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JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS
Winda Power Oy suunnittelee enintään 20 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoelle Läntisten alueelle (Kuva 1).
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Kalajoen kaupunginhallitus
on päättänyt 8.12.2014 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Läntisten alueelle. 1.4.2011 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (MRL 44 §, 77a § ja
77b §) mukaan kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan osayleiskaavan perusteella. Tämä osayleiskaava on tarkoitus laatia kyseisen lakimuutoksen vaatimalla tarkkuudella.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarvittavat selvitykset ja vaikutusarvioinnit tuotetaan kaavoituksen yhteydessä. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään osayleiskaavan
laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana.
Osallisella on mahdollisuus esittää paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa (MRL 64 §).
Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on käynnistynyt
samanaikaisesti kaavoitusprosessin kanssa. YVA-menettelyn yhteydessä tutkitaan hankkeen ja
sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Laadittuja selvityksiä ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavoituksessa, jossa ratkaistaan hankkeen toteuttaminen. Kaavassa määritellään
mm. voimaloille sallittavat sijoituspaikat, enimmäismäärät ja -korkeudet. Kaavoituksen yhteydessä voidaan tarvittaessa laatia täydentäviä selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Kaavassa voidaan
antaa myös määräyksiä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.
Tuulivoimahankkeella toteutetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, valtakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tavoitteita ja strategioita. Työja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja 2013) tavoitteena
on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 477 MW (vuoden 2013 lopussa)
tasosta noin 2 500 MW vuoteen 2020 mennessä. Tämä osayleiskaava ja siihen liittyvä tuulivoimahanke toteuttavat osaltaan tuon tavoitteen saavuttamista. Tavoitetaso vuotuiselle sähköntuotannolle tuulivoimalla on noin 6 TWh vuoteen 2020 mennessä ja 9 TWh vuoteen 2025 mennessä.
Strategian mukaan tuulivoimarakentamisessa pyritään laajoihin yhtenäisiin alueisiin, tuulivoimapuistoihin.

2.

SUUNNITTELUALUE
Osayleiskaavan alustavana suunnittelualueena on tuulivoimapuiston hankealue, jonka koko on
20,6 km2. Alustava suunnittelualuerajaus on esitetty kuvassa 1. Suunnittelualue tarkentuu kaavoitustyön aikana. Suunnittelualue sijoittuu useiden eri toimijoiden käynnistämien tuulipuistohankkeiden läheisyyteen. Suunnittelualueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö on esitetty
kuvassa 2.
Läntisten tuulivoimapuiston suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu noin 5 kilometrin etäisyydelle
Kalajoen keskustasta ja eteläosa noin 1 kilometrin etäisyydelle Siiponjoesta. Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskus sijaitsee noin 6 kilometriä hankealueesta luoteeseen. Alue on maa- ja
metsätalouskäytössä. Alueella sijaitsee maatalouden taukotupa ja metsästysmaja, jotka huomioidaan suunnittelussa. Alueella ei ole pysyvää asutusta.
Suunnittelualueen koillispuolella kulkee Ylivieskantie (valtatie 27, Kalajoki-Iisalmi), luoteispuolella
Kurikkalantie (yhdystie 18059) ja kaakkoispuolella Kärkisjoentie (yhdystie 18060). Alueen metsäautotieverkosto on suhteellisen kattava. Alueen halki kulkee rinnakkain koillis- lounaisLIITE 1
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suunnassa Fingrid Oyj:n 110 kV:n ja 220 kV:n voimajohdot. Fingridillä on käynnissä HirvisuoKalajoki voimajohtohanke, jossa suunnittelualueen 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 muutostyöt välillä Houraatinkangas-Kalajoki ovat valmistuneet ja uusi 110 kV:n voimajohto on otettu käyttöön lokakuun lopussa. 400 kV:n voimajohdon
rakentaminen on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2016 mennessä.
Lähin maa-ainesten ottoalue sijaitsee voimajohtolinjojen itäpuolella noin 150 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta. Suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistuksessa ja hankevastaava laatii vuokrasopimukset maa-alueista.
Suunnittelualueen lähiympäristössä on haja-asutustyyppistä asutusta ja loma-asutusta. Lähin
asutuskeskittymä on alueen eteläpuolella sijaitseva Metsäperä, jonka lähimmät asuinrakennukset
sijaitsevat noin 1-1,2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta. Kurikkalan kylän lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 2 kilometrin etäisyydellä ja Kärkisen kylän lähimmät asuinrakennukset noin 3,8 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Lähin yksittäinen asuinrakennus sijaitsee Siiponjoen varressa noin 1,7 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Suunnittelualueen rajaa lähimpänä oleva rakennus sijaitsee Siiponjoen varressa noin
0,8 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta, etäisyyttä lähimpään suunniteltuun voimalaan on kuitenkin noin 2,2 kilometriä.
Loma-asutus hankealueen läheisyydessä on keskittynyt vesialueiden ympärille. Suunnittelualuetta lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Siiponjoen varressa noin 0,8-2,6 kilometrin etäisyydellä
ja Kivijärven rannalla noin 0,8-1,4 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta. Lähin yksittäinen lomarakennus sijaitsee Kivijärven rannalla noin 0,8 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta ja noin 1,5 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta.
Suunnittelualueen läpi kulkee moottorikelkkareitti. Muita erityisesti virkistyskäyttöön suunniteltuja reittejä ei alueella ole. Noin 2 kilometriä suunnittelualueesta länteen sijaitsee Siiponjoen luontopolku ja laavu ja noin 4 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen kaakkoispuolella Pitkäjärven
luontoreitti, laavut ja uimaranta.
Alueelle sijoittuu neljä kiinteää muinaisjäännöstä, Hangasrämeen Jättiläiskankaan kiviröykkiöt,
Pitkäkaarran tervahauta ja tervapirtti sekä Tervahaudankankaan tervahauta. Hankkeen vaikutusalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi
maisema-alueiksi 2014 on esitetty Kalajoen Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo (PohjoisPohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaidenmaisema-alueiden päivitysinventointi). Etäisyyttä
suunnittelualueelta on lähimmillään noin 5 km.
Hankkeen lähialueilla valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ovat Plassin
markkinapaikka Kalajoen kirkonkylällä (etäisyys n.5 km), Pohjanmaan rantatie (6 km), Jylkän
talonpoikaistila (14 km), Mattilanperän kylä (18 km), Kalaputaan kylä 29 km, Kalajokivarsi ja
Savisilta Ylivieskan keskustassa (30 km) sekä Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko (15
km).
Suojeltua rakennusperintöä (rakennusperintörekisteri) on Kalajoen kirkko ja tapuli (n. 5 km etäisyydellä), Savenvalajan työpaja Tynkässä (3,5 km), Alavieskan tapuli (16 km), Raution kirkko
(16 km) sekä Himangan kirkko ja tapuli (15km).
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Kuva 1. Läntisten tuulivoimapuiston hankealueen sijainti. YVA-ohjelman mukainen aluerajaus. Kuva ©
Pöyry Finland Oy 2014.

3.

PERUSTIETOA HANKKEESTA
Tuulipuiston tekninen kuvaus perustuu Winda Power Oy:n alustaviin suunnitelmiin (YVA-selostus,
Pöyry Finland Oy 2015). Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä, sijainti sekä kaapelien linjaukset
ja jännitetasot selviävät suunnittelun edetessä.

3.1

Voimalat
Koko tuulivoimapuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan 10-20 yksikköteholtaan
noin 3-5 MW tuulivoimalaa. Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta
sekä roottorista (Kuvat 3-4). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 220 metriä. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan
teräsrakenteisina, kokonaan betonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.
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Kuva 2. Suunnittelualueen ja lähiympäristön nykyinen maankäyttö.
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Kuvat 3-4. Kuva teräsbetonirakenteisesta tuulivoimalasta ja periaatekuva tuulivoimalasta (Lähde: WinWind Oy).

3.2

Sähköverkko
Läntisen tuulivoimahanke tullaan liittämään hankealueen läpi kulkevaan Fingridin voimajohtoon
Jylkän sähköasemalla, jota varten rakennetaan nykyisen voimajohtokäytävän yhteyteen uusi
voimajohto. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan 20 kV maakaapeleilla. Tämänhetkisten (04/2015) suunnitelmien mukaan sähköasema tulee sijoittumaan Siikajärven eteläpuolelle.
Tuulivoimaloiden, tuulipuiston sisäisten teiden, maakaapelien ja voimajohtojen sijainnit tarkentuvat suunnittelun etenemisen myötä.

3.3

Tieverkosto
Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan huoltotieverkosto, joka mahdollistaa pääsyn jokaiselle
voimalapaikalle koko niiden elinkaaren ajan. Huoltotieverkoston rakentamisessa hyödynnetään
mahdollisimman paljon alueella jo olevaa tieverkostoa.

3.4

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

4.

KAAVOITUSTILANNE, MUITA SUUNNITELMIA JA SELVITYKSIÄ

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja
edistää niiden toteuttamista.
Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tämän hankkeen kannalta
korostuvat seuraavat tavoitteet:
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Ilmastonmuutoksen hidastaminen
Uusiutuvan energiantuotannon kasvaminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarpeet
Luontoon ja maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi
Matkailuelinkeinolle ja virkistykseen kohdistuvien haittojen minimointi
Elinympäristön laadun turvaaminen

Valtioneuvosto on ottanut kantaa tuulivoimarakentamisen edellytyksiin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Päätöksen mukaan "Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin."

4.2

Kaavoitus

4.2.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Kaava on vahvistettu
ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005 ja se on saanut lainvoiman Korkeimman hallintooikeuden päätöksellä 25.8.2006 (Kuva 5). Maakuntakaavassa ei ole käsitelty maa-alueelle sijoittuvia tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.
Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueita
koskevat yleismääräykset. Suunnittelualueen eteläosa sijoittuu osittain luonnon monikäyttöalueelle. Hankealueen läpi on osoitettu rautatieliikenteen yhteystarve Ylivieskasta Rahjan satamaalueelle, joka on osoitettu maakuntakaavassa logistiikka-alueena (lo). Suunnittelualueen eteläosan poikki kulkee moottorikelkkailureitti ja alueen poikki kaakkois-lounais-suunnassa rinnakkain
kulkevat voimajohdot on maakuntakaavassa osoitettu 400 kV ja 220 kV pääsähköjohtona. Rinnakkaisia pääsähkölinjoja ei ole merkitty erikseen, vaan ne sisältyvät samaan merkintään. Sähköjohdon rinnalle on maakuntakaavassa osoitettu pääsähköjohdon yhteystarve. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi muinaismuistokohde. Alueen välittömässä läheisyydessä noin 250 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee Kourinkankaan ja Kurikkalan vedenhankinnan kannalta
tärkeät pohjavesialueet, jotka sijoittuvat tärkeälle pohjavesivyöhykkeelle. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Kalajokilaakso on osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueena (mk-6)
ja Kalajoen alue matkailun vetovoima-alueena / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueena (mv-5). Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskus on merkitty matkailupalvelujen alueena
(RM). Alueen koillispuolella sijaitsevat Pitkäsenkylä ja Tynkä ja kaakkoispuolella 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 valtakunnallisesti 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 kohteena.
Maakuntakaavan yleisistä suunnittelumääräyksistä aluetta koskevat rantojen käyttöä, turvetuotantoa, maa- ja metsätaloutta sekä lentoesteiden korkeusrajoituksia koskevat määräykset. Maaja metsätalousalueita koskevan yleismääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien
karjatalouden, toimintaedellytykset. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja –yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. Lentoesteiden osalta korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja
lentopaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.
4.2.2 Maakuntakaavan uudistaminen

Maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen, joka tapahtuu kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin
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liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluerakennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaatimuksia. Keskeisin luonnonvaroihin liittyvä
kysymys on turvetuotannon ohjaaminen. Ensimmäisessä vaihekaavassa käsiteltävät konkreettiset aihepiirit ovat vähintään kymmenen tuulivoimalan laajuiset tuulivoimapuistot manner- ja
merialueilla sekä niihin liittyvät sähköjohtojen varaukset.
Vaihemaakuntakaavat
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja kaava on ympäristöministeriön vahvistettavana (Kuva 6). Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty ne tuulivoima-alueet, joilla on vähintään seudullista merkitystä, alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuksien toteuttamiseen. Tuulivoimala-alueiden
ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia.
Läntisten suunnittelualue sijoittuu pohjoisosaltaan 1. vaihekaavassa osoitetulle maatuulivoimalaalueelle (tv-1 alue nro 340, Tynkä P). Alueen kaakkoispuolelle on osoitettu myös maatuulivoimala-alue (tv-1 alue nro 341, Tynkä E). Tuulivoimapuistojen liityntävoimajohtoja ei ole maakuntakaavassa osoitettu. Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetut tuulivoimala-alueet perustuvat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta vuonna 2013 laadittuun tuulivoimaselvitykseen, joka on
jatkoa aiemmin tehdylle tuulivoimaselvitykselle (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011).
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan laatiminen on luonnosvaiheessa. Vaihemaakuntakaavan luonnos on laadittu 16.3.2015 ja se on ollut luonnoksena nähtävillä 25.3.30.4.2015 välisen ajan (Kuva 7). Alustavan aikataulun mukaan 2. vaihemaakuntakaava tulee
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2016. Toisessa vaihekaavassa käsitellään kulttuuriympäristöjä, maaseutuasutusta, virkistys- ja matkailualueita, seudullisia jätteenkäsittely- ja
ampumarata-alueita sekä puolustusvoimien alueita. Kaavaluonnoksessa hankealueen eteläosan
halki kulkee moottorikelkkareitti/-ura. Pohjoisessa alue rajautuu maaseudun kehittämisen kohdealueeseen –mk-6. Suunnittelualueen lounaispuolelle on osoitettu moottorikelkkailun yhteystarve.

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

LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kalajoen kaupunki
Läntisten tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma

8

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

Kuva 7. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakunta-kaavaluonnoksesta, johon Läntisten tuulivoimahankkeen likimääräinen sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa) ©
Pohjois-Pohjanmaan liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos
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3. vaihemaakuntakaavan laadinta käynnistynee vuoden 2015 aikana. Tämän vaihemaakuntakaavan aiheena ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset sekä muut tarvittavat päivitykset.
4.2.3 Yleiskaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavoja. Alueen lähiympäristössä sijaitsevat seuraavat
yleiskaavat (Kuva 8):
·

Hankealueen pohjoispuolella noin 2,5 kilometrin päässä on voimassa Kalajoen keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty 27.5.1993. Osayleiskaava on
monelta osaltaan vanhentunut. Kalajoen keskustan osayleiskaavan tarkistus on saatettu vireille kaupunginhallituksen 19.5.2014 päätöksen mukaisesti asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 5.6.-8.8.2014 väliseksi ajaksi. Kaavoitustyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys sekä luonto-, maisema-, kulttuuriympäristö- ja meluselvitykset.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.1.-13.2.2015.
·
Suunnittelualueen luoteispuolella noin 4 kilometrin päässä on voimassa Kalajoen Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty 26.2.2008.
Osayleiskaavan laajennustyö on tarkoitus käynnistää vuoden 2016 aikana Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmistumisen jälkeen.
·
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.
(Lähde: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupunki kaavoituskatsaus 2015)
4.2.4 Asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja (kuva 8). Alueen läheisyydessä on seuraavat, voimassa olevat asemakaavat:
·
·

·

·
·

Suunnittelualueen itäpuolella noin 4 kilometrin etäisyydellä on Tyngän asemakaava, joka on
hyväksytty 29.6.2010.
Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 4 kilometrin päässä olevan Kirkonseudun asemakaavan (vahvistettu 3.12.1966) viimeisin muutos ja laajennus on laadittu Hannila-Mätäsmaan
alueelle. Asemakaava on hyväksytty 26.8.2014.
Suunnittelualueen luoteispuolella noin 6 kilometrin päässä on Hiekkasärkkien asemakaava
(vahvistettu 4.2.1986), jonka viimeisin muutos ja laajennus on laadittu Tahkokorvien alueelle. Asemakaava on saanut lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksellä 3.7.2013.
Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 7 kilometrin päässä on Letonrannan asemakaava, joka
on hyväksytty 19.12.1996.
Suunnittelualueen länsipuolella noin 9 kilometrin päässä on voimassa Rahjan asemakaava,
jonka viimeisin muutos ja laajennus on hyväksytty 25.10.2005.

Lähimmät ranta-asemakaavat ovat eteläpuolella noin 5 kilometrin päässä sijaitseva Pitkäjärven
ranta-asemakaava, joka on vahvistettu 18.12.1986 sekä pohjoispuolella noin 7 kilometrin päässä
sijaitseva Kalajokisuu-Vasankarin ranta-asemakaava (vahvistunut 2.5.1980), jonka viimeisin
muutos on hyväksytty 20.1.2005.
(Lähde: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupunki kaavoituskatsaus 2015).
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Kuva 8. Kaavoitustilanne hankealueen läheisyydessä. (Lähde: Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus
2015).

4.3

Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

4.3.1 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

Pohjois-Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista suureen Mutkalammin 80 voimalan hankkeeseen. Osa
hankkeista on suunnitteluvaiheessa, osa rakennusvaiheessa ja osa toiminnassa. Läntisten hankealueen läheisyydessä on noin 1–5 kilometrin etäisyydellä Winda Invest Oy:n kahden voimalan
Etelänkylän hanke.
Kalajoen tuulivoimahankkeita on esitetty kuvassa 9. (Lähde: Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2015 ja Pöyry Finland Oy 2015).
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Kuva 9. Kalajoen alueen tuulivoimahankkeet. Kuva © Pöyry Finland Oy 2015.

4.4

Laaditut selvitykset ja suunnitelmat

4.4.1 Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys on valmistunut
30.6.2011 (Pohjois-Pohjanmaan liiton www-sivut). Esiselvityksen tavoitteena on tuulivoimatuotannon lisääminen alueella ja toisaalta tuotantoon liittyvien ympäristöhaittojen välttäminen. LänLIITE 1
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tisten tuulipuiston alue sijoittuu osittain selvityksessä tunnistetulle tuulivoima-alueelle. Hankealueelle sijoittuu selvityksessä aluekokonaisuuden Kalajoki itäinen kohde 89, joka on arvioitu B/C+–
luokkaan pääosin linnustovaikutusten vuoksi. Kohde sijaitsee linnuston todennäköisellä muuttoreitillä, mutta vaikutuksiin voidaan puuttua järjestämällä voimalat linnuston muuttosuuntaisiin
riveihin.
4.4.2 Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta on laadittu vuonna 2013 tuulivoimaselvitys, joka on
jatkoa aiemmin tehdylle maakunnalliselle tuulivoimaselvitykselle (kts. 4.4.1). Selvityksessä Läntisten tuulipuistoalue on osoitettu tuulivoima-alueena Tynkä P (kohde 46).
4.4.3 Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi 2011

Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle suunnitelluille tuulipuistoille on laadittu yhteisvaikutusselvitys (FCG
Finnish Consulting Group Oy 2011). Selvityksessä on arvioitu Tohkojan, Jokelan ja Mustilankankaan tuulipuistojen yhteisvaikutuksia meluun ja varjostukseen. Maisemavaikutusten arvioinnissa
mukana oli myös Mäkikankaan tuulipuisto Pyhäjoella. Näkemäalueanalyysin mukaan Mustilankankaan voimalat näkyvät Läntisten tuulivoimapuiston peltoaukeille. Tohkojan, Mustilankankaan,
Jokelan ja Mäkikankaan tuulipuistoista aiheutuu yhteisvaikutuksia maisemaan, linnustoon, maankäyttöön ja ihmisiin. Kaikkien hankkeiden toteutuessa maisemakuvan muutos alueella on huomattava ja se on havaittavissa laajalla alueella. Vain osan hankkeista toteutuessa maisemakuvamuutos on paikallisempi.
4.4.4 Kalajoki-Raahe tuulivoimapuistot – muuttolinnustoon kohdistuva yhteisvaikutusarvi-

ointi 2012
Lisäksi muuttolinnustoon kohdistuvista yhteisvaikutuksista on laadittu selvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy ja Pöyry Finland Oy 2012). Selvityksessä todetaan, että usealla samalle muuttoreitille osuvalla tuulivoimapuistolla voi olla vaikutuksia alueen läpi muuttavaan linnustoon (törmäysvaikutus). Vaikutusten arvioinnissa tarkastellut tuulipuistohankkeet sijaitsevat Läntisten
alueen pohjoispuolella, mutta osittain samassa linjassa Läntisten tuulipuiston kanssa. Selvityksen
mukaan alueella sijaitsevat Palonevan pellot ovat laulujoutsenten ja harmaahanhilajien merkittävä lepäilyalue.
4.4.5 Muuttolintuselvitys 2013

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

Maamittauslaitos
·
Maastotietokanta 2015
Sosiaali- ja terveysministeriö
·

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

5.

LAADITTAVAT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

5.1

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve
Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 22.5.2014 päätöksen
(Dnro POPELY/3/07.04./2014), jonka mukaan Kalajoen Pirttinevan tuulivoimahankkeessa on tarLIITE 1
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peen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Pirttinevan hankkeen nimi on vaihtunut
syksyllä 2014 Läntisten hankkeeksi.

5.2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Osayleiskaavoitusta varten laadittavissa selvityksissä ja arvioinneissa hyödynnetään hankkeen
YVA-menettelyn yhteydessä tehtäviä selvityksiä ja arviointeja sekä menettelyn yhteydessä saatavaa palautetta. YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjä selvityksiä voidaan tarpeen mukaan täydentää kaavoituksen yhteydessä.
Kaksivaiheiseen YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-yhteysviranomaisena
toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

5.2.1 YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. YVA-ohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.
Ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa
kuvataan
kyseessä
oleva
hanke
toteuttamisvaihtoehtoineen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitettävät ympäristövaikutukset ja käytettävät arviointimenetelmät. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut
YVA-ohjelmasta lausunnon 8.4.2015.
5.2.2 YVA-selostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvataan hanke ja sen tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.
5.2.3 YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot

Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1 (VE1): Rakennetaan alueelle 20 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3–
5 MW.
Vaihtoehto 2 (VE2): Rakennetaan alueelle 11 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3–
5 MW.
Vaihtoehto 3 (VE3): Rakennetaan alueelle 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3–5 MW.
Sähkönsiirto: Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuisto tullaan liittämään omalla uudella 110 kV:n
voimajohdolla sähköverkkoon Jylkkään rakennettavalla sähköasemalla. Sähkö siirretään Jylkän
sähköasemalle uutta voimajohtoa pitkin nykyisen Fingrid Oyj:n voimajohtokäytävän rinnalla.
5.2.4 YVA-menettelyn yhteydessä laaditut tai laadittavat selvitykset

YVA-menettelyä varten on tehty seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa arviointityössä:
·
·
·
·
·
·
·
·

kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
muuttolintuselvitys
pesimälinnustoselvitys
pöllöselvitys
lintujen törmäysmallinnus
liito-orava- ja lepakkoselvitys
varjostus- ja vilkkumismallinnus
melumallinnus
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muinaisjäännösinventointi
maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
näkymäalueanalyysi
asukaskysely
Avainhenkilöhaastattelu
TV- ja radiosignaalimittaus vallitsevista signaalitasoista

Arvioitavat vaikutukset
Osayleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan
sekä tuulipuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia.
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin
vaikutuksiin. YVA-tarveharkinnan yhteydessä on arvioitu keskeisten vaikutusten syntyvän yhteisvaikutuksista muiden tuulivoimahankkeiden kanssa, etenkin maiseman, linnuston ja melun osalta. Muita hankkeessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lausuntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Vaikutusten arvioinnin menetelminä käytetään analyyseja, asiantuntija-arvioita, kartta- ja ilmakuvatulkintoja sekä maastotulkintoja.
Keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja elinkeinoihin
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
liikennevaikutukset
vaikutukset ilmastoon
meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset
vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (mm. asuminen, metsästys, virkistys)
vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
vaikutukset muuttolinnustoon
vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin
turvallisuusvaikutukset
vaikutukset puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyhteydet)
lentoestevaikutukset
sähkönsiirron vaikutukset
yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä.

5.4

Kaavoituksen yhteydessä laadittavat selvitykset
Kaavoituksen yhteydessä ei lähtökohtaisesti suunnitella tehtävän uusia selvityksiä. Uusia, täydentäviä selvityksiä tehdään, mikäli voimalapaikkojen, tiestön tai sähkönsiirron sijoittelussa tapahtuu YVA-menettelyn jälkeen siirtoja alueille, joita ei YVA:ssa ole selvitetty.

6.

OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET
Kalajoen kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 8.12.2014. Kaupunki ja hankevastaava
ovat laatineet hankkeesta kaavoitussopimuksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.5.2015–26.6.2015. Kaavaluonnos ja
siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan mielipiteen kuulemista varten nähtäville vuodenvaihteessa 2015–16. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. Tämän jälkeen laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville alkukesällä 2016 ja josta pyydetään viranomaisten lausunLIITE 1
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not. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kaupungin hyväksymiskäsittelyyn loppukesästä
2016. Osayleiskaavan hyväksyy Kalajoen kaupunginvaltuusto.
Osayleiskaavoituksen aikataulu kytkeytyy samanaikaisesti käynnissä olevan tuulipuistohankkeen
YVA-menettelyyn. Kaavoituksessa tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit tuotetaan YVAmenettelyssä. Myös kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteydessä järjestettävät yleisötilaisuudet
ja nähtävilläolo- ja lausuntoajat pyritään sijoittamaan samaan ajankohtaan, mikäli se on mahdollista. YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen joulukuussa 2015.

Kuva 10. Osayleiskaavoituksen päävaiheet ja aikataulu.

7.

MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN
AIKANA

7.1

Tiedottaminen
Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vaiheista, sisällöstä, yleisötilaisuuksista, mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen sekä luonnoksen ja ehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan seuraavilla tavoilla:
-

Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdessä

-

Kalajoen kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla

-

Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksien yhteydessä

Viralliset kuulutukset julkaistaan paikallisessa Kalajokiseutu-lehdessä, Kalajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla.

7.2

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

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

Kiinteistönomistajat

Lähiympäristön
loma-asukkaat

asukkaat,

Yrittäjät

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

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään
Digita Oy
Elinkeinoelämän yhdistykset
Energiayhtiöt
· Fingrid Oyj
Finavia Oyj
Kalajoen ilmailukerho
Kylätoimikunnat ja -yhdistykset
Asukasyhdistykset
Maa- ja kotitalousnaiset
Maamiesseurat
Nuorisoseurat
Luonnonsuojeluyhdistykset ja -piirit
· Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys
· Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen
yhdistys
· Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
· Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen
yhdistys
WWF Suomi
WWF:n merikotkatyöryhmä
Metsänhoitoyhdistykset
Metsästysseurat ja -yhdistykset
MTK Keski-Pohjanmaa
Museo- ja kotiseutuyhdistykset
Riistanhoitoyhdistykset
Ilmatieteen laitos
Muut mahdolliset yhteisöt

Viranomaistahot
Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta
Kalajoen
toimikunta

kaupungin

maaseutu-

Kalajoen
lautakunta

kaupungin

ympäristö-

Kalajoen
omainen

kaupungin

terveysviran-

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Liikennevirasto
Museovirasto
Oulun Maaseutukeskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
(AVI)
Puolustusvoimat, 3. Logistiikkarykmentin esikunta
Suomen Turvallisuusverkko Oy
(STUVE Oy)
Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto
Muut viranomaiset harkinnan mukaan

8.

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

SUUNNITTELUVAIHE

1. OHJELMOINTIJA SELVITYSVAIHE
10/2014 –
04/2015

2. VALMISTELUVAIHE, KAAVALUONNOS
06/2015 –
01/2016

SUUNNITELMAN
TYÖSTÄMINEN
Yleisten tavoitteiden asettelu,
lähtötietojen
kokoaminen

Kaavoituspäätös,
Kaupunginhallitus
12/2014

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman laadinta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tiedottaminen
05/2015

Perusselvitykset,
tiedonkeruu ja
analyysi
Erillisselvitykset
Kaavaluonnoksen
vaikutusten arviointi
Kaavaluonnoksen
laadinta

3. KAAVAEHDOTUSVAIHE
03 – 06/2016

Kaavaluonnoksesta
ja muusta valmisteluaineistosta
saatujen mielipiteiden ja lausuntojen
jälkeen luonnos
työstetään kaavaehdotukseksi.
Vastineen laatiminen muistutuksiin
ja lausuntoihin

4. HYVÄKSYMISVAIHE
07-08/2016

KUNNAN JA VIRANOMAISTEN
KÄSITTELY

Kaava-asiakirjojen
ja vastineiden
viimeistely

Viranomaisneuvottelu ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista
Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto asetetaan nähtäville mielipiteen kuulemista varten
Kaavaluonnoksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta.
Kaavaehdotus asetetaan kunnassa nähtäville 30 päivän ajaksi.
Kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta.

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

Mielipiteen esittäminen valmisteluaineistosta kirjallisesti
ja suullisesti nähtävilläolon aikana

Kaavan hyväksymiskäsittely kaupungissa
Muistutusten ja lausuntojen käsittely

TIEDOTTAMINEN

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

Yleisötilaisuus
01/2016

Kuulutus paikallislehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kaupungin internetsivuilla

Mahdolliset muistutukset kirjallisesti
nähtävilläolon aikana

Ehdotus nähtävillä
kaupunginvirastossa
ja Internet-sivuilla

Yleisötilaisuus
05/2016

Kuulutus paikallislehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kaupungin internetsivuilla

Mahdolliset valitukset hyväksymispäätöksestä osoitetaan hallintooikeudelle

Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan paikallislehdissä, virallisella ilmoitustaululla sekä
kaupungin internetsivuilla.

2. viranomaisneuvottelu

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

9.

ASUKKAIDEN
OSALLISTUMINEN

Kaava lähetetään
tiedoksi viranomaisille

KUKA VALMISTELEE JA OHJAA
Kaavoitustyötä ohjaa Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Kaavakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy.
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10. MISTÄ SAA TIETOA
Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Kalajoen kaupungin Teknisistä palveluista / Maankäyttöpalveluista tai Rambollin yhteyshenkilöiltä.
Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5

Ramboll Finland Oy
Kampusranta 9 C

85100 KALAJOKI

60320 SEINÄJOKI

Riina Jorasmaa
Kaavasuunnittelija
p. 044 469 1310
riina.jorasmaa[at]kalajoki.fi

Liisa Märijärvi-Vanhanen
Projektipäällikkö
p. 040 556 0473
liisa.marijarvi-vanhanen[at]ramboll.fi

Terho Männistö
Kaavoitusteknikko
p. 044 469 1222
terho.mannisto[at]kalajoki.fi

Elina Saine
Projektikoordinaattori
p. 050 412 3188
elina.saine[at]ramboll.fi

Winda Power Oy
Tekniikantie 14
02150 ESPOO
Hannu Rantapää
Project Manager
p. 040 172 0860
hannu.rantapaa[at]winda.fi
Tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kaupungin internet-osoitteesta www.kalajoki.fi
Yleistietoa kaavoituksesta ja tuulivoimasta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteista
·
·

www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus
www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus → Elinympäristö → Tuulivoimarakentaminen
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