainen tuulivoimapuistoon tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen, kuten voimaloiden
pystytys tapahtuvat
heeseen nähden vähäisemmäksi. Rake
kentamisen aikana maisemavaikutukset ovat tilapäisiä ja kohdistuvat pääosin
alueelle
kiviainekse
ottoaluetta lähimmät loma
Maa
asuinkohteissa. Häiriöt ovat kuitenkin luonteeltaan tilapäisiä ja kestävät rakentamisen ajan. Tu
livoimapuiston rakentamisen aikaisia liikennevaikutuksia on arvioitu yksityiskohtaisemmin
leessa
aiheuttaa etenkin lisääntyvän liikenteen myötä tilapäisiä heikentäviä vaikutuksia elinoloihin ja
viihtyvyyteen.

Voimajohdon rakentamisen aikaiset vaikutukset muodostuvat työkoneiden liikkumisest
tossa ja siihen liittyvistä raivaustöistä sekä rakentamisen aikaisesta raskaasta liikenteestä (pu
tavara
viihtyisyyshaittoja sekä tilapäisiä häiriöitä liikenteen
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selostuksen aiemmissa kohdissa.

Hankkeen rakentamisajan merkittävimmät vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvat
pääosin lisääntyneestä liikenteestä raken
den perustuksiin liittyvät rakennemateriaali
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kentamisen aikana maisemavaikutukset ovat tilapäisiä ja kohdistuvat pääosin
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kiviainekse
ottoaluetta lähimmät loma
Maa-ainesten otolla saattaa olla vähäisiä häiriövaikutuksia elinoloihin ja
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livoimapuiston rakentamisen aikaisia liikennevaikutuksia on arvioitu yksityiskohtaisemmin
leessa
aiheuttaa etenkin lisääntyvän liikenteen myötä tilapäisiä heikentäviä vaikutuksia elinoloihin ja
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KALAJOEN KAUPUNKI
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49. Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen Läntisten tuuli
liittyviin väittämiin.

Vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa ja perustella aiempia hankkeen vaikutuksia koskevia va
tauksiaan avovastauksella. Avovastauksissa nousi esille pääosin samat teemat kuin aiempien k
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toja kuljetusreittien varrella asuville erityisesti valtatiellä 8 ja 27 sekä Pleunantie
lä/Kaalikoskentiellä. Kuljetusreittien varrella ei sijaitse liikenneturvallisuuden
herkkiä kohteita.

Varsinainen tuulivoimapuistoon tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen, kuten voimaloiden
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Vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa ja perustella aiempia hankkeen vaikutuksia koskevia va
tauksiaan avovastauksella. Avovastauksissa nousi esille pääosin samat teemat kuin aiempien k
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osin samanaikaisesti tuulivoimapuiston kanssa. Voimajohdon rakentamisesta aiheutuvat suurim-
mat hetkelliset haitat kohdistuvat rakennettavan voimajohtoreitin lähialueelle sekä kuljetusten
osalta sinne johtavien teiden varsien asukkaisiin.  Voimajohtolinjojen rakentamisen liikennevaiku-
tukset ovat vähäisiä, koska niiden aiheuttama liikenne on väliaikaista ja liikennemäärä jakautuu
laajalle osalle tieverkkoa pääosin hankealueen ulkopuolelle. Hankealueella sekä sen ulkopuolella
voimajohtolinjat sijaitsevat pääosin harvaan asutulla alueella, joten voimajohdon rakentamisen
aikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen arvioidaan vähäisiksi ja tilapäisiksi.
Voimajohtoreitin varrella asutus on tiheintä Tyngän kylällä, jossa voimajohto ylittää Kalajoen.
Kokonaisuudessaan Läntisten tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen vaikutukset ihmisten elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin
hankkeen lähialueiden maisema- ja meluvaikutuksiin. Tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia on
arvioitu kappaleessa 7.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemavaikutukset
koetaan usein yksilöllisesti, etenkin kun asuinalueen luonteeseen kohdistuu sellaisia muutoksia,
joissa alueen luonteenpiirteet ja paikan tunnelma muuttuvat energiatuotannon alueiksi.

Asukaskyselyyn vastanneista 73 prosenttia arvioi hankkeen maisemavaikutukset kielteisiksi tai
melko kielteisiksi. Vilkkuvat lentoestevalot voidaan kokea häiritsevinä ja pelottavina, kuten asu-
kaskyselyssä osa vastaajista toi esille. Lentoestevalot muuttavat alueen maisemaa ja voivat hei-
kentää asumisviihtyvyyttä. On kuitenkin huomioitava, että vaikutukset koetaan yksilöllisesti ja
ihmiset voivat tottua maisemallisiin muutoksiin ajan myötä. Todennäköisesti maisemavaikutukset
koetaan voimakkaampana hankkeen elinkaaren alussa.

Merkittävin yksittäinen avoimen näkymäsektorin elementti ovat avoimet peltokuviot. Laaditun
näkemäalueanalyysin mukaan tuulivoimalat näkyvät tuulivoimapuiston alueen lisäksi Kalajoki-
laakson peltoaukeille, Metsäperän alueelle, Torvenkylän-Pahkalan alueelle, Kärkisen itäreunoille,
sekä Tyngän ja Ala-Kääntän alueille.

Voimajohdon vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen toiminta-aikana arvioidaan vähäi-
siksi, koska voimajohto sijoittuu pääosin asuntojen välittömän pihapiirin ja suurempien asutus-
keskittymien ulkopuolelle. Lisäksi voimajohto sijoittuu olemassa olevaan johtokäytävään. Yksit-
täisistä kohteista katsottuna voimajohto saattaa muuttaa kiinteistön pihapiirin maisematilaa si-
joittuessaan lähelle asutusta.

Yhteenvetona ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonai-
suudessaan merkittävyydeltään vähäisiksi. Vaikutukset muodostuvat rakentamisvaiheessa pää-
asiassa lisääntyvän liikenteen häiriövaikutuksista ja toimintavaiheessa maisemavaikutuksista.
Vaikutuksia koetaan kuitenkin yksilöllisesti ja muuttuneeseen maisemaan saatetaan tottua ajan
myötä.

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia vaikutuksia hankealueen virkistyskäyttöön voidaan pitää
merkittävämpänä kuin toiminnan aikaisia vaikutuksia. Suunnittelualuetta käytetään erityisesti lä-
hellä asuvien kyläläisten virkistysalueena, luonnonantimien keräämiseen, retkeilyyn sekä metsäs-
tykseen.

Suunnittelualueen virkistystoimintaan kohdistuvat vaikutukset korostuvat rakentamisen aikaan.
Tiestön rakentamisessa hyödynnetään olemassa olevaa tieverkostoa mahdollisuuksien mukaan,
mutta myös virkistyskäytössä olevaa maa-alaa joudutaan käyttämään uuden tiestön rakentami-
seen. Alueella tehtävät rakennustyöt vaikuttavat alueen virkistyskäyttöä heikentävästi muun mu-
assa liikenteen häiriövaikutusten ja luonnontuotteiden keräilystä poistuvan maa-alan kautta. Vai-
kutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuiston rakentamiseen
tarvittavat alueet ovat pinta-alaltaan melko pienet alueen kokonaispinta-alaan suhteutettuna.

Rakentamisvaiheessa voimaloiden läheisyydessä liikkumista saatetaan joutua rajoittamaan tur-
vallisuussyistä. Myös metsäautoteillä liikkuminen voi rajoittua rakentamisen aikaisen liikenteen
seurauksena. Mahdolliset voimajohdon rakentamisaikaiset liikkumisrajoitukset ovat tilapäisiä ja
kohdistuvat voimajohdon välittömään lähiympäristöön, jonka nykyinen virkistyskäyttö on pääosin
lähialueen asukkaiden toimintaa. Muilta osin tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentaminen ei
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estä alueella liikkumista ja siten vaikeuta virkistyskäyttöä. Rajoitukset ovat lyhytkestoisia ja pai-
kallisia, eikä niillä arvioida olevan suurta merkitystä virkistyskäytölle rakentamisen aikana.

Hanke vaikuttaa metsästystä haittaavasti lähinnä rakentamisaikana. Suunnittelualueella ja voi-
majohtoreitillä rakennusaikana lisääntynyt ihmistoiminta saattaa tilapäisesti vähentää alueella
liikkuvien eläinten määrää. Hirvieläinten on arvioitu tottuvan muuttuneeseen ympäristöön melko
nopeasti, joten hirvieläinten metsästykseen kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat todennäköisesti
tuulivoimapuiston rakentamisaikaan. Rakentamisen aikana metsästykselle saatetaan turvallisuus-
syistä joutua asettamaan tilapäisiä rajoitteita. Hirvet ja jänikset voivat myös hyötyä tielinjojen ja
voimalapaikkojen reuna-alueille muodostuvista taimikoista, jotka tarjoavat lajeille uusia ruokailu-
paikkoja.

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto ei estä alueelle pääsyä ja siten vaikeuta alueen virkistyskäyt-
töä. Hankealuetta voi hankkeen toteutumisen jälkeen käyttää virkistyskäyttöön entiseen tapaan.
Ainoa metsästysmuoto, jota voimalat voivat mahdollisesti haitata, on kiväärillä tapahtuva kana-
lintujen latvametsästys. Rakennettava voimajohto sijoittuisi kuitenkin olemassa olevaan voima-
johtokäytävään, joten herkkyys muutoksille on pieni. Voimajohto ei estä metsästystoimintaa
voimajohtoaukealla. Raivatulle linjalle syntyvä taimikko saattaa houkutella hirviä ja voimajohto-
aukeilta avautuvaa näkyvyyttä voidaan hyödyntää metsästyksessä hyvinä passipaikkoina.

Tuulivoimaloiden melu-, maisema- ja välkevaikutukset heikentävät alueen virkistysarvoja etenkin
tuulivoimapuiston alueella liikuttaessa ja vaikutukset vähentävät alueen virkistysarvoa. Tuulivoi-
mapuiston voimakkaimmat melu- ja maisemavaikutukset ovat luonnollisesti puistoalueen sisällä.
Parantuva tieverkosto parantaa metsästys-, marjastus- ja sienestysalueiden saavutettavuutta ja
vaikuttaa positiivisesti alueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Näkemäalueanalyysin mukaan Sii-
ponjoen luontopolulle, suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseville laavuille tai Hiekkasärkkien
alueen virkistysreiteille ei avaudu laajoja näkymäalueita. Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan
vaikutuksia suunnittelualueen eteläosan poikki kulkevan moottorikelkkareitin käyttöön.

Kokonaisuudessaan tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen sekä toiminnan aikaiset vai-
kutukset virkistyskäyttöön arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi.

Vaikutukset terveyteen

Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan rakentamisen aikana suoria vaikutuksia ihmisten tervey-
teen. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä tai muita ih-
misen terveyteen vaikuttavia päästöjä.

VTT:n (2013) laatiman kirjallisuuskatsauksen mukaan tuulivoiman äänitaso ei suoraan vaikuta
lähistöllä asuvien ihmisten terveyteen. Myöskään kuulokynnyksen alle jäävillä infraäänillä ei ole
todettu olevan ihmisen terveyttä alentavia vaikutuksia (Leventhall 2003; Health Protection Agen-
cy 2010). Tutkimuksissa ei ole löydetty lähialueiden asukkaille aiheutuneita suoria terveysvaiku-
tuksia. On kuitenkin mahdollista, että tuulivoimalla on vaikutuksia koetun terveyden alueella.
Tuulivoimahankkeet saattavat aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan suora yhteys fyysiseen ter-
veyteen. Yleensä voimajohtojen läheisyydessä asuvat ihmiset ovat huolissaan voimajohdon säh-
kö- ja magneettikenttien vaikutuksista terveyteen. Epävarmuuden tunne näistä vaikutuksista
saattaa aiheuttaa ahdistusta niiden läheisyydessä asuville ihmisille. Tuulivoimaloiden aiheutta-
man melun koetut haittavaikutukset ja häiritsevyys ovat sidoksissa yksilöllisiin ominaisuuksiin.
Melumallinnuksen mukaan tuulivoimaloiden aiheuttama melu ei ylitä uuden asetuksen mukaista
arvoa lähimmissä vakituisissa asunnoissa tai loma-asunnoissa.

Lentoestevalojen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat väritykseltään punaisia tai valkoisia. Ainakin tuulivoimapuis-
ton reunimmaisten voimaloiden valojen tulee olla valoisaan aikaan vilkkuvia. Vilkunta tapahtuu
samanaikaisesti. Valot sijoittuvat tuulivoimaloiden napakorkeudelle. Lentoestevalaistus on näin
ollen havaittavissa niillä alueilla, joille tuulivoimalan tornin korkein kohta (napakorkeus) näkyy.

Lentoestevalaistus on havaittavissa maisemassa erityisesti pimeään aikaan kirkkaalla säällä. Su-
muisessa tai sateisessa säässä lentoestevalaistus korostuu pilvistä aiheutuvan valon heijastumi-
sen myötä. Korkealla vilkkuva valo voidaan kokea paikoin häiritsevänä. Erityisesti tuulivoimapuis-



 KALAJOEN KAUPUNKI
 LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 6.2.2017

119

ton toiminnan alkuvaiheessa heti voimaloiden rakentamisen jälkeen valaistus saattaa kiinnittää
huomiota maisemassa, joka aikaisemmin on ollut valaisematon. Pimeään aikaan tai sumussa vai-
kutukset ovat kohtalaisia. Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen vaikutukset ovat vähäisiä, sillä
valot eivät kirkkaalla säällä erotu kovin hyvin.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän
häiriötä tuottavalla tavalla.

Läntisten tuulivoimapuiston voimaloissa tullaan käyttämään tutkaohjattuja lentoestevaloja. Tuuli-
voimapuiston voimaloihin asennetaan lentoestevalot, jotka ovat normaalisti sammutettuina. Tut-
kan havaitessa lähialueella lähestyvän lentokoneen, järjestelmä sytyttää tuulivoimaloiden len-
toestevalot päälle riittävän ajoissa, jotta ohjaajalle jää aikaa suorittaa tuulivoimaloiden väistämi-
nen. Jos ilmaliikennettä ei havaita, lentoestevalot pysyvät sammutettuina. Tutkajärjestelmän
mahdollisissa häiriötapauksissa lentoestevalot syttyvät automaattisesti.

Tutkaohjatut lentoestevalot vähentävät merkittävästi lentoestevalojen aiheuttamaa valohäiriötä
ympäristön asutukselle ilman että lentoturvallisuus vaarantuu.

7.17 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

Liikennereitit

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoelta Iisalmeen johtavan valtatien 27 ja Kalajoen Siipon kylästä
Metsäperälle johtavan Pleunantien-Kaalikoskentien yksityistien väliin ja hankkeen kuljetukset tu-
levat ohjautumaan niiden kautta.

Tuulivoimakomponentit suunnitellaan kuljetettavan laivalla Kalajoen satamaan ja sieltä maanteit-
se hankealueelle. Suunnittelualueen pohjoisosaan tuulivoimalakuljetukset kulkevat reitillä Sata-
matie (yt 7771) - Kokkolantie (vt 8) - Ylivieskantie (vt 27) - yksityistiet ja eteläosaan reitillä Sa-
tamatie - Pleunantie / Kaalikoskentie – yksityistiet. Kuljetusten vaihtoehtoiset reitit on esitetty
kuvassa 50.

Rakentamisen aikainen liikenne

Tuulivoimapuiston liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suurim-
millaan rakentamisen aikana. Rakennusaika on noin 1-2 vuotta. Rakentamisen aikainen liikenne
koostuu pääasiassa maanajosta, betonikuljetuksista, tuulivoimalakomponenttien kuljetuksista,
työmaan henkilöliikenteestä ja koneiden kuljetuksista.

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana lähialueen liikennemäärät kasvavat erityisesti raskaan lii-
kenteen osalta. Aluksi parannetaan tarpeen mukaan olemassa olevia teitä, rakennetaan uusia
tieyhteyksiä ja jokaiselle voimalalle rakennetaan asennuskenttä. Tämän jälkeen voimaloille teh-
dään perustukset, jonka jälkeen itse tuulivoimalat pystytetään.

Teiden rakentamiseen ja voimaloiden asennuskenttiin tarvittava kiviaines saadaan suunnittelu-
alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalta maa-aineksen ottoalueelta (Kuva 28). Teiden ra-
kentaminen ja parantaminen tapahtuvat tiiviinä jaksoina, jolloin raskaan liikenteen määrä kasvaa
huomattavasti hankealueen läheisyydessä ja liikenne on luonteeltaan jatkuvaa.

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana suurin kuljetustarve syntyy voimaloiden perustusten be-
tonivalusta. Betonikuljetusten määräksi arvioidaan noin 100 kpl / voimala. Kunkin voimalan pe-
rustusten valu kestää noin vuorokauden, jolloin betonikuljetuksia tapahtuu vuorokauden ympäri
enimmillään noin neljä ajoneuvoa tunnissa. Betoni tuodaan tuulivoimapuistoalueelle Pyhäjoelta.

Tuulivoimalaitosten osia joudutaan tuomaan alueelle erikoiskuljetuksina, koska osat ovat pitkiä ja
painavia. Erikoiskuljetukset vaativat luvan ELY-keskukselta ja ne aiheuttavat muulle liikenteelle
merkittävän, mutta lyhytaikaisen haitan. Vaativimpien kuljetusten aikana teitä voidaan hetkelli-
sesti sulkea muulta liikenteeltä ja esimerkiksi risteysalueilla voidaan tarvita tilapäisjärjestelyjä
jotka mahdollistavat kuljetusten perille pääsyn. Erikoiskuljetusten määräksi arvioidaan 10 kpl /
voimala ja ne tulevat suunnittelualueelle Kalajoen satamasta.
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Muilta osin rakentamisen aikainen liikenne koostuu lähinnä muiden rakennusmateriaalien sekä
koneiden kuljetuksista ja työmaan henkilöliikenteestä, jotka riippuvat sekä määrällisesti että ajal-
lisesti rakentamisvaiheesta. Näiden osalta arvioidaan vaikutuksien liikennemääriin jäävän koko-
naisuuden kannalta pieniksi.

Sähkönsiirron rakentamisen vaatimat kuljetukset voidaan toteuttaa normaaleina kuljetuksina, jo-
ten sen vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset.

Kuva 50. Kalajoen satamasta tulevat kuljetusreitit ja niiden keskimääräinen ajoneuvoliikenne ja raskaan
liikenteen määrä (ajoneuvoa/vrk) vuonna 2013. Pleunantieltä/Kaalikoskentieltä (yksityistie) ei ole saa-
tavissa liikennemäärätietoja. Kuva © Pöyry Finland Oy 2017.

Toiminnan ja käytöstä poiston aikainen liikenne

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset liikennemäärät ovat vähäisiä, koska liikennettä syntyy ai-
noastaan voimaloiden huoltoon liittyvistä toimenpiteistä, joita on muutamia vuodessa. Lisäksi
voidaan joutua tekemään satunnaisia huoltokäyntejä, jos voimaloissa ilmenee äkillisiä vikoja.
Talviaikaan liikennettä syntyy myös huoltoteiden aurauksista.

Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeiset liikennevaikutukset ovat kokonaisuutena vähäiset ja ne
johtuvat lähinnä purettavien voimaloiden suurten osien erikoiskuljetuksista. Käytöstä poistettu
tuulivoimala on mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa kalustoa kuin pystytysvaiheessa. Voi-
maloiden perustuksia ei lähtökohtaisesti pureta, mutta jos näin tehdään, aiheutuu siitä raskaan
liikenteen määrän ja sitä myötä haittojen lisääntymistä alueen läheisyydessä purkamisen aikana.

Liikenneturvallisuus

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa aiheutuu suuri määrä raskasta liikennettä, josta seuraa
erityisesti hankkeen lähialueen pienemmille teille haittaa, koska ne ovat herkempiä lisääntyvän
liikenteen vaikutuksille. Suuri raskaan liikenteen määrä on myös uhka liikenneturvallisuudelle,
etenkin koetulle turvallisuuden tunteelle. Vaikutuksia pienentää se seikka, että rakentamisessa
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tarvittava maa- ja kiviaines saadaan hankealueen läheisyydestä. Kuljetusreittien varrella ei sijait-
se liikenneturvallisuuden kannalta erityisen herkkiä kohteita. Tuulivoimalat sijaitsevat niin kauka-
na yleisistä teistä, ettei niistä aiheudu näkemähaittoja, eikä esimerkiksi voimaloista mahdollisesti
irtoavasta jäästä ole haittaa tieliikenteelle. Alueen eteläosassa lähin voimala on noin 4,6 kilomet-
rin etäisyydellä Kaalikoskentiestä ja pohjoisosassa lähin voimala noin 2,2 kilometrin etäisyydellä
valtatiestä 27.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset liikennemäärät ovat vähäisiä, koska liikennettä syntyy ai-
noastaan voimaloiden huoltoon liittyvistä toimenpiteistä joita on muutamia vuodessa. Lisäksi voi-
daan joutua tekemään satunnaisia huoltokäyntejä, jos voimaloissa ilmenee äkillisiä vikoja. Talvi-
aikaan liikennettä syntyy myös huoltoteiden aurauksista.

Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeiset liikennevaikutukset ovat kokonaisuutena vähäiset ja ne
johtuvat lähinnä purettavien voimaloiden suurten osien erikoiskuljetuksista. Käytöstä poistettu
tuulivoimala on mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa kalustoa kuin pystytysvaiheessa. Voi-
maloiden perustuksia ei lähtökohtaisesti pureta, mutta jos näin tehdään, aiheutuu siitä raskaan
liikenteen määrän ja sitä myötä haittojen lisääntymistä suunnittelualueen läheisyydessä purkami-
sen aikana.

Liikenteen päästöt, melu ja tärinä

Hankkeen YVA-selostuksessa on arvioitu rakentamisen aikaisia liikenteen aiheuttamia päästöjä
ilmaan. Arviointi suoritettiin LIISA -laskentajärjestelmästä saatujen päästökertoimien (Lipasto
2015) ja arvioitujen kuljetusmatkojen perusteella. Pakokaasupäästölaskennassa keskityttiin ra-
kentamisen aikaisiin suurimpiin yksittäisiin kuljetuseriin, joita ovat tieyhteyksien ja voimaloiden
asennuskenttien rakentamiseen tarvittavien maa- ja kiviainesten kuljetukset, voimaloiden perus-
tusten betonikuljetukset sekä voimaloiden suurten osien erikoiskuljetukset. Pakokaasupäästöjä
verrattiin Kalajoen kaupungin vuoden 2012 kokonaispakokaasupäästöihin. Johtopäätöksenä to-
dettiin, että pakokaasupäästöjen lisäys verrattuna Kalajoen kaupungin alueen päästöihin on kai-
kilta osin vähäinen.

Tuulivoimapuiston rakentamisaikana, joka kestää arviolta 1–2 vuotta, raskas liikenne lisääntyy
nykyisestä huomattavasti lähialueen teillä. Liikenteen lähiasutukselle aiheuttamat haitat kuten
melu, tärinä ja pölyäminen lisääntyvät, mutta niistä ei aiheudu pysyvää viihtyvyyshaittaa. Haitta-
vaikutukset ovat suurimmillaan pienemmillä teillä. Pölyämistä voi tapahtua lähinnä tuulivoima-
puistoalueen sisäisillä päällystämättömillä teillä, mutta haittavaikutukset jäävät vähäisiksi koska
alueen läheisyydessä ei ole asutusta.

Selvästi suurin osa raskaasta liikenteestä aiheutuu teiden ja asennuskenttien rakentamiseen tar-
vittavien maa- ja kiviainesten kuljetuksista. Ne saadaan hankealueen välittömästä läheisyydestä,
mikä vähentää merkittävästi aiheutuvia melu-, tärinä- ja pölyämishaittoja. Haitat koetaankin to-
dennäköisesti suurimmiksi betonikuljetusten aikana, joita tehdään intensiivisesti, mutta toisaalta
suhteellisen lyhyen aikaa. Työmaan henkilöliikenne kasvattaa osaltaan liikennemääriä, mutta sen
haittavaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Itse tuulivoimalakomponenttien erikoiskuljetukset aje-
taan alhaisilla nopeuksilla, jolloin melua, tärinää ja pölyämistä aiheutuu vähemmän. Tarkemmin
tuulivoimapuiston meluvaikutuksia on tarkasteltu kappaleessa 7.11 Meluvaikutukset.

7.18 Vaikutukset turvallisuuteen

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset riskit liittyvät tuulivoimalan rakenteisiin kertyvän jään pu-
toamiseen ja erittäin harvinaiseen voimaloiden lapojen rikkoutumiseen.

Rakentamisaikana turvallisuusriskit liittyvät lisääntyneeseen raskaaseen liikenteeseen sekä pys-
tytykseen ja muuhun rakentamiseen liittyviin turvallisuusriskeihin.

Tuulivoimaloiden rikkoutuminen tai kaatuminen ja putoavat osat

Voimaloiden kaatuminen on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista, eikä sen katsota oleva
oleellinen turvallisuusriski. Lähin asutus sijaitsee vähintään 1 km etäisyydellä kustakin voimalas-
ta, eikä turvallisuusriskejä asutukselle aiheudu. Tuulivoimaloista irtoavien ja putoavien osien ai-
heuttamaan vaaraan on usein kiinnitetty huomioita, mutta tämänkaltainen rikkoutumistapaus on
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erittäin epätodennäköinen ja voidaan arvioida, ettei tästä aiheutuva vaara ole merkittävä. Tästä
johtuvia varotoimenpiteitä tai suojaetäisyyksiä ei näin ollen tarvita tuulivoimapuistoalueella. Mi-
käli epätodennäköisenä pidettävä rikkoontuminen kuitenkin tapahtuisi, tapahtuu se todennäköi-
simmin myrskytuulilla, jolloin voimaloiden läheisyydessä ei juuri oleskella. Näin ollen tuulivoima-
loiden rikkoutumisesta aiheutuva riski on hyvin pieni.

Talviaikainen turvallisuus

Tuulivoimalan rakenteista mahdollisesti irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tuulivoima-
loiden lähellä liikkuville ihmisille. Suurin osa voimaloista putoavista jäistä osuu korkeintaan lavan
pituuden etäisyydelle voimaloista. Voimalan kiinteistä rakenteista irtoilevat jäät putoavat suoraan
voimalan alapuolelle. Tuulivoimaloiden alueelle, mm. liikkumisreittien varrelle, voidaan sijoittaa
varoitustauluja kertomaan erityisesti talviaikaisesta turvallisuudesta. Tuulivoimaloiden talviaikai-
sesta toiminnasta aiheutuvien haittojen ei arvioida olevan merkittäviä, sillä talvisin alueella liiku-
taan vähemmän kuin kesällä. Alue ei kuulu jään kertymisen kannalta riskialueisiin.

Paloturvallisuus

Tuulivoimaloiden paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mu-
kaisesti. Tuulivoimalapalot ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Voimalapalot voivat kui-
vissa olosuhteissa levitä maastopaloksi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja
henkilöturvallisuuden osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloilla 600 metrin turvaetäi-
syyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu
vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä. Voimalaitospalo on kohtalaisen
helposti havaittavissa korkean sijainnin takia verrattaessa esim. maastopaloon. Tuulivoimalan
konehuonepaloa ei ole kuitenkaan mahdollista sammuttaa pelastustoimen toimenpitein. Finans-
sialan keskusliiton vuonna 2013 antamassa Tuulivoimaloiden vahingontorjunta -suojeluohjeessa
on maininta, jonka mukaan alle 2 MW:n tuulivoimalat on varustettava automaattisilla palonil-
maisulaitteilla sekä yli 2 MW:n tuulivoimalat myös automaattisella sammutuslaitteistolla.

Ilmailu

Tuulivoimala voi korkeana rakenteena muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi lentoturvallisuudel-
le tai haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Ilmailuturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan ilmai-
lulain edellyttämällä tavalla ja haetaan lentoestelupa.

Kokkolan lentoasema sijaitsee noin 66 kilometrin etäisyydellä Läntisten suunnittelualueesta. Fi-
navian paikkatietoaineistojen (Finavia 2016) mukaan alueella ei ole hankkeeseen vaikuttavia kor-
keusrajoitteita. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan ilmailulain mukainen lentoeste-
lupa.

Läntisten suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat Kalajoen lentopaikan esterajoituspintojen ulkopuo-
lelle. Läntisten tuulivoimapuiston voimalat ovat lentoesteitä, jotka huomioidaan paikallisessa len-
totoiminnassa. Ne eivät estä tai merkittävästi rajoita valvomattoman lentopaikan toimintaa.

7.19 Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin

Tutkat ja radiolinkit

Tuulivoimalan rakenteet, kuten muutkin rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja viestin-
täyhteyksiin, kuten tv-signaaliin.

Tutkajärjestelmät

Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloiden tiedetään
yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestelmille tuulivoimalat
edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tutkajärjestelmiin ilmenevät
muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tuulivoimala voi var-
jostaa varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. Puolustusvoimien lakisääteisen alueval-
vontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla
vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan. (Ympäristöministeriö 2012)
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Hankevastaava on antanut lausuntonsa Kalajoen Pirttinevan tuulivoimahankkeen hyväksyttävyy-
destä 10.7.2014 (AK14130). Pirttinevan hankkeen nimi on vaihtunut syksyllä 2014 Läntisten
hankkeeksi. Lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoima-
loiden rakentamista Kalajoen Pirttinevan alueelle.

Puolustusvoimien lausunto tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä on annettu enintään 20 voi-
malalle, joiden kokonaiskorkeus on enintään 205 metriä. Hanketoimija pyytää Puolustusvoimilta
uuden lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä rakennuslupavaiheessa, kun lopulliset voimala-
valinnat on tehty. Kaavakartalla esitetty voimalasijoittelu vastaa toteutettavia rakennuspaikkoja.

TV-signaalin vastaanotto

Tuulivoimaloiden rakenteet, kuten muutkin korkeat rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin
ja viestintäyhteyksiin mm. aiheuttamalla vaimennuksia tai heijastuksia (Sipilä ym. 2011). Suo-
messa radiolinkkiluvat myöntää viestintävirasto Ficora, jolla on tarkat tiedot Suomen linkkijän-
teistä. Läntisten tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista linkkijänteiden toimintaan pyyde-
tään lausunto Ficoran ohjeistuksen mukaisesti mm. alueen pelastuslaitoksilta, matkapuhelinope-
raattoreilta, sähköyhtiöiltä jne.

Tuulivoimapuistojen on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan häiriötä tv-signaaliin voimaloiden
lähialueilla. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttaa voimaloiden sijainti suhteessa lähetinasemaan ja
tv-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä maaston muodot ja muut
mahdolliset esteet. Tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista tv-signaaliin on pyydetty YVA-
ohjelmavaiheessa lausunto Digita Oy:ltä. Lausunnossa todetaan, että suunnitteilla oleva tuuli-
voimapuisto todennäköisesti haittaa antenni-tv:n vastaanottoa. Digitan lausunnon perusteella
suoritettiin huhtikuussa 2015 signaalimittaukset 15 mittauspisteessä Läntisten suunnittelualueen
ympärillä. Kaikissa pisteissä mitattiin Digitan Haapaveden, Kruunupyyn ja Kalajoen lähettimien
signaalien voimakkuus ja laatu. Osalla mittauspisteistä kahden ja jopa kaikkien kolmen lähetti-
men signaalitasot olivat riittäviä. Seurantamittauksia tullaan suorittamaan projektin edistyessä.

Hanketoimija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset tv-signaaliin aiheutuvat ongelmat yhteistyössä alu-
een asukkaiden ja Digitan kanssa. Teknisiä ratkaisuja tv-lähetysten takaamiseksi mahdollisen
häiriöalueen asukkaille on useampia, ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään
parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tv-signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja
ovat esimerkiksi antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.

7.20 Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa

7.20.1 Yhteisvaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Läntisten tuulivoimapuisto asettuu kymmenien ympäröivien tuulivoimahankkeiden muodostaman
kokonaisuuden osaksi. Lähin tuulivoimahanke on Etelänkylän tuulivoimapuisto, joka sijoittuu tä-
män hankkeen koillispuolelle. Puiston kaksi voimalaa on mallinnettu kuvaan 51.

Pohjanmaan tuulivoimapuistot muodostavat laajasti maisemaan näkyvän tuulipuistojen verkos-
ton, joka on havaittavissa parhaiten mereltä päin. Hankkeen lähialueilla suurimmat yhteisvaiku-
tukset muodostuvat Kalajoen jokilaakson peltoalueille, jonne näkyvät tämän hankkeen lisäksi
selvimmin Etelänkylän, Mustilankankaan, Tohkojan, Jokelan, Kytölän tuulivoimapuistot. Näiden li-
säksi pitempiin avoimiin näkymäakseleihin näkyvät myös näiden takana olevat tuulivoimapuistot.
Voimakkaimmin alueen maisemaan vaikuttaa Mustilankankaan tuulivoimapuisto, koska kylära-
kenteesta on laajasti avointa peltoaukeaa voimaloiden suuntaan, jolloin voimalat näkyvät lähes
kokonaan. Läntisen tuulivoimapuiston vaikutuksia vähentää pirstaleisemmat peltoalueet voima-
loiden suuntaan ja läheisemmän Etelänkylän tuulivoimapuiston vaikutus.

Torvenkylän-Pahkalan alueelle näkyvät voimakkaimmin tämän hankkeen lisäksi myös Torvenky-
län, Kokkonevan ja Mutkalammen tuulivoimapuistot. Kylätie ja asutus sijoittuvat peltoalueiden
eteläreunaan, jolloin näistä pohjoisen suuntaan avautuviin näkymiin Läntisen hankkeella on suu-
rin vaikutus. Etäisyyttä on kuitenkin noin viisi kilometriä mikä vähentää vaikutusta.
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Kärkisen kylälle yhteisvaikutuksia muodostuu tästä hankkeesta ja Mutkalammen tuulivoimapuis-
tosta. Kärkisen kylältä luoteen suuntaan peltoalueiden yli näkyy Läntinen tuulivoimapuisto ja vas-
takkaiseen suuntaan kaakkoon Mutkalammen tuulivoimapuisto.

Kalajoen Hiekkasärkille yhteisvaikutukset rakentuvat Torvenkylän, Kokkonevan, Mustilankan-
kaan, Tohkojan, Jokelan ja muiden lähialueen tuulivoimapuistojen kanssa. Mereltä päin katsotta-
essa ne muodostavat tuulivoimaloista yhtenäisen taustan Hiekkasärkkien taakse. Hankkeiden
tuulivoimalat näkyvät ranta-alueille Hiekkasärkkien dyynialueen rantaa ja muita luoteeseen avau-
tuvia metsien suojaamia rantoja lukuun ottamatta. Läntinen tuulivoimapuisto ei näy suoraan
Hiekkasärkille, lukuun ottamatta pohjoista Vihaspauhaa.

Mereltä päin katsottaessa rannikon maisemaa hallitsevat satojen tuulivoimahankkeiden voimaloi-
den rivistöt pitkin Perämeren rannikkoa, joiden pienenä osana Läntisten tuulivoimapuisto näkyy.
Merimaisemassa näkyvyyttä rajoittaa pääasiallisesti vain ilmakosteus.

Kuvassa 52 näkyy Läntisten hankkeen näkymäalueet yhdessä ympäröivien tuulivoimahankkei-
den kanssa. Näkymäalueanalyysissa on huomioitu Juurakon, Tohkojan, Jokelan, Mustilankan-
kaan, Mökkiperä-Pahkamaan, Kokkokangas-Torvenkylän sekä Etelänkylän tuulivoimapuistot
(Taulukko 10).

Taulukko 10. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidut tuulivoimapuistohankkeet.

Tuulivoimapuisto Voimaloiden
määrä

Etäisyys lähim-
pään Läntisten
voimalaan (km)

Arvionnissa käytetty ai-
neisto

Juurakko 8 14,3 Lainvoimainen osayleiskaava

Tohkoja 26 9,7 Lainvoimainen osayleiskaava

Jokela 14 10,6 Lainvoimainen osayleiskaava
Mustilankangas 28 7,1 Lainvoimainen osayleiskaava

Mökkiperä-Pahkamaa 32 8,3 Nähtävillä ollut osayleiskaa-
vaehdotus

Kokkokangas-
Torvenkylä 36 7,0 Nähtävillä ollut osayleiskaa-

valuonnos
Etelänkylä 2 0,9 Rakennuslupatiedot

Läntisten tuulivoimapuiston ympärillä on useita tuulivoimahankkeita koillispuolta lukuun ottamat-
ta. Tämän johdosta Läntisten tuulivoimapuistolla on vähäisesti omaa näkymäaluetta, joihin ei nä-
kyisi myös muita tuulivoimahankkeita. Nämä alueet sijaitsevat pääosin suunnittelualueen lähet-
tyvillä. Kuvassa ne on merkitty punaisiksi alueiksi. Hiekkasärkkien alueella Läntisten tuulivoima-
puistolla on omaa näkymäaluetta lähinnä Vihaspauhan alueella.

Merkittäviä yhteisvaikutusalueita muodostuu Kalajoen jokilaakson peltoaukeille ja Torvenkylään,
jossa puistot ovat vastakkaisilla puolilla Kalajokilaaksoa. Kärkisen suunnasta katsottaessa Läntis-
ten tuulivoimapuisto näkyy yhdessä Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoimapuistojen kanssa.

Kaavaehdotusvaiheessa kuusi eteläisintä tuulivoimalaa poistettiin Kalajoen kaupunginhallituksen
päätöksen mukaisesti (23.1.2017 § 20). Lisäksi Kokkokankaan-Torvenkylän
tuulivoimahankkeessa tuulivoimaloita poistettiin kaavaehdotusvaiheessa yhteensä 22 kpl siten,
että Kokkokankaan kaavaehdotuksessa on esitetty kuusi voimalapaikkaa ja Torvenkylän
kaavaehdotuksessa kahdeksan voimalapaikkaa. Voimalapoistot lieventävät merkittävästi
vaikutuksia Torvenkylän suuntaan.

Läntisten tuulivoimapuisto näkyy voimakkaimmin merelle Hiekkasärkkien edustan merialueella
suhteessa muihin hankkeisiin. Pohjoiseen ja etelään mentäessä hallitsevamman aseman ottavat
muut lähempänä merta sijaitsevat tuulivoimapuistot. Matkailun keskeisille alueille, kuten Keskus-
karin (Marinan) alueelle eivät Läntisten tuulivoimapuiston voimalat näkymäalueanalyysin mukaan
näy.

Pimeänaikaista maiseman yhteisvaikutusta lieventää Läntisten tuulivoimapuistossa käyttöönotet-
tavat tutkaohjatut lentoestevalot, jotka ovat toiminnassa vain lentokoneen lähestyessä aluetta.
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Kuva 51. Kuvasovite Etelänkylän koulun pysäkiltä kohti Läntisten ja Etelänkylän tuulivoimapuistoja. Ete-
länkylän tuulivoimapuistoon kuuluu toinen ja kolmas tuulivoimala vasemmalta.
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Kuva 52. Yhteisvaikutusten näkymäalueanalyysi Lähtisten tuulivoimapuiston ja ympäröivien tuulivoima-
hankkeiden kanssa. Läntisten kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu. Lisäksi Kok-
kokankaan-Torvenkylän tuulivoimahankkeessa tuulivoimaloita poistettiin kaavaehdotusvaiheessa yh-
teensä 22 kpl siten, että Kokkokankaan kaavaehdotuksessa on esitetty kuusi voimalapaikkaa ja Torven-
kylän kaavaehdotuksessa kahdeksan voimalapaikkaa. Voimalapoistot lieventävät merkittävästi vaiku-
tuksia Torvenkylän suuntaan.

7.20.2 Melun yhteisvaikutukset

Yhteismelumallinnuksen mukaan lähimmissä altistuvissa kohteissa laskennallinen tuulivoimame-
lun taso on 34 – 35 dB(A). Siten ylärajatarkasteluun perustuva laskenta osoittaa että 40 dB(A):n
tuulivoimamelun yöajan ohjearvo asuin tai loma-asuinrakennuksille ei ylity (Kuva 53). Yhteisme-
lumallinnuksen mukainen 40 dB(A):n melukäyrä on esitetty osayleiskaavakartalla liitteessä 11.

Vastaava tarkistuslaskelma suoritettiin myös pientaajuiselle melulle (Kuva 54).
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Kuva 53. Melun yhteisvaikutuksen mallinnus kaavaluonnosvaiheessa. Kaavaehdotusvaiheessa Läntisten
6 eteläisintä voimalaa on poistettu.

Yhteisvaikutuslaskennan tulosten perusteella voidaan todeta, että pientaajuinen melu on kuulta-
vissa kohteessa R2 taustamelutasosta riippuen ulkona alkaen taajuudesta ≈ 50 Hz. Suurin ilma-
äänieristävyyden arvo pitäisi olla noin 3 dB taajuudella 100 Hz, jotta asumisterveysasetuksen
mukaiset sisätilan ohjearvot alitetaan. Esim. Tanskan DSO:n mukaisilla ilmaäänieristävyyden ar-
voilla laskettu tilanne alittaa ohjearvot varsin selkeästi.

Alueen asuin- tai loma-asuinrakennusten ilmaäänieristävyyksiä ei kuitenkaan tunneta eikä näin
matalille taajuuksille (alle 100 Hz) ole olemassa pientaajuisen melun rakentamisstandardeja. Si-
ten todellisen tilanteen voi todeta vain mittauksin. Laskennan mukainen ilmaäänieristävyyden
minimivaatimus on kuitenkin niin pieni, että sen voidaan katsoa täyttyvän jo hyvin kevyellä sei-
närakenteella.

Kuva 54. Pienitaajuisen melulaskennan tulokset, yhteisvaikutuslaskelma kaavaluonnosvaiheessa.
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7.20.3 Varjon vilkunnan yhteisvaikutukset

Läntisten tuulivoimapuisto ei aiheuta varjon vilkunnan osalta yhteisvaikutuksia muiden tuulivoi-
mapuistojen kanssa lukuun ottamatta Etelänkylän kahta tuulivoimalaa, jotka sijoittuvat hanke-
alueen läheisyyteen. Asutuskohteet, joihin Läntisten tuulivoimapuiston ja Etelänkylän voimaloi-
den aiheuttama varjon vilkunta (realistinen laskenta) yltää ovat reseptoripisteet A (3 tuntia 2 mi-
nuuttia), B (2 tuntia 22 minuuttia), F (51 minuuttia) ja J (1 tunti 33 minuuttia). Lukemat ovat al-
le sovellettavien vuosittaisten ohje- ja raja-arvojen (8-10 tuntia).

Kuva 55. Läntisten tuulivoimapuiston ja Etelänkylän tuulivoimaloiden yhteisvaikutusmallinnuksen mu-
kainen varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu
huomioon). Mallinnus on tehty Läntisten tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 150 metriä ja roottorin
halkaisija 140 metriä ja Etelänkylän tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 137 metriä ja roottorin hal-
kaisija 126 metriä. Kaavaehdotusvaiheessa 6 eteläisintä voimalaa on poistettu. Kuva © Pöyry Finland Oy
2016.
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Taulukko 11. Yhteisvaikutusmallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin. Sovelletut raja-arvot eivät ylity
yhdessäkään asutuskohteessa.

Varjon vilkkumisvaikutus
Pohjois-

koordinaatti
Itä-

koordinaatti
Teoreettinen

maksimitilanne
Realistinen

tilanne
(m) (m) (h/a) (h/d) (h/a) (h/d)

A 7119148 351793 12:29 0:19 3:02 0:14
B 7117248 351285 8:56 0:19 2:22 0:14
C 7116184 349854 0:00 0:00 0:00 0:00
D 7116186 349517 0:00 0:00 0:00 0:00
E 7116460 347998 0:00 0:00 0:00 0:00
F 7116779 347476 2:43 0:11 0:51 0:07
G 7117461 345846 0:00 0:00 0:00 0:00
H 7117973 345798 0:00 0:00 0:00 0:00
I 7122511 346915 0:00 0:00 0:00 0:00
J 7125875 353494 16:54 0:25 1:33 0:22
K 7123644 355128 0:00 0:00 0:00 0:00

7.20.4 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset

Muuttolinnuston osalta yksittäistä tuulivoimapuistoa merkittävämpi tekijä on lähialueille ja samal-
le muuttoreitille sijoittuvat useat tuulivoimapuistot ja niiden aiheuttamat yhteisvaikutukset. Yh-
teisvaikutusten myötä muuttolinnustolle aiheutuva vaikutus ulottuu selvästi yksittäistä puistoa
laajemmalle alueelle.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaan liittyvässä muuttolinnustoselvityksessä (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 2016) on käsitelty tuulivoimavaikutusten kannalta keskeisiä lajeja, joita ovat
Pohjois-Pohjanmaan alueella lukumäärältään runsaat ja/tai törmäysherkät lajit metsähanhi, lau-
lujoutsen, arkstiset vesilinnut, kuikkalinnut, merimetso, maa- ja merikotka, piekana ja kurki.
Läntisten hanke on selvitetty 20 tuulivoimalan ratkaisun mukaisesti. Selvityksen mukaan Läntis-
ten suunnittelualue sijoittuu muuttolinnustollisesti arvokkaalle alueelle ja metsähanhen, laulu-
joutsenen, kurjen ja merikotkan muuttoreitille. Yhteisvaikutuksista näihin lajeihin on selvitykses-
sä todettu seuraavaa:

Metsähanhi

”Metsähanhi (taigametsähanhi) on uusimmassa kansallisessa uhanalaisuusluokittelussa luokiteltu
vaarantuneeksi (VU). Suomen pesiväksi kannaksi arvioidaan 1000 – 2500 paria. Metsähanhen
populaatiokoko on pienentynyt voimakkaasti viimeisten 20 – 30 vuoden aikana.

Estevaikutuksia ei synny tärkeimmillä kerääntymisalueilla eikä muuttoreitin mahdollisilla muutok-
silla arvioida olevan vaikutusta koko muuttoreitin pituus huomioituna. Häirintävaikutukset eivät
kohdistu tärkeimpiin kerääntymisalueisiin eivätkä ole vähäistä suurempia kyseisillä vähemmän
tärkeillä kerääntymisalueilla. Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimahankkeiden osalta enimmäisvaih-
toehdossa törmäyskuolleisuudella arvioidaan olevan n. 3,5 % :in populaatiota pienentävä vaiku-
tus 20 vuodessa. Tämä voidaan arvioida vähäiseksi ottaen huomioon populaatiomallin epätark-
kuudet sekä luontaiset populaation kokoon vaikuttavat tekijät. Merkittävyyden arvioinnissa mer-
kittäväksi vaikutukseksi voidaan määritellä haitallinen vaikutus, jonka suuruus ja todennäköisyys
yhdessä muodostavat sellaisen signaalin, johon on syytä arvioinnissa reagoida. Koko muuttoreitin
Suomen puoleiselle osalle suunnitelluilla tuulivoimahankkeilla törmäyskuolleisuudella arvioidaan
olevan n. 7 %:in populaatiota pienentävä vaikutus 20 vuodessa eli 0,4 % / vuodessa. Tuulivoi-
man haittavaikutukset yksinään eivät siis uhkaa metsähanhen populaation säilymistä, mutta yh-
dessä muiden metsähanhen populaation pienenemiseen vaikuttavien tekijöiden kanssa sillä on
haitallisia vaikutuksia lajin suojelutavoitteiden toteutumiseen. Kokonaismerkitys lajin suojeluta-
voitteiden toteutumisen kannalta on kuitenkin vähäinen. Lajin suojelun kannalta keskeiset on-
gelmat liittyvät elinympäristöjen laadun huonontumiseen ja määrän vähentymiseen soiden oji-
tuksen ja turpeenoton johdosta (alentavat poikastuottoa). Kuolleisuuden lisääntymisen keskeinen
ongelma on metsästys. Metsähanhen turvalliseksi vuotuiseksi saalismääräksi on arvioitu 5 % tar-
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kastellusta populaatiokoosta (Marjakangas 2016), tähän suhteutettuna 0,4 % vuotuinen mahdol-
linen lisäkuolleisuus on vähäistä.”

Laulujoutsen

”Laulujoutsenen Suomen populaatiokoko (5000 – 7000 paria) on voimakkaasti kasvanut, ja lau-
lujoutsen onkin luokiteltu kansallisessa ja kansainvälisessä uhanalaisuusluokittelussa elinvoimai-
seksi (LC).

Estevaikutuksia ei synny tärkeimmillä kerääntymisalueilla eikä muuttoreitin mahdollisilla muutok-
silla arvioida olevan vaikutusta koko muuttoreitin pituus huomioituna. Häirintävaikutukset eivät
kohdistu tärkeimpiin kerääntymisalueisiin eivätkä ole vähäistä suurempia vähemmän tärkeillä-
kään kerääntymisalueilla. Törmäyskuolleisuudella arvioidaan olevan n. 4 %:in populaatiota pie-
nentävä vaikutus 20 vuodessa. Tämä voidaan arvioida vähäiseksi ottaen huomioon populaatio-
mallin epätarkkuudet sekä populaation kasvun siinäkin tapauksessa, että törmäyskuolleisuuden
vaikutukset huomioidaan.”

Kurki

”Suomen kurkikanta on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut voimakkaassa kasvussa, ja nykyi-
seksi populaatiokooksi arvioidaan uusimmassa lintuatlaksessa 30 000 – 40 000 paria. Kurki
on luokiteltu sekä kansallisessa että kansainvälisessä uhanalaisuusluokittelussa elinvoimaiseksi
(LC).

Estevaikutuksia ei synny tärkeimmillä kerääntymisalueilla eikä muuttoreitin mahdollisilla muutok-
silla arvioida olevan vaikutusta koko muuttoreitin pituus huomioituna. Populaatiomallinnusta kur-
jelle ei laadittu, mutta törmäysmallin mukaisilla törmäysmäärillä (5 – 9 törmäystä/vuosi) ei arvi-
oida olevan vaikutusta populaation kasvuun.”

Merikotka

”Merikotka on luokiteltu uusimmassa kansallisessa uhanalaisuusluokittelussa vaarantuneeksi (VU)
ja kansainvälisessä luokittelussa elinvoimaiseksi. Koko Suomen pesivä kanta on noin 450 paria ja
parimäärä on arviolta kaksinkertaistunut 2000 -luvulla (Stjernberg ym. 2012)

Estevaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja muuttaviin yksilöihin häirintävaikutuksia ei arvioida syn-
tyvän. Törmäyskuolleisuudella arvioidaan olevan koko Suomen populaatioon n. 6 %:in populaa-
tiota pienentävä vaikutus 20 vuodessa eli n. 0,3 % vuosittainen vaikutus. Tämä voidaan arvioida
vähäiseksi ottaen huomioon populaatiomallin epätarkkuudet sekä populaation kasvun siinäkin ta-
pauksessa, että törmäyskuolleisuuden vaikutukset huomioidaan. Pohjois-Suomen pesivään kan-
taan vaikutus on arvion mukaan 0,75 % vuodessa. Tämä voidaan arvioida vähäiseksi tai korkein-
taan kohtalaiseksi ottaen huomioon populaatiomallin epätarkkuudet sekä populaation kasvun sii-
näkin tapauksessa, että törmäyskuolleisuuden vaikutukset huomioidaan. Ylimaakunnallisen tör-
mäyskuolleisuuden, 3,7 yksilöä/vuosi, vaikutus koko Suomen populaatioon on arvion mukaan
noin 0,5 % vuodessa. Tämä voidaan arvioida vähäiseksi ottaen huomioon populaatiomallin epä-
tarkkuudet sekä populaation kasvun siinäkin tapauksessa, että törmäyskuolleisuuden vaikutukset
huomioidaan.”

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan liittyvän tuoreen muuttolinnustoselvityksen (Poh-
jois-Pohjanmaan liitto 2016) mukaan yhdenkään tarkastellun lajin osalta ei arvioida syntyvän
merkittäviä vaikutuksia edes ylimaakunnallisen tarkastelun perusteella. Tarkastelussa nousi esille
ainoastaan metsähanhen, piekanan ja merikotkan koko Suomen puoleisen muuttoreitin varrelle
sijoittuvien tuulivoimaloiden mahdollinen törmäyskuolleisuutta lisäävä vaikutus.

Pohjois-Pohjanmaan liiton linnustoselvityksen 2016 mukaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti
voidaan merikotkasta, piekanasta ja metsähanhesta todeta, että vaikka näyttäisikin siltä, että
haitalliset vaikutukset jäävät merkittävää alhaisemmaksi, on pitkäaikaisten maastoseurantaha-
vaintojen puuttuessa otettava huomioon mahdolliset, joskin epätodennäköiset, kohtalaiset tai
merkittävät haittavaikutukset. Tämän vuoksi suosituksena maakuntakaavan tuulivoimarakenta-
miselle voidaan todeta, että arvion mukaan ei ole suositeltavaa metsähanhen, piekanan ja meri-
kotkan päämuuttoreitin kriittisille kohdille suunnitella enempää tuulivoimaa jo olemassa olevien
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7.21 Haitallisten vaikutusten lieventäminen

7.21.1 Maisema

Tuulivoimalat ovat näkyvä elementti maisemassa, eikä niitä voida kätkeä tarkemman suunnitte-
lun keinoin. Tavallisesti tuulivoimalat ovat väritykseltään harmahtavan valkoisia. Tarkemman
suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia esimerkiksi tuulivoimaloiden alaosan erilaisia väri-
tysmahdollisuuksia, joiden avulla ne voivat sopeutua paremmin esimerkiksi metsämaisemaan.
Tällä on kuitenkin vaikutusta vain tuulivoimaloiden välittömällä vaikutusalueella.

Tuulivoimalan näkymiseen ympäröiville alueille ja yksittäisiin kohteisiin vaikuttavat osaltaan seu-
dulla tehtävät metsänhoitotoimenpiteet. Hakkuiden myötä saattaa avautua uusia näkymäakselei-
ta kohti tuulivoimaloita. Metsänhakkuita suunniteltaessa voidaan tuulivoimaloiden sijainti huomi-
oida, mikäli halutaan estää uusien näkymäakseleiden muodostuminen kohti tuulivoimaloita. Tuu-
livoimaloiden maisemavaikutuksia yksittäisiin kohteisiin voidaan vähentää esimerkiksi istuttamal-
la tarvittaessa pihapiiriin suojapuustoa, millä saadaan muodostettua näkymisen katvealueita.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän
häiriötä tuottavalla tavalla.

Läntisten tuulivoimapuiston voimaloissa tullaan käyttämään tutkaohjattuja lentoestevaloja, jotka
vähentävät merkittävästi lentoestevalojen aiheuttamaa valohäiriötä ympäristön asutukselle.

7.21.2 Muinaisjäännöskohteet

Tervahaudankankaan muinaisjäännös tulee merkitä maastoon sen läheisyyteen kohdistuvien ra-
kentamistoimenpiteiden ajaksi, jotta rakentamisen aikaisilta vahingoilta vältyttäisiin. Rakennus-
vaiheessa tulee varmistaa, että Tervahaudankankaan muinaisjäännös on kaikkien alueella työs-
kentelevien tiedossa.

7.21.3 Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet

Työkoneet käyttävät polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Polttoainetta varastoidaan siirrettävissä
työmaakäyttöön tarkoitetuissa valuma-altaallisissa säiliöissä. Öljyvahinkoon työmailla varaudu-
taan kaikkien siellä olevien toiminnanharjoittajien osalta siten, että alueelle hankitaan imey-
tysainetta, jolla mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljy saadaan kerättyä talteen.

Voimaloiden, teiden ja kaapelien rakennustöistä aiheutuvaa maan pinnan eroosiota ja kiintoai-
neen sekä ravinteiden huuhtoutumista voidaan vähentää ajoittamalla työt kuivaan aikaan tai tal-
veen.

Mikäli potentiaalisia tai todellisia happamia sulfaattimaita esiintyy voimaloiden rakentamisalueilla,
huomioidaan ne kaivuu- ja perustamissuunnitelmassa. Tarkemmat sulfidien hapettumisen hallin-
tamenetelmät tai muut toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti. Happaman valuman syntyä
voidaan ehkäistä estämällä sulfidikerrosten hapettuminen esimerkiksi alemmalla kuivatussyvyy-
dellä (välttäen pohjavedenpinnan laskemista) sekä läjitysmassojen sijoittamisella (hapettomat
olosuhteet). Happaman valuman syntymistä voidaan myös ehkäistä kaivunmassojen ja valuma-
vesien käsittelyllä (kalkitus). Happaman valuman haittojen torjunta on yleensä kallista, joten sul-
fidikerrosten hapettumisen estäminen ja vähentäminen ovat ensisijaisia toimia.

7.21.4 Luonto- ja kulttuuriympäristön kohteet

Tuulivoimaloiden ja teiden rakennuspaikat on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu arvokkaiksi raja-
tuille kallioisille ja kivikkoisille metsäalueille eikä muinaismuistokohteiden sijaintialueille.

Koko suunnittelualuetta, kuten myös tuulivoimaloiden aluetta (tv-5) koskee kaavamääräys ”Tuu-
livoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapeleiden sijoittamisessa
on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat
alueet.”

Rakentamisvaiheessa tulee välttää tarpeetonta liikkumista työkoneilla varsinaisten työkohteiden
ulkopuolelle. Arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristön kohteiden osalta on huolehdittava tie-
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donkulusta, jotta arvokkaat kohteet huomioidaan ja kierretään. Rakentamistoimenpiteiden lähelle
sijoittuvia arvokohteita voidaan rajata huomionauhoin (ks. kohta 7.21.1).

Talviaikaan rakentaminen vähentää kasvillisuudelle aiheutuvia vaurioita ja kasvillisuuden kulu-
mista.

7.21.5 Muu eläimistö

Suunnittelualueella sijaitsee hirvien vasomisalueita. Ajoittamalla rakentamis- ja huoltotoimet va-
somisajan (toukokuun loppu-kesäkuun alku) ulkopuolelle voidaan hirviin kohdistuvia vaikutuksia
merkittävästi lieventää. Samalla myös linnustoon kohdistuvat vaikutukset jäisivät vähäisemmiksi.

7.21.6 Linnusto

Merkittävimpien linnustovaikutusten arvioidaan aiheutuvan alueen kautta muuttavaan muuttolin-
nustoon. Todennäköisesti tehokkain törmäyskuolleisuuden vähentämistoimenpiteistä on voima-
loiden väliaikainen pysäyttäminen vilkkaimman muuttokauden ajaksi. Jatkuvasti kehittyvän tut-
kateknologian myötä yksi mahdollisuus lintujen törmäysten ehkäisemiseksi olisi voimaloiden va-
rustaminen tutka-avusteisella voimaloiden pysäytystekniikalla ja karkotusmekanismeilla. Kyseistä
teknologiaa ei ole vielä Suomen oloissa käytössä, mutta sen toimivuutta tutkitaan parhaillaan.

Voimaloiden sijoittelun optimoinnilla voidaan linnustoon kohdistuvia vaikutuksia vähentää jopa
merkittävästi ilman hankkeen koon rajoittamista tai merkittäviä lisäkustannuksia. Mahdollisuuk-
sien mukaan tulisi voimalapaikkojen ja teiden suunnittelussa pyrkiä hyödyntämään olemassa ole-
via hakkuita ja tieverkkoja. Näin pystyttäisiin minimoimaan alueen elinympäristöihin kohdistuvat
vaikutukset.

Rakentamisen aikaisten häiriövaikutusten lieventämiskeinoista tehokkain on rakentamisen ajoit-
taminen pesimäajan ulkopuolelle. Myös suuremmat voimaloiden huoltotyöt tulisi mahdollisuuksi-
en mukaan ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

7.21.7 Melu

Tuulivoimaloiden sijoittamisella ja voimalatyypillä voidaan vaikuttaa meluvaikutusten laajuuteen.
Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidusti, jolloin esimerkiksi roottorin pyörimis-
nopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Säätöparamet-
reiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus ja -suunta ja kellonaika. Meluoptimoitu ajo rajoit-
taa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää meluntorjuntaa ei
voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan.

Osayleiskaavaluonnoksen melumallinnuksen tulosten mukaan Vestaksen V126 voimalatyypillä
melu ei ylitä asuin- ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mu-
kaisia ohjearvoja.

7.21.8 Varjostus

Tuulivoimaloiden mittasuhteet ovat verrannollisia varjon vilkunnan esiintymisalueen laajuuteen ja
vilkunnan ajalliseen kestoon. Varjon vilkuntaa voidaan vähentää valitsemalla pienikokoinen voi-
malatyyppi (lapojen pituus) ja alhainen napakorkeus. Vilkunnan määrää voidaan tarvittaessa vä-
hentää pysäyttämällä kriittiset voimalat kriittiseen aikaan.

Varjostusmallinnuksen mukaan teoreettisessa ja realistisessa vilkuntamallinnuksessa varjon vil-
kuntaa ei havaita yli 8 tuntia vuodessa yhdessäkään asutuskohteessa.

7.21.9 Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistyskäyttö

Voimaloiden rakentamisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolel-
lisella suunnittelulla sekä tiedottamalla alueen asukkaita aktiivisesti. Myös tiedottamalla alueen
asukkaita sekä muita aluetta käyttäviä tahoja, kuten metsästäjiä, voidaan vähentää ihmisten ko-
kemaa epätietoisuutta ja vähentää esimerkiksi liikenteestä aiheutuvia haittoja. Metsästykseen
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää keskeyttämällä tuulivoimapuiston rakennustyöt viikon-
loppuisin 10.8–15.11 välisenä aikana, jolloin on kiihkein metsästysaika.
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Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan myös lieventää huomioimalla voimaloiden sijoittelussa
riittävä etäisyys asutukseen ja muihin häiriintyviin kohteisiin.

7.21.10Liikenne

Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla liikenne niin, että siitä on mahdol-
lisimman vähän meluhaittaa ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Esimerkiksi ajoittamalla raskaslii-
kenne päiväaikoihin voidaan vähentää meluhaittaa ja liikenneturvallisuushaittoja. Haittoja voi-
daan merkittävästi vähentää noudattamalla erityistä varovaisuutta asutuksen lähellä.

Tuulipuiston vaikutuksia tiestön kuntoon vähennetään muun muassa ajoittamalla rakentamisai-
kaiset raskaan liikenteen kuljetukset kelirikkoajan ulkopuolelle. Vaikutuksia voidaan vähentää
myös muun muassa seuraamalla tien kuntoa sekä korjaamalla raskaasta liikenteestä mahdolli-
sesti aiheutuvat vauriot mahdollisimman nopeasti. Vaikutuksia tiestöön vähennetään myös pa-
rantamalla tiestön kantavuutta siellä missä se on tarpeen. Teiden pölyämistä voidaan vähentää
suolaamalla.

Rakentamisaikaisia turvallisuusriskejä ja niiden realisoimia onnettomuuksia voidaan ehkäistä
noudattamalla rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä.

Alueen maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on maanomistajien toiveesta
sovittu rakennettavaksi uusi tielinjaus voimalalta 4 etelään, mikä lisää liikenneturvallisuutta.

7.21.11Turvallisuus

Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa lapojen lämmitysjärjestelmällä jäänmuodostumisen eh-
käisemiseksi. Jäätämisen hallintakeinoja selvitetään tarkemmin tuulivoimaloiden teknisen suun-
nittelun yhteydessä, jotta putoavaan jäähän liittyviä riskejä voidaan pienentää. Tuulivoimaloista
putoavan jään muodostama turvallisuusriski arvioidaan pieneksi, mutta liikuttaessa talviaikana
tuulivoimaloiden läheisyydessä on kuitenkin syytä noudattaa tiettyjä suojaetäisyyksiä, joista il-
moitetaan esimerkiksi kyltein sekä välttää tarpeetonta oleskelua voimaloiden alapuolella.

Lähialueen liikenneturvallisuuteen tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on syytä kiinnittää
huomiota tiedottamisella ja väliaikaisten nopeusrajoitusten asettamisella.

Tuulivoimaloiden pystytys- ja purkutöissä sekä tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyvissä muissa
rakennustöissä noudatetaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnetto-
muuksien syntymistä.

Lentoturvallisuuden takaamiseksi tuulivoimalat varustetaan lentoesteluvan mukaisesti lentoeste-
valoilla.

7.21.12Tietoliikenneyhteydet

Läntisten suunnittelualueen ympärillä 15 mittauspisteessä suoritettiin huhtikuussa 2015 signaa-
limittaukset. Seurantamittauksia tullaan suorittamaan projektin edistyessä.

Hanketoimija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset tv-signaaliin aiheutuvat ongelmat yhteistyössä alu-
een asukkaiden ja Digitan kanssa. Teknisiä ratkaisuja tv-lähetysten takaamiseksi mahdollisen
häiriöalueen asukkaille on useampia, ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään
parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tv-signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja
ovat esimerkiksi antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
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8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

8.1 Toteuttamisaikataulu

Tuulivoimapuiston suunnittelu on alkanut Winda Power Oy:n toimesta vuonna 2012. Tuulivoima-
loiden rakentamisen on alustavasti arvioitu alkavan vuonna 2016, jolloin tuulivoimapuisto voitai-
siin ottaa käyttöön vuonna 2017.

Kuva 57. Hankkeen alustava aikataulu.

8.2 Jatkosuunnitelmat

8.2.1 Maankäyttöoikeudet ja –vuokrasopimukset

Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat yksityisten omistamille alueelle. Voimaloiden tieyhteydet on
suunniteltu toteutettavaksi nykyisten teiden ja osittain uusien rakennettavien teiden kautta.

Hanketoimija hankkii maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimukset.

8.2.2 Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuk-
sille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tar-
kistaa, että suunnitelma on osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tar-
vitaan ennen rakentamisen aloittamista.

8.2.3 Lentoestelupa

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvalli-
suuteen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 §:n
mukaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki edellyttää
lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollis-
ten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden
asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta. Lentoes-
teluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on
merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti.

Finavian julkaiseman kartta-aineiston (Finavia 2014) Läntisten tuulivoimapuiston suunnittelualu-
eelle ei ole merkittyjä korkeusrajoituksia. Ennen kunkin tuulivoimalan rakentamista haetaan il-
mailulain mukainen lentoestelupa.

8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä

Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää Puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausun-
toa, mikäli hanke voi mahdollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset voivat vai-
keuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimintaa.
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Puolustusvoimat on vuonna 2010 käynnistänyt yhdessä tuulivoimatoimijoiden kanssa selvityksen
tuulivoimaloiden aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista Suomen ilmavalvontatutkiin. Selvityk-
sen laati Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT). Selvitys on valmistunut vuonna 2013.

Hankevastaava on saanut lausunnon Kalajoen Pirttinevan tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydes-
tä 10.7.2014 (AK14130). Pirttinevan hankkeen nimi on vaihtunut syksyllä 2014 Läntisten hank-
keeksi. Pääesikunnan Operatiivinen osasto toteaa lausunnossaan, että tuulivoimahankkeen ra-
kentamista koskevassa suunnittelussa on selvitetty vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.
Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei
arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suoritus-
kykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Lausunnon
mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Ka-
lajoen Pirttinevan alueelle.

Puolustusvoimien lausunto tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä on annettu enintään 20 voi-
malalle, joiden kokonaiskorkeus on enintään 205 metriä. Hanketoimija pyytää Puolustusvoimilta
uuden lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä rakennuslupavaiheessa, kun lopulliset voimala-
valinnat on tehty. Kaavakartalla esitetty voimalasijoittelu vastaa toteutettavia rakennuspaikkoja.

8.2.5 Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tuulivoimaloiden ra-
kentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, jos
tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasi-
tusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja la-
pojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkkuminen) (YSL 28§, NaapL 17§). Tuuli-
voimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.

8.2.6 Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen

Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista lupaa, jo-
ta haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa koskee tarvetta sähkön siirtämiseen, ei voimajohdon
rakentamista. Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa
hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa.

8.2.7 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa pidentää 20-30
vuodella uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Pe-
rustukset voidaan mitoittaa noin 50 vuodeksi, joten tuulivoimapuisto suunnitellaan purettavaksi
noin 50 vuoden käytön jälkeen (Fingrid 2008).

Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, on se mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa kalustoa
kuin pystytysvaiheessakin. Käytöstä poiston työvaiheet ovat periaatteessa vastaavat kuin raken-
nusvaiheessa. Täten myös ympäristövaikutusten arvioidaan olevan voimaloiden kokoamisvaihetta
vastaavia. Tarvittaessa tuulivoimalat on mahdollista poistaa alueelta perustuksia myöten. Tuuli-
voimaloiden entiset sijaintipaikat voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Joissain
tapauksissa perustusten jättäminen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen voivat kuitenkin olla
vähemmän vaikutuksia aiheuttavia toimenpiteitä kuin niiden poistaminen. Perustuksia voi olla
mahdollista hyödyntää myös osana muuta rakentamista. Mikäli perustukset jätetään paikoilleen,
perustuksista (teräsbetoni) ei tule liukenemaan haitallisia aineita pohjavesiin. Betonin sideainee-
na on sementti, jonka raaka-aineita ovat luonnonmineraalit kalkkikivi, kvartsi ja savi (Betoni
2014). Betonissa voidaan käyttää erilaisia lisäaineita (Semtu Oy 2014), mutta niillä ei arvioida
olevan vaikutusta pohjaveteen niiden vähäisen määrän takia. Betonituotteita käytetään myös
kaivonrenkaissa ja vesilaitoksilla.

Voimaloiden rakennesuunnittelussa on kiinnitetty huomiota materiaalien kierrätysmahdollisuu-
teen. Raaka-aineiden hinnan ja tekniikan muuttuessa on mahdollista kierrättää koko voimalara-
kenne. Tuulivoimalaitosten osista suurin osa voidaan kierrättää. Nykyisin lähes 80 % 3 MW:n
suuruisessa tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. Voimaloiden me-
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tallikomponenttien osalta kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa lähes 100 %
(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2016).

Voimajohdon käytön päätyttyä voimajohdon rakenteet poistetaan ja voimajohtoalueena käytössä
ollut maa-ala vapautetaan maanomistajan muuhun käyttöön. Ilmajohdon johtimien ja pylväsra-
kenteiden materiaali voidaan kierrättää lähes kokonaan käytön jälkeen. Sähkö- ja tiedonsiirto-
kaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjoh-
dinten poistaminen ei kuitenkaan ole välttämättä kovinkaan tarkoituksenmukaista. Poistetuilla
metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. Sama koskee kaapeleissa käytettyjä metalleja.

Tiestö jätetään maastoon, ellei muuta sovita maanomistajien kanssa.

8.3 Ympäristövaikutusten seuranta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on:

· tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
· selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
· selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
· selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
· käynnistää tarvittavat toimet, jos syntyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja

8.3.1 Luontovaikutusten seuranta

Luontovaikutusten osalta hankkeen keskeisimpien vaikutusten arvioidaan kohdistuvan hankealu-
een kautta muuttavaan linnustoon.

Muuttolinnuston seuranta olisi suositeltavaa toteuttaa yhdessä muiden samalle muuttoreitille si-
joittuvien tuulivoimapuistojen kanssa, koska näin mahdollisista muuttoreiteissä tapahtuvista
muutoksista saadaan tehokkaimmin kattava kuva. Muuttolinnuston osalta voitaisiin seurata eri-
tyisesti metsähanhien, laulujoutsenten ja kurkien käyttäytymistä tuulivoimapuiston kohtaamisti-
lanteessa.

Pesimälinnuston osalta voidaan seurata alueen lajikoostumuksessa ja parimäärissä tapahtuvia
muutoksia suhteessa rakentamatta jääneisiin alueisiin, linnustollisesti huomionarvoisiksi arvioitu-
jen kohteiden lajistossa tapahtuvia muutoksia sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien pesimäkan-
taa ja niissä tapahtuvia muutoksia alueella.

8.3.2 Meluvaikutukset

Rakentamisen jälkeen meluvaikutuksia voidaan seurata mittauksin, joista ohjeistetaan ympäris-
töministeriön oppaissa (Ympäristöhallinnon ohjeita 3-4/2014). Mittauksin voidaan varsin luotet-
tavasti todeta melutasot ja luonne sekä tehdä vertailuja mallinnettuihin tasoihin ja ohjearvoihin.

8.3.3 Muu seuranta

Muuna seurantana on mahdollista toistaa asukaskysely tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.
Myös tuulivoimapuistoa koskevia mahdollisia valituksia ja niiden syitä seurataan. Aiheellisten vali-
tusten osoittamia ongelmakohtia pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan.
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9. OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

9.1 Ehdotusvaihe

9.1.1 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 16.1.2017

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsi tiedoksi laatimisvaiheessa saadun palautteen ja
päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vastineet sekä päättää asettaa Läntisten
tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston nähtäville.

9.1.2 Kaupunginhallitus 23.1.2017

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että pitäydytään maakuntakaa-
vassa.

9.1.3 Kaupunginhallitus 6.2.2017

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta, joka valmisteltiin uudelleen kaupunginhallituksen
23.1.2017 päätöksen mukaisesti siten, että kaavaluonnoksessa ollut eteläisin osa jätettiin pois
kaava-alueesta. Samalla arvioitiin uudelleen hankkeen vaikutukset.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi laatimisvaiheessa saadun palautteen ja hyväksyi vastineet
sekä päätti asettaa Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston nähtä-
ville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää siitä lausunnot MRA 20 §:n mukaisesti.

9.1.4 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo 20.2.-21.3.2017

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 20.2.-21.3.2017 ja siitä
pyydettiin lausunnot.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa ja 4 muistutusta.

9.2 Hyväksymisvaihe

9.2.1 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 16.5.2017

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsi Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdo-
tukseen saadun palautteen tiedoksi ja päätti esittää kaupunginhallitukselle vastineiden hyväksy-
mistä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle, että Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksytään.

9.2.2 Kaupunginhallitus 22.5.2017

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.5.2017 § 159 elinkeino- ja maankäyttö-
toimikunnan esityksestä vastineet ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle Läntisten tuulivoima-
puiston osayleiskaavan hyväksymistä.

9.2.3 Kaupunginvaltuusto 30.5.2017

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaupunginhal-
lituksen esityksen mukaisesti 30.5.2017 § 63.
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