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1.

PERUSTIEDOT

1.1

Suunnittelun kohde ja vaikutusalue
Kalajoen kaupunki on päättänyt käynnistää osayleiskaavan laatimisen Mökkiperän-Pahkamaan
alueelle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista.
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus (MRL 48 §) ja
siinä tehdyt alueidenkäyttöratkaisut on otettava yleiskaavoituksen perustaksi. Yleiskaavaa
laadittaessa on yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat selvitettävä ja otettava
huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät.
Huhtikuussa 2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä tuulivoimarakentaminen voi perustua
suoraan yleiskaavaan (MRL 77 a §).
Mökkiperän-Pahkamaan suunnittelualue (noin 18,7 km 2) sijoittuu Kannuksen ja Kalajoen kunnanrajalle lähelle Mökkiperän ja Pahkamaan kyliä. Suunnittelualueelta on Kannuksen keskustaan
noin 13 km, Kalajoen keskustaan noin 18 km ja Kokkolan keskustaan noin 51 km. Kalajoen Mökkiperän-Pahkamaan suunnittelualue on osa laajempaa Mutkalammin tuulipuiston hankekokonaisuutta, jota jäljempänä selostuksessa kutsutaan kokonaishankealueeksi. Tuulipuisto sijoittuu Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien alueelle. Mutkalammin tuulipuiston koko on noin 48,3
km2.
Suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa 32 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa.
Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 144 metriä ja lavan pituus noin 66 metriä. Voimalan
kokonaiskorkeus on kuitenkin enintään 210 metriä. Kokonaishankealueelle (Kannus, Kalajoki ja
Kokkola) on tavoitteena toteuttaa yhteensä 77 voimalaa. Alueelle on laadittu kaavoituksen
kanssa samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-prosessin jälkeen voimaloita
on edelleen poistettu ja siirretty mm. luontoarvojen ja meluvaikutusten vuoksi.
Kokonaishankealueelle rakennetaan kolme sähköasemaa, joihin tuulivoimalat liitetään
maakaapeleilla. Sähköasemat sijaitsevat Kannuksen ja Kalajoen alueilla. Pohjoiselta ja eteläiseltä
sähköasemalta sähkö johdetaan maakaapelein keskimmäiselle sähköasemalle, josta edelleen 110
kV ilmajohdolla Uusnivalan sähköasemalle. Lisäksi toimija tutkii vaihtoehtoisesti myös liittymistä
Kalajoen Jylkän sähköasemaan. Liityntäreitistä tullaan tekemään tarvittavat selvitykset.
Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2 sekä alustavat sähkönsiirtoreittivaihtoehdot
Uus-Nivalaan kuvassa 3.
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti (koko hankkeen sijoittuminen). Pohjakartta ©
Maanmittauslaitos.

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus (Mökkiperän-Pahkamaan osa harmaa). Kokonaishankealue rajattu
mustalla viivalla. Pohjakartta © Maanmittauslaitos.
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Kuva 3. Alustavat sähkönsiirtoreittivaihtoehdot.

Vaikutusalue
Tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta, sillä osa vaikutuksista
rajoittuu rakennuskohteiden läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle. Keskeiset
vaikutusten tarkastelualueet on esitetty alla kuvassa 4.
Ympäristövaikutukset, kuten melu-, välke-, kasvillisuusvaikutukset ovat selvemmin havaittavissa
suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään suunnittelualueelta kauemmas,
ympäristövaikutukset vähenevät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää suunnittelualueen lähiympäristön
asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen
suunnittelualueen ympärillä Keski-Pohjanmaalla/Pohjois-Pohjanmaalla. Nämä laaja-alaiset,
epäsuorat vaikutukset liittyvät ensisijaisesti alueen työllistävään vaikutukseen.
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Kuva 4. Mutkalammin tuulipuiston kokonaishankealue vaikutusvyöhykkeineen.

Rakenteiden kuvaus
Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneissa käytetään erilaisia rakennevaihtoehtoja. Käytössä olevia
tornien rakenneratkaisuja ovat teräs- tai betonirakenteinen putkimalli, ristikkorakenteinen terästorni ja harustettu teräsrakenteinen putkimalli, sekä erilaisia yhdistelmiä näistä ratkaisuista. Kehitteillä on myös ratkaisuja, jotka tekniseltä toteutukseltaan tai materiaaliltaan poikkeavat edellä
mainituista.
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Kuva 5. Tuulivoimalan rakenteet, tornin korkeus ja lavan pituus.

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu jokaisen yksittäisen voimalaitoksen paikan pohjaolosuhteista. Myöhemmin hankealueella tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle
tuulivoimalalle tullaan valitsemaan sille sopivin ja kustannuksiltaan edullisin perustamistapavaihtoehto. Tuulivoimalaitosten perustamistekniikka voi olla mm. maanvarainen teräsbetoniperustus,
teräsbetoniperustus massanvaihdolla, teräsbetoniperustus paalujen varassa ja kallioankkuroitu
teräsbetoniperustus.
Hankkeessa käytettäväksi suunnitellut teräsbetoniperustukset vaativat halkaisijaltaan 22 metrisen ja kaksi metriä syvän kaivannon. Poistettavan maa-aineksen määrä on tällöin noin 760 m 3.
Jos tuulivoimaloihin suunniteltu hybriditorni toteutetaan valamalla eikä valmiista betonielementeistä, betonin tarve yhtä voimalaa kohden on noin 1400 m3.

Kuva 6. Tuulivoimalaitosten perustamistekniikoita.
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1.2

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Kalajoen Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaava.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisen suunnittelualueelle
sekä alueen muiden toimintojen ja tuulivoimatuotannon yhteensovittamisen. Osayleiskaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää suorat rakennusluvat tuulivoimaloille (MRL 77a
§).

1.3

Yhteyshenkilöt
Kaavoittaja:

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI
Kaavasuunnittelija
Riina Jorasmaa
puh. 044-4691 310
Sähköposti: riina.jorasmaa@kalajoki.fi

Kaavan laatija:
Ramboll Finland Oy
Pitkänsillankatu 1
67100 KOKKOLA
Maanmittausinsinööri Pekka Kujala
puh. +358 40 726 6050
Sähköposti: pekka.kujala@ramboll.fi
Suunnittelija:
TkL Jutta Piispanen
Puh. +358 40 672 2277
Sähköposti: jutta.piispanen@ramboll.fi
Toimija:
PROKON Wind Energy Finland Oy
Yrittäjänkatu 13
65380 VAASA
Janne Jämsä
puh. +358 40 5432 982
Sähköposti: j.jamsa@prokon.net

1.4

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka mahdollistaa
tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän tiestön, sähkönsiirtoverkoston ja sähköasemien
rakentamisen suunnittelualueelle sekä alueen muiden toimintojen ja tuulivoimatuotannon
yhteensovittamisen. Osayleiskaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää suorat
rakennusluvat tuulivoimaloille. Muut kuin tuulivoimaloille, tuulipuiston sisäisille kaapeleille ja
tiestölle tarkoitetut alueet säilyvät pääosin nykyisessä käytössään. Voimaloiden rakennuspaikat,
10

KAAVASELOSTUS

uusi tiestö ja muu tarvittava infrastruktuuri osoitetaan
metsätalousalueiden sisään jäävinä erillisinä alueen osina.

kaavassa

lähinnä

maa-

ja

Suunnittelun kautta varmistetaan, että kaavassa osoitetuista toiminnoista ei aiheudu esimerkiksi
suunnittelualueen luonnonympäristön, eläimistöön ja linnustoon, ympäröivän alueen asukkaisiin,
alueella harjoitettavaan maa- ja metsätalouteen tai muihin elinkeinoihin kohdistuvia merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia. Tärkeänä kaavan tavoitteena pidetään myös sitä, ettei uusi
maankäyttö aseta merkittäviä rajoitteita suunnittelualueen lähiympäristön kehittämiselle
tulevaisuudessa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää.
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
(Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset
ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty
asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, jotka viidettä lukuun ottamatta koskevat
suunnittelualuetta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden kohdan neljä, Toimivat yhteysverkot ja
energiahuolto,
yleistavoitteissa
todetaan:
"Alueidenkäytössä
turvataan
energiahuollon
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia".
Erityistavoitteiden
mukaan:
"Maakuntakaavoituksessa
on
osoitettava
tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti
useamman
voimalan
yksiköihin."
Tuulivoimahanke
osaltaan
tukee
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista (kohta 5.3).

2.

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA

2.1

Ympäristön nykytila

2.1.1 Maankäyttö ja elinkeinot
Suunnittelualueelle ei sijoitu asutusta tai loma-rakennuksia (kuva 7). Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee runsaammin asutusta, joka on keskittynyt kylien alueille. Suunnittelualuetta
lähimpiä kyliä ovat Mökkiperän, Pahkamaan ja Kärkisen asutuskeskittymät. Lähin asuinrakennus
sijaitsee noin 970 metrin päässä voimalan sijoituspaikasta mitattuna Pahkamaalla. Lähin lomarakennus sijaitsee suunnittelualueen itäpuolella Ylijärvellä noin 1,6 km päässä voimalan sijoituspaikasta. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on muuhun käyttötarkoitukseen merkittyjä rakennuksia (esim. eräkämpät, varastot tms. rakennukset).
Taulukko 1. Kokonaishankealueen etäisyydet lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin.

Etäisyys lähimpään
tuulivoimalaan
0-1 km
1-2 km
2-5 km

Asukkaita

Asuinrakennuksia

Loma-asuntoja

14
184
408

5
66
214

0
9
50

*Lähteet:
Rakennukset: MTK, kaupunkien rekisterit, maastokäynnit
Asukkaat: Tilastokeskus 2013 (250m x 250m ruututietokanta)
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Kuva 7. Rakennukset suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Yläkuvassa pohjoisosa, alakuvassa eteläosa.
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Suunnittelualueen pääelinkeino on metsätalous. Peltoaukeita on Mökkiperän ja Pahkamaan kylien
läheisyydessä ja näillä alueilla harjoitetaan maataloutta. Turkistarhaus ja maa-ainesten otto ovat
myös tärkeitä lähialueen elinkeinoja. Lähin turkistarha sijaitsee noin 900 m lähimmästä tuulivoimalan sijoituspaikasta Mökkiperällä. Myös suunnittelualueen ulkopuolella Pitkäjärven pohjoispuolella sijaitsee turkistarha. Kannuksen Hietajärven eteläpuolella sijaitsee laaja maa-aineksen ottoalue.
2.1.2 Liikenne
Suunnittelualueen itäpuolitse kulkee seututie 774 (Kalajoki–Sievi), eteläpuolitse kantatie 28
(Kokkola–Kajaani) ja kaakkoispuolella kantatie 86 (Kannus–Ylivieska). Suunnittelualueen poikki
kulkee lounais-koillinen suunnassa yhdystie 7720 (Kannus-Rautio), sekä itä-länsi-suunnassa yhdystie 18057 Ainali-Mutkalampi. Alueen pohjoispuolella kulkee yhdystie 7730 (Himanka-Typpö).
Näiden teiden välissä suunnittelualueella ja sen ympärillä kulkee pienempien yhdysteiden ja metsäteiden verkosto. Alueen ympärillä sijaitseva päätiestö yhdessä alempiasteisen tieverkon kanssa
tukee alueen käyttöönottoa tuulivoiman tuotantoon. Alueen tiestö ja tiestön keskimääräiset liikennemäärät on esitetty kuvissa 8 ja 9.
Tuulivoimaloiden rakentamisaikana erikoiskuljetuksissa käytettävät reitistöt on esitetty osiossa
6.5.

Kuva 8. Suunnittelualueen ja sen ympäristön tiestö ja keskimääräiset liikennemäärät (ajoneuvoa/vrk).
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Kuva 9. Suunnittelualueen ja sen ympäristön tiestö ja keskimääräiset raskaan liikenteen liikennemäärät
(ajoneuvoa/vrk).

Kalajoen lentoasema sijaitsee noin 19 km luoteeseen suunnittelualueesta, joka ei kuitenkaan sijaitse lentokentän lähestymissuunnassa. Kannuksen pienlentokenttä sijaitsee alueen eteläpuolella
lähimmillään noin 7 kilometrin etäisyydellä. Nivalassa sijaitsee lentokoneiden varalaskeutumispaikka. Lentoasemien ympärille sijoittuu lentoestevyöhykkeitä, jotka rajoittavat ko. alueen mahdollista rakentamiskorkeutta. Mutkalammin kokonaishankealueen osalta lentoesterajoitusta ei ole
olemassa. Lopputilanteessa Finavia lentoestelausunnossaan ratkaisee toteutettavien tuulivoimaloiden maksimirakentamiskorkeuden ja Trafi määrää sen jälkeen lentoestelupapäätöksessään luvan ehdot.
2.1.3 Virkistyskäyttö ja matkailu
Suunnittelualueella ja sen ympäristössä voi jokamiehenoikeudella marjastaa, sienestää ja oleilla
luonnossa. Lisäksi alueella metsästetään ja alueelle sijoittuu muutamia metsästysmajoja. Suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä virkistyskohteita. Sen lähiympäristössä sijaitsee muutamia
vesistöjä, jotka soveltuvat virkistyskäyttötarkoituksiin. Lähialueella sijaitseva virkistyspaikka on
Kannuksen Hietajärvi, joka on myös maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi. Alue on lähinnä uimaranta- ja päiväretkeilykäytössä.
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä matkailukohteita. Suunnittelualueen
pohjoispuolella, Pitkäjärven rannalla sijaitsee leirikeskus, uimaranta ja useita loma-asuntoja. Pitkäjärven alueella on myös luontoreittejä ja laavu. Mutkalammin eteläpuolella sijaitsee myös Rautaperän luontopolku. Alueelta noin 20 km päässä luoteeseen sijaitsee Kalajoen tärkein matkailuja virkistysalue, Kalajoen Hiekkasärkät.
2.1.4 Luonnonympäristö ja kasvillisuus
Suunnittelualue sijoittuu Svekofenniselle liuskevyöhykeelle (Svecofennia, 1930-1780 Ma). Kallioperä on pääsääntöisesti hapanta granodioriittia ja kiilleliusketta (arkosiitti- ja konglomeraattiväli14
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kerroksia) sekä pieniltä osin pyrokseenigranitoidia ja gabroa/dioriittia (kuva 10). Ainoa emäksinen esiintymä on suunnittelualueen ulkopuolella Raution kaakkoispuolella sijaitseva mafinen vulkaniitti.

Kuva 10. Suunnittelualueen kallioperä.

Suunnittelualueen maaperä (kuva 11) koostuu pääosin sekalajitteisesta ja karkealajitteisesta
maa-aineksesta, joka on käytännössä moreenia, sekä turvemaista. Alueella on myös kalliopaljastumia. Alue sijaitsee sulfaattimaavyöhykkeellä, mutta riski sulfaattimaiden esiintymiseen on melko pieni. Potentiaalisinta sulfaattimaa-aluetta on kokonaishankealueen eteläinen osa, jonka soilta
on aikaisemmissa tutkimuksissa löydetty kohonneita rikkipitoisuuksia (Kaivoräme, Susineva ja
Pieni Susineva).
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Kuva 11. Suunnittelualueen maaperä.

Suunnittelualueen maanpinnan korkeus nousee kaakkoon kohti mentäessä, ollen pohjoisosassa
+45 m mpy ja kaakkoisosassa korkeimmillaan noin +85 m mpy. Mäkisiä selännealueita ympäröivät pitkälle ojitetut suoalueet. Suunnittelualue on loivasti kumpuilevaa, paikoin mäkistä, havumetsä- ja suoaluetta. Selännealueilla on paikoin kivikkoisia alueita. Peltoaukeita on teiden varsilla
kylien läheisyydessä. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sen eteläpuolelle sijoittuu Itämaa-Pirttikankaan arvokkaaksi moreenimuodostumaksi (MOR-Y11-066, arvoluokka 2) luokiteltu
kumpumoreenimuodostuma ja länsipuolelle Oravamaanharju–Vuotinselkä kumpumoreenimuodostuma (MOR-Y10-007, arvoluokka 2) (kuvattu tarkemmin kohdassa suojelualueet). Suunnittelualueen länsipuolella, noin 150 metrin päässä sen rajasta, sijaitsee paikallisesti arvokas Lautakodankankaan harjualue. Suunnittelualueelta noin puolen kilometrin päässä luoteessa on UusiSomeron maakunnallisesti arvokas harjualue. Kauempana länsipuolella sijaitsee Jokikangas Heinistönkankaan kumpumoreenialue (MOR-Y10-011). Arvokkaat maaperämuodostumat on esitetty kuvassa 12.
Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön pääasialliset luontotyypit ovat karuhkot tai karut puolukka- tai puolukka-variksenmarjatyypin eri-ikäiset talousmetsät, joista nuoret metsävaiheet ovat
vallitsevia. Suot on suurimmaksi osaksi ojitettuja rämeitä tai turvekankaita. Laajoja luonnontilaisia tai luonnontilaisenkaltaisia metsäalueita ei esiinny ja ojittamattomat suoalueet ovat pieniä.
Kivikankaan räme ja Heinistönjärven ympäristö ovat yhtenäisiä luonnontilaisia suoalueita. Heinistönjärven alue määritelty metsälain 10 § mukaiseksi arvokkaaksi kosteikoksi, joka on myös linnustollisesti tärkeä alue.
Vanhimpia metsiköitä edustavat 60–80 vuoden ikäiset mustikkatyypin kuusikot, mutta varsinaisia
vanhanmetsän indikaattoreita ei havaittu maastoselvityksissä. Kokonaishankealueen ulkopuolella
kuusikoita esiintyy enemmän ja ne ovat osin rehevämpiä lehtomaisen kankaan kasvupaikkoja.
Uhanalaista tai erityisesti suojeltavaa kasvilajistoa ei havaittu. Myöskään luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei hankealueella esiinny. Arvokkaimmat luontokohteet alueella löytyvät ojittamattomasta suoluonnosta. Uhanalaisia suotyyppejä edustavat mm. Kaivorämeen vaarantuneet
saranevat. Lisäksi Hietajärvi voidaan tulkita uhanalaisuusluokituksen mukaiseksi vaarantuneeksi
harjulammeksi. Vesilain mukaisiksi kohteiksi hankealueella voidaan lukea Heinistönojan ja Kaivo16
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rämeen uomat. Metsälain mukaisia elinympäristöjä hankealueella esiintyy kivikkojen osalta runsaasti, muutoin vähän. Tarkempi kuvaus kasvillisuudesta ja luontotyypeistä liitteenä olevassa luontoselvityksessä (liite 8).

Kuva 12. Arvokkaat maaperämuodostumat.

2.1.5 Vesistöt ja pohjavesialueet
Mökkiperän-Pahkamaan suunnittelualue sijoittuu pääasiassa Iso-ojan valuma-alueeseen (53.017)
ja Rättyänojan valuma-alueeseen (53.099), joilta vedet kulkeutuvat Kalajokeen sekä Pöntiönjoen
yläosan valuma-alueeseen (52.003), joista vedet kulkeutuvat Pöntiönjokeen. Kokonaishankealue
sijoittuu lisäksi Heinistönojan valuma-alueelle (52.004), jolta vedet kulkeutuvat myös Pöntiönjokeen sekä Himanganjoen valuma-alueelle (84.069). Varsinaisella suunnittelualueella ei ole merkittävämpiä vesistöjä; alueella on muutamia pieniä lampia. Kokonaishankealueella Kannuksen
puolella sijaitsee Hietajärvi. Hietajärvi on matala, harjualueen karu ruskeavetinen humusjärvi.
Järveen laskee useita metsätalousojia ojitetuilta rämeiltä. Pöntiönjoki virtaa kokonaishankealueen
länsipuolella. Kokkolan Uusi-Someron suunnittelualueen keskellä Kannuksen enklaavissa sijaitsee
Heinistönjärvi. Se on matala ja osin umpeenkasvanut lampi, jonka ympäristössä kasvaa rehevää
rantaluhtaa. Suunnittelualueella on myös runsaasti ojitettuja soita. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsee 1. luokkaan kuuluva Uusi-Someron pohjavesialue (1031553). Suunnittelualueella ei
ole tiedossa olevia talousvesikaivoja.
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Kuva 13. Pohjavesialueet ja valuma-aluejako.

2.1.6 Linnusto
Pesimälinnusto
Pesimälinnustoselvitys on laadittu vuoden 2012 aikana ja esitetty tarkemmin liitteessä 11.
Linnustollisesti suunnittelualuetta luonnehtivat pääasiassa metsäympäristöjen lintulajit. Suunnittelualueen ja sen ympäristön suot on nykyisin pääosin ojitettu, minkä vuoksi suo- ja kosteikkoalueille ominaisten lajien suosimia elinympäristöjä on alueella vain melko vähän jäljellä. Metsätaloutta ja virkistyskäyttöä lukuun ottamatta suunnittelualueella ei kuitenkaan nykyisin ole juurikaan muuta ihmistoimintaa. Tästä syystä alue muodostaakin potentiaalisen elinympäristön myös
selkeämmin ihmistoimintaa vältteleville lajeille, kuten metsolle ja muille kanalinnuille. Suoalueiden lintulajisto on niukkaa Jäkälänevan linnustoa lukuun ottamatta.
Suunnittelualueen läheisyydestä ei tunneta uhanalaisten päiväpetolintulajin esiintymiä. Linnustotietoa on kerätty Metsähallitukselta, Eläinmuseolta sekä harrastajilta.
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Kuva 14. Huomionarvoiset lintuhavainnot suunnittelualueella ja sen läheisyydessä.
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Muuttolinnusto
Muuttolinnustoselvitys on laadittu 2011- 2012 aikana. Linnustoselvitys kokonaisuudessaan on liitteessä 10.
Perämeren rannikolle sijoittuu yksi Suomen merkittävistä lintujen päämuuttoreiteistä sekä vesiettä maalinnuille. Useat lajit muuttavat selkeissä maasto-olosuhteissa hajanaisena rintamana.
Pohjanlahti toimii muuttoa pakkaavana maastoelementtinä. Rannikolle saapuvat linnut eivät mielellään ylitä laajaa vesistöä, vaan seurailevat muuttosuuntaan hyvin sopivaa rannikkolinjaa. Keskittyneintä muutto on selväpiirteisillä, vähäsaarisilla seuduilla, kuten esimerkiksi Kalajoen ja Pyhäjoen välisellä rannikko-osuudella. Syksyn havainnointitietojen mukaan rannikon muuttoväylä ei
ulotu Raution havainnointipaikalle, mikä sijaitsee lähes 30 km merenrannasta. Kaikkiaan havaintoja kirjattiin 75 lajista, 12 763 lintuyksilöstä. Merkittäviä linnustotiheyden eroja selvitysalueen
sisällä ei havaittu. Muutto painottui jonkin verran tornin länsipuolelle, mistä kirjattiin 56 % lintuyksilöistä. Yksittäisten lajien kohdalla eroja oli, mm. kurjista noin 80 prosenttia muutti tornin länsipuolelta. Suunnittelualue ei sijoitu myöskään syysmuuttavien merikotkien tai kurkien pääasiallisille muuttoreiteille. Kurkien pääasiallinen ja kapeahko päämuuttokäytävä sijoittuu n. 45 km etäisyydelle sisämaahan ja merikotkien rannikolle.
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei esiinny muuttolinnuston kannalta merkittäviä levähdys- tai ruokailualueita, kuten pelto- ja kosteikkoalueita.

2.1.7 Muu eläimistö
Liito-oravaselvitys laadittiin YVA-prosessin yhteydessä (luontoselvityksessä liitteessä 8). Suurin
osa suunnittelualueen ja sen ympäristön metsäkuvioista on puustorakenteeltaan ja metsätyypiltään pääosin liito-oravalle soveltumattomia elinympäristöjä. Selvitysalueelta löytyneet liitooravan asuttamat metsiköt sijoittuvat selvitysalueen pohjoisosaan, jossa kuusivaltaisia metsätyyppejä esiintyy runsaammin, kuin muualla selvitysalueella. Lajia havaittiin kuusivaltaisista tuoreen kankaan metsistä, joissa esiintyy järeää haapaa ja koivuja sekä leppiä sekapuustona, tai
kuusikoissa, joista on yhteys tarvittaville lehtipuustoisille ruokailualueille. Selvityksen mukaan liito-oravahavainnot sijoittuvat neljään toisistaan erillään olevaan esiintymään. Selviä lisääntymisja levähdyspaikkoja havaittiin yksi ja se ei sijaitse suunnittelualueella tai kokonaishankealueella.
Melko varmoja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja havaittiin kolme, joista yksi sijoittuu hankealueen itäosaan. Inventoidulla alueella saattaisi karkean arvioin mukaan elää 3-6 liito-oravanaarasta
ja mahdollisesti 1-3 liito-oravakoirasta, joista osa kokonaishankealueen läheisyydessä.
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Kuva 15. Selvityksen mukaiset liito-oravan elinympäristöt (sininen).

YVA-prosessissa laaditun lepakkoselvityksen (liite 9) perusteella kokonaishankealueella esiintyy
kaksi lepakkolajia, pohjanlepakko ja siippalaji. Näiden lajien havaittiin muun muassa saalistavan
alueella ja siltä havaittiin lisäksi muutamia potentiaalisia levähdysalueita. Selvityksen perusteella
hankealuetta ei voida pitää lepakoiden kannalta erityisen merkittävänä alueena, mutta sieltä on
osoitettavissa joitakin lepakoiden kannalta tärkeitä kohteita.
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Kuva 16. Lepakoiden saalistusalueet (Eurobats II) ja siirtymisalueet (Eurobats III)

Selvitysten mukaan suunnittelualueella ja sen ympäristössä tavataan suurpedoista säännöllisesti
karhu ja satunnaisesti ahma, ilves ja susi. Suurpetojen lisääntymisreviirejä tai talvehtimispaikkoja kokonaishankealueelta ei tunneta. Karhun talvipesiä tunnetaan kaksi 10 km säteeltä tuulivoima-alueen rajalta. Hirvieläimistä alueella esiintyvät hirvi, metsäkauris ja metsäpeura. Näistä aluetta pidetään merkittävänä hirvelle. Kokonaishankealueella tavataan myös majavia sekä yleisempiä pieniä nisäkäslajeja. Kokonaishankealueella ja sen ympäristössä ei luontoselvityksen
maastokäynneillä havaittu, eikä ole olemassa aikaisempaa tietoa uhanalaisista eliölajeista, lukuun
ottamatta linnustoa ja em. luontodirektiivin liitteen IV lajeja (liito-orava, karhu ja ahma). Hankealueelta havainnoitiin kuitenkin muutamien merkittävien lajien potentiaalisia elinympäristöjä
(esimerkiksi viitasammakko ja rämeristihämähäkki), mutta tarkempaa tutkimusta ei hankkeeseen liittyvien vaikutusmekanismien ja luontoselvityksen perusteella katsottu tarpeelliseksi suorittaa.

2.1.8 Natura-alueet ja muut suojelualueet
Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000- tai muita suojelualueita. Alueen itäpuolella, lähimmillään noin puolen kilometrin etäisyydellä sijaitsee Jäkälänevan Natura 2000 -alue (FI1000008,
SCI) (kuva 17). Jäkälänevan pinta-ala on 233 hehtaaria. Alue sisältää luonnontilaisen keidassuoalueen, jonka ravinnetaso vaihtelee karusta lähes keskiravinteiseen. Suurimmaksi osaksi suo on
avointa rahkarämettä, jossa on harvakseltaan mäntyjä. Keskiosassa suota on allikkoisia rimpipintoja. Alueen kasvilajisto on niukkaa. Valtalajeina ovat rahkasammalet sekä tupas- ja luhtavilla.
Jäkälänevalla pesii mm. huuhkaja, metso, sinisuohaukka ja suokukko. Jäkälänevan alue kuuluu
valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Etelä- ja lounaisosiin on lisätty alueen vesitaloudelle
tärkeitä alueita. Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnon-suojelualueena. Jäkälänevan
Natura-alueesta on tehty YVA-prosessin yhteydessä erillinen Natura-arvio.
Suunnittelualueen länsipuolelle kokonaishankealueelle sijoittuu Lautakodankankaan paikallisesti
arvokas harjualue ja luoteispuolelle Uusi-Someron maakunnallisesti arvokas harjualue. Suunnit22
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telualueen länsi-/luoteispuolella lähimmillään noin neljän kilometrin etäisyydellä sijaitsee Hiljun
vanhojen metsien suojeluohjelma-alue (AMO100528). Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sen eteläpuolelle sijoittuu Itämaa-Pirttikankaan arvokkaaksi moreenimuodostumaksi (MORY11-066, arvoluokka 2, pinta-ala 208 ha) luokiteltu kumpumoreenimuodostuma ja länsipuolelle
Oravamaanharju–Vuotinselkä kumpumoreenimuodostuma (MOR-Y10-007, arvoluokka 2, pintaala 246 ha). Etäänpänä länsi-/luoteispuolella sijaitsee Jokikangas-Heinistönkankaan arvokkaaksi
moreenimuodostumaksi luokiteltu kumpumoreenimuodostuma (MOR-Y10-011, arvoluokka 4, pinta-ala on 81 ha).
Pohjois-Pohjanmaan liitto on osoittanut 1. vaihemaakuntakaavassa uusina luonnonarvokohteina
aluevarauksen luonnonsuojelualueelle (SL-1) Jäkälänevan Natura-alueen lounaispuolelle ja valtakunnallisesti arvokkaalle moreenimuodostumalle tuulipuiston hankealueen eteläpuolelle.

Kuva 17. Suojelualueet suunnittelualueen läheisyydessä.

2.1.9 Tuulisuusolosuhteet
Tuuliatlaksen mukaan koko suunnittelualueella sadan metrin korkeudella tuuliolosuhteet ovat
melko hyvät. Tuuliatlaksen tietojen mukaan alueen keskituulennopeus vaihtelee 6,0–6,4 m/s.
2.1.10 Maisema ja kulttuuriympäristö
Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa kuntajaossa Pohjanmaahan ja siinä tarkemmin KeskiPohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Tyypillistä alueelle on kapeahkot jokilaaksot viljelysalueineen, joiden väliin jäävät karut ja soiset moreeniselänteet. Maaston suhteellisen tasaisuuden
vuoksi soita on runsaasti.
Kuvassa 18 on esitetty lähialueen maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat maisema-alueet,
rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY) ja paikallisesti arvokkaat rakennukset. Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Alueelle tai
23

KAAVASELOSTUS

sen läheisyyteen ei myöskään sijoitu RKY-kohteita. Lähin paikallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Mutkalammin kylän alueella, josta on paikannettu myös paikallisesti arvokkaita rakennuksia. Se sijaitsee lähimmillään noin 5 kilometrin etäisyydellä Mökkiperän-Pahkamaan suunnittelualueesta. Iso-Hannin ja Nilkkulan maakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee lähimmillään
noin 9 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sen länsipuolella.
Suunnittelualueen pohjoispuolella Kärkisessä, lähimmillään noin 3,5 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökohde Mäkitalon mäki. Rautiossa,
suunnittelualueelta noin 5,5 kilometriä itään ja Korhoskylässä noin 5 kilometriä kaakkoon on
useita maakunnallisesti arvokkaita kohteita (kuva 18).

Kuva 18. Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat maisema-alueet, RKY-kohteet sekä paikallisesti arvokkaat rakennukset.

Mutkalammin kylän maisema-alueen halkaisee kylätie, jolta avautuu kauniita näkymiä peltoaukealle. Mutkalammin kylän monipuolinen rakennuskanta on rakentunut useiden vuosikymmenien
saatossa ja liittyy vahvasti maatalouteen. Mutkalammilla on säilynyt pari vanhaa pohjalaista rakennusryhmää. Kylän pohjoispäässä Pohjantähden taloryhmä ja eteläpäässä Pöntiönjoen varrella
Mutkien, Jokelan ja Matintalon tuvat. Alueen erikoisuutena ovat pitkät koivukujat, jotka johtavat
useimpiin maatalouspihapiireihin (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001).
Kälviä-Himanka maantien varrella sijaitsee Iso-Hannin ja Nilkkulan muodostama maisema-alue.
Alueen läpi kulkevan tien varrella sijaitsee useita komeita vanhoja maatalouspihapiirejä talousrakennuksineen. Alueen merkittävimmän kokonaisuuden muodostaa Hannin asutus, joka sijaitsee
kylätien varrella maantien länsipuolella. Hannin asutus on tiivistä raittiasutusta, jonka rakennuskannasta suurin osa on edustavia pohjalaistaloja (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy
2001).
Kuvassa 19 on esitetty suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä inventoidut kiinteät muinaisjäännökset. Tiedot perustuvat Museoviraston rekistereistä saatuihin tietoihin sekä kesällä 2012
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suoritettuun suunnittelualueen arkeologiseen inventointiin (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu
2013). Kesän 2013 aikana on tehty vielä tarkistusinventointi, minkä johdosta tiedot suunnittelualueen muinaisjäännöksistä ovat vielä tarkentuneet. Arkeologiset inventoinnit ovat liitteenä 4 ja
5. Suunnittelualueelle sijoittuvat muinaisjäännökset:
1)
2)
3)
4)
5)

Ketunhiedat: Kivikautinen asuinpaikka, rauhoitusluokkaehdotus 2.
Mustolanhauta: Kivikautinen kivirakenne (röykkiö), rauhoitusluokkaehdotus 2.
Mustolanhauta 2: Historiallisen ajan tervahauta, rauhoitusluokkaehdotus 2.
Riitaharju: ajoittamaton kivirakenne (rakkakuopat), rauhoitusluokkaehdotus 2.
Pirttijärvi: Kesällä 2013 inventoitu löydös.

Kuva 19. Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön kiinteät muinaisjäännökset.

2.2

Maa-alueiden omistus
Maa-alueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueella on myös Kalajoen kaupungin sekä
Kalajoen seurakunnan omistuksessa olevia maita. Tuulivoimatoimijan yhteistyökumppanina toimiva Infinergies Finland Oy on tehnyt maanvuokraussopimukset maanomistajien kanssa.
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2.3

Kaavoitustilanne

2.3.1 Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Kalajoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko
maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet
sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maakunnan kehittämisen kannalta. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja kaava on tullut
lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä. Ote suunnittelualueelta ja sen ympäristöstä on esitetty kuvassa 20.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen on
kohdistettu seuraavia aluevarauksia:

Taajamatoimintojen alue.
Kylä.
Natura 2000- alue.
Luonnonsuojelualue.
Pohjavesialue.

Kuva 20. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ja 1. vaihekaavan yhdistelmästä. Suunnittelualue ja
kokonaishankealue on rajattu kuvaan mustalla viivalla. 1. vaihekaavassa tv-1 merkinnällä on osoitettu
tuulivoima-alueet, SL-1 –merkinnällä luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi tarkoitettuja suoalueita,
tu-1 –merkinnällä turvetuotantoon soveltuva alue sekä ge-2 merkinnällä arvokkaat geologiset muodostumat (moreenimuodostumat), muut maakuntakaavan merkinnät yllä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan suunnittelualueen läheisyyteen on osoitettu taajamatoimintojen alue Raution taajamaan. Merkinnällä osoitetaan asumisen, palveluiden, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueet.
Taajamatoimintojen aluetta koskee suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.
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Kylä –merkinnällä, Kärkisen kylälle on osoitettu maaseutuasutuksen kannalta tärkeäksi kyläkeskukseksi. Aluetta koskee suunnittelumääräys: Kyläkeskuksen asemaa on pyrittävä vahvistamaan
sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja –ympäristöön ja hyvien peltoaukeiden säilyttämiseen maatalouskäytössä.
Läheisyydessä sijaitsee myös Natura 2000 –verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue, Jäkäläneva.
Soidensuojelualuetta (vaaleansininen alue SL –merkintä) koskee suunnittelumääräys: Alueen ja
sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun
tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten
ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lausunto.
Luoteisreunassa on maakuntakaavassa osoitettu tärkeä pohjavesivyöhyke (vaalean sininen pystyviivoitus) Pitkäjärven läheisyyteen. Samalla alueella sijaitsee myös pohjavesialue. Suunnittelualueen ulkopuolella, sen itäpuolella sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen Hollannin pohjavesialue (sininen katkoviiva, pv-merkintä). Pohjavesialuetta koskee suunnittelumääräys: Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.
Hyväksytty 1. vaihekaava ja vireillä olevat Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat
Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa
vaiheessa. Kuntaliitoksen myötä Keski-Pohjanmaan maakunnasta Kalajoen kaupunkiin, PohjoisPohjanmaan maakuntaan siirtynyt Himanka on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan
uudistamisessa. Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihemaakuntakaava) käsiteltävät aihepiirit ovat:
- energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
- kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
- luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
- liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.
1. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 28.8.-26.9.2012 ja 1. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 20.9.-21.10.2013. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan
2.12.2013. Siinä suunnittelualue sijoittuu pääasiassa tuulivoimaloiden alueelle (tv-1). Suunnittelumääräykset: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan,
linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.
Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, merenkulun turvallisuudesta ja
tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Tuulivoimalat tulee sijoittaa ryhmiin geometrialtaan selkeään muotoon ja niin lähelle toisiaan kuin se energiantuotannon taloudellisuus
huomioon ottaen on mahdollista. Kaavassa on lisäksi osoitettu suunnittelualueen läheisyyteen ja
pieniltä osin suunnittelualueelle arvokas geologinen muodostuma (moreenimuodostuma, ge-2).
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa
turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia.
Suunnittelualue ulottuu pieniltä osin vaihemaakuntakaavaan merkitylle suojeltavaksi tarkoitetulle
luonnonsuojelualueelle (SL-1). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi
tarkoitettuja suoalueita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. Suojelu27
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määräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin suon vesitaloutta muuttaviin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes suojelualue perustetaan, kuitenkin enintään 5 vuotta tämän maakuntakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Määräys ei
koske alueellisesti tärkeää pohjavedenhankintaa. Suunnittelualueen läheisyyteen on lisäksi osoitettu turvetuotantoon soveltuva alue (tu-1). Suunnittelumääräykset: Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoitoalueella turvattava poronhoidon edellytykset. Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön.

Seuraavien vaihekaavojen teemat ovat:
2. vaihekaava: kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu, jätteenkäsittely. Kaava on tullut vireille keväällä 2013. Maakuntahallitus on päättänyt 16.3.2015 asettaa
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä
25.3.–30.4.2015. Kaavaluonnoksessa ei suunnittelualueen läheisyyteen ole osoitettu merkintöjä.
3. vaihekaava: kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset. Kaava on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2015 aikana.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava
Kokonaishankealue kuuluu myös Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Ympäristöministeriö vahvisti
8.2.2012 Keski-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan, joka ohjaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen sekä erityisesti pohjavesien suojelulle ja kiviaineshuollolle alueita koko
maakunnan alueella. Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavaa kahtakymmentä vuotta varten
maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet, ja sen tehtävänä on ohjata kuntien kaavoitusta.
Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava täydentää aiemmin vahvistettuja 1. ja 2. vaihemaakuntakaavaa muodostaen yhdessä niiden kanssa Keski-Pohjanmaan 1. kokonaismaakuntakaavan.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on vahvistettu valtioneuvostossa 29.11.2007
ja se käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan palveluverkon sekä päivitettävänä aihepiirinä muinaismuistot ja maisema- ja kulttuurikohteet. Samalla vahvistuspäätös kumoaa maakuntakaavan 1. vaiheessa osoitetut kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeät alueet, keskustatoimintojen alueet sekä muinaismuistot.
Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Ote Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen yhdistelmästä on esitetty kuvassa 21.
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Keski-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaiheen maakuntakaavassa suunnittelualueen läheisyyteen ja kokonaishankealueelle on kohdistettu seuraavia aluevarauksia:

Kuva 21. Ote Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavojen yhdistelmästä.
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Kuva 22. Merkinnät maakuntakaavassa suunnittelualueella ja sen ympäristössä.

Keski-Pohjanmaan 2. vaiheen maakuntakaavassa on kokonaishankealueelle osoitettu turvetuotantovyöhyke 2 (vaaleanpunainen paksu viiva, tv2-merkintä). Sitä koskee suunnittelumääräys:
Yleiset turvetuotannon suunnittelumääräykset huomioiden turvetuotannon suunnittelun lähtökohtana voi olla myös turvetuotannon vesistölle aiheuttaman kokonaiskuormituksen lisääntyminen.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa on alueelle merkintä myös useille muinaismuistokohteille
(sininen neliö). Muinaismuistokohde on Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Merkintää koskee suojelumääräys: Toimenpiteitä suunniteltaessa muinaisjäännöksen
alueella tai sen lähiympäristössä on hankkeista neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Kuntaliitoksen myötä Himanka liittyi Kalajokeen vuoden 2010 alusta. Entisen Himangan kunnan
alueella on voimassa Keski-Pohjanmaan 2. vaiheen maakuntakaava. Keski-Pohjanmaan 3. vaiheen maakuntakaava ei ole voimassa Himangan alueella.
Myös 3. vaiheen maakuntakaavassa on osoitettu merkintöjä suunnittelualueen läheisyyteen ja
kokonaishankealueelle. Maa-ainesten ottoalueet tai ottoon soveltuvat alueet on merkitty kaavaan
EO-merkinnällä (punainen alue). EO-2 merkinnällä osoitetaan hiekka- ja sora-aineksen ottoalue
tai ottoon soveltuva alue. Alueet sijaitsevat Hietajärven eteläpuolella ja Märsylän kylän itäpuolella. EO-3 merkinnällä on osoitettu kalliomurskeen ottoalue. Alueet sijaitsevat Märsylän ja Eskolan
kylien välissä. EO-4 merkintä osoittaa alueen luonnonkivituotantoon soveltuvaksi. Merkintöjä
koskee suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä huomiota
kiinnittää ottoalueen rajaukseen varsinaisen ottoalueen ulkopuolisten ympäristö- ja maisemaarvojen sekä kiinteiden muinaisjäännösten huomioimiseksi ja niihin kohdistuvien haittavaikutusten minimoimiseksi. Natura-alueiden läheisyyteen sijoittuvilla alueilla tulee varmistua siitä, ettei
ottotoiminta merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on sisällytetty Natura-verkostoon.
Suunnittelualueen läheisyyteen on maakuntakaavassa osoitettu myös pohjavesialueita (sininen
katkoviiva, pv-merkintä). Lähimmät pohjavesialueet ovat Uusi-Someron pohjavesialue suunnittelualueen länsi-/luoteispuolella ja Polehenkankaan pohjavesialue lounaispuolella.
Ainalin kylän ja Mutkalammin kylän välissä sijaitsee myös arvokas moreenialue (musta vinoviivoitus, ge-3 merkintä). Arvokkaita moreenialueita on myös maakuntarajan tuntumassa Vuorenmaan alueella. Hietajärven läheisyydessä on arvokas harjualue, joka jatkuu luoteeseen Kalajoen
kunnan puolelle (musta vinoviivoitus, ge-1 merkintä). Tämä ge-1 merkitty Lautakodankankaan
harjualue on kuitenkin määritetty paikallisesti arvokkaaksi ja poistettu 4. vaihemaakuntakaavasta. Em. alueita koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee varmistua
siitä, ettei toimenpiteellä aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmel-
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tumista tai luonnon merkittävien kauneus-arvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Märsylä on osoitettu kylätoimintojen alueeksi. Hietajärvi on maakuntakaavassa osoitettu virkistys- ja matkailukohteeksi (vihreä kolmio).

Vireillä oleva Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava
Keski-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt 4. vaihemaakuntakaavan laatimisen keväällä 2012. Lähtökohtana ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden mukaan alueidenkäytössä turvataan energianhuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Teemana 4. vaihemaakuntakaavassa on mannertuulivoiman sijoittuminen
ja ohjaus maakunnan alueelle. Kaavaehdotus (kuva 23) on ollut nähtävillä 1.9.–8.10.2014 ja toisen kerran 19.1.–17.2.2015. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan 23.4.2015.
Neljännen vaihemaakuntakaavan pohjana on käytetty Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
mannertuulivoimaselvitystä (2011). Lisäksi maakuntakaavassa on huomioitu ne alueet, joilla tuulivoimatuotantoa mahdollistavien osayleiskaavojen laadinta on käynnissä. Merkinnöillä osoitetaan
tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet vähintään kymmenen voimalan suuruiselle tuulivoimapuistolle. Mutkalammin tuulipuiston kokonaishankealue sijoittuu ehdotuksessa olevan tuulivoimaloiden alueen sisäpuolelle lähes kokonaisuudessaan. Vaihemaakuntakaavassa on poistettu Lautakodankankaan ge-1 merkintä.

Kuva 23. Ote 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.
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2.3.2 Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

2.3.3 Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Pitkäjärven ranta-asemakaava-alue (vahvistettu
18.12.1986), sijaitsee suunnittelualueelta noin 1,5 km luoteeseen.

Kuva 24. Kaavoitetut alueet suunnittelualueen läheisyydessä.

2.3.4 Pohjakartta
Suunnittelun pohjana käytetään maastotietokanta-aineistoa ja tarpeen mukaan muuta karttamateriaalia.

3.

SELVITYKSET
Keski-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset:
· Vaihekaavojen kaavamateriaali
· Maisemavaikutusten arviointi (2015)
· Tuulivoima-alueet maisemassa (2015)
· Tuulivoima-alueiden vaikutukset linnustoon (2014)
· 4. vaihemaakuntakaavan vaikutukset Natura-alueisiin (2014)
· Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset (2013)
· Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys (2011)
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Em. aineistot saatavissa liiton nettisivuilta http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto.
Pohjois-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset:
· Maakuntakaavan ja vaihekaavojen kaavamateriaalit
· Tuulivoiman täydennysselvitys (2013)
· Tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi
· Muuttolintuselvitys (2013)
Aineistot saatavilla:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakunnan_suunnittelu_ja_kehittäminen/maakuntakaavoitus
Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä on laadittu mm. seuraavassa mainitut
selvitykset, jotka palvelevat myös osayleiskaavan laadintaa ja täyttävät kaavoituksen
edellytykset.
· Luontoselvitykset:
o Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit (liite 8)
o Liito-orava- ja lepakkoselvitykset (liite 9)
o Pesimälinnustokartoitus, petolintuseuranta, pöllökartoitus, metson soidinpaikkakartoitus
ja muuttolintuselvitykset (linnustoselvitykset liitteet 10 ja 11)
· Melu- ja välkemallinnukset (liitteet 6 ja 7)
· Maisemaselvitys (tuloksia osiossa 6.6)
· Muinaisjäännösinventoinnit (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu, liitteet 4 ja 5)
· Natura-arviointi (YVA-selostuksen liite)
· Liikennöitävyysselvitys (YVA-selostus ja sen liite)
· Mutkalampi – Uusnivala 110 kV voimajohdon ympäristöselvitys (YVA-selostuksen liite)
Lähdeaineistona
on
myös
käytetty
YVA-selostusta
http://www.ymparisto.fi/mutkalampituulivoimaYVA).

kokonaisuudessaan

4.

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Suunnittelun vaiheet
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4.2

(saatavissa:

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.5.2012.
Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.6.2012 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta ja esityksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä Mökkiperän-Pahkamaan alueelle.
Toimija on solminut maankäyttösopimuksen Kalajoen kaupungin kesken 2012.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.8.–7.9.2012.
Yleisötilaisuus 20.2.2013 (yhdessä YVA:n kanssa).
Yleisötilaisuus Mutkalampi–Uusnivala 110 kV voimajohdosta 6.6.2013.
Kaavaluonnoksen valmistelu kevään 2013 aikana.
Työneuvottelu 10.4.2013.
Työneuvottelu 17.5.2013.
2. viranomaisneuvottelu kaavaluonnoksesta 24.6.2013
Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.–18.12.2013
Yleisötilaisuus 12.12.2013 (yhdessä YVA:n kanssa).
Valmisteluvaiheen vastineiden käsittely kaupunginhallituksessa 24.11.2014.
Ehdotusvaiheen kuuleminen xx-xx

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1 Aloitusvaihe
Viranomaisneuvottelu järjestettiin
tahoilta:
· Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

25.5.2012.

Kokoukseen

osallistui

edustajia

seuraavilta
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·
·
·
·
·

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kalajoen kaupunki
Kannuksen kaupunki
TLT Engineering
Ramboll Finland Oy

Kokouksessa keskeiseksi nousi keskustelu OASin pienistä täydennyksistä, YVA-prosessin
eteneminen suhteessa kaavaprosessiin, voimaloiden maksimilukumäärä, vaikutusten arviointi,
sähkönsiirto ja viranomaisneuvottelujen aikataulu.
OAS ollut nähtävillä 9.8.-7.9.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin
nähtävilläoloaikana lausunto Fingridiltä, jossa todettiin ettei OAS:sta ole huomautettavaa.
4.2.2 Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.–18.12.2013. Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot, mielipiteet ja niiden vastineet on esitetty liitteenä 2.
Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 24.6.2013. Kokoukseen osallistui edustajia seuraavilta
tahoilta:
· Keski-Pohjanmaan liitto
· Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
· Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
· Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
· Kalajoen kaupunki
· Kannuksen kaupunki
· Kokkolan kaupunki
· Ramboll Finland Oy
Kokouksessa keskusteltiin erityisesti kaavarajauksesta, maakaapeleiden ja teiden merkitsemisestä kaavaan, muinaismuistojen sekä harju- ja moreenialueiden huomioimisesta ja aikataulutuksesta.

4.2.3 Kaavaehdotus
Täydentyy suunnittelun edetessä.
4.3

Osalliset
1. Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa:
·
·
·

Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee
Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat
Tuulivoima-alueen toimija: Prokon Wind Energy Finland Oy

2. Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kokkolan kaupungin eri hallintokunnat ja luottamuselimet
Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat ja luottamuselimet
Kannuksen kaupungin eri hallintokunnat ja luottamuselimet
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset
Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Metsähallitus
Ilmavoimien esikunta
Pääesikunnan operatiivinen osasto
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4.4

Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esikunta
Länsi-Suomen Sotilasläänien Esikunta
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Suomen metsäkeskus (Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa)
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Finavia
K.H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Museovirasto
WWF Suomi
MTK Keski-Pohjanmaa
Proagria Oulu
Metsänhoitoyhdistys Keskipohja
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
Kokkolanseudun Luonto ry
Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
Kokkolanseudun riistanhoitoyhdistys
Turkiseläinten kasvattajain liitto
Fingrid Oyj
Korpelan Voima kuntayhtymäkonserni
Fortum Oyj
Vattenfall Verkko Oy
Anvia Oyj
Elisa Oyj
TeliaSonera Oyj
DNA Oy
Erillisverkot Oy

YVA-lausunnon huomioiminen
Poiminta yhteysviranomaisen lausunnosta
arviointiselostuksesta
Melumallinnukset tulee tarkistaa voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen
mukaisesti jatkosuunnittelussa voimalatyypin varmistuessa
Ympäristöselvitykset tulee toteuttaa sijoitusten muuttuessa kaavoitusmenettelyn
yhteydessä.
Metsälakikohteiden tiedot tulee tarkistaa
ja huomioida jatkosuunnittelussa. Rakenteita ei tule myöskään suunnitella muille
arvokkaille luontotyypeille tai kohteisiin
Rakennuslupavaiheessa on huomioitava
voimaloiden eliniän päätyttyä tapahtuva
rakenteiden poisto sekä rakentamisvaiheen ylijäämämaat ja niiden läjitys
Arvokkaiden moreenimuodostumien ja
voimaloiden välille tulee jättää enemmän
etäisyyttä
Jatkosuunnittelussa vaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon hankkeen
mahdolliset vaikutukset vesistöjen tilatavoitteen saavuttamiselle
Ennen sähkönsiirron toteuttamista tulee
arvioida sähkönsiirron yhteisvaikutukset
tarkemmin sekä ilmajohdon vaikutuksia
maa- ja metsätalouteen Maakaapelointia
olisi syytä tutkia jatkosuunnittelussa laajemmin sähkönsiirron vaihtoehtona

Toimenpide
Melu- ja välkemallinnukset on laadittu voimassa olevien ohjeistusten mukaan kaavaehdotusvaiheessa.
Huomioitu kaavaehdotuksessa.

Tiedot on tarkistettu ja huomioitu kaavaehdotuksessa. Luontokohteille ei ole sijoitettu voimaloita tai uusia huoltoteitä.
Huomioidaan rakennuslupavaiheessa.

Sijoituksia muutettu niin, että etäisyys on suurempi.
Huomioitu vaikutustenarvioinnissa.

Sähkönsiirron yhteisvaikutukset on huomioitu
lisäselvityksellä. Maakaapelointi otetaan huomio Uusnivalaan liittyvässä sähkölinjan jatkosuunnittelussa.
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Seurantaohjelmaa tulee täsmentää kun
hankkeen muoto tarkentuu

5.

KAAVARATKAISU

5.1

Kaavan yleisrakenne ja kaavamerkinnät

Seurantaohjelma laaditaan rakennuslupavaiheessa.

Kalajoen Mökkiperän-Pahkamaan suunnittelualue muodostaa yhdessä Kannuksen ja Kokkolan
suunnittelualueiden kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Mökkiperän-Pahkamaan suunnittelualue
muodostuu laajasta maa- ja metsätalousalueesta (M-3), neljästä maatalousalueesta (MT-2),
suojelu- /muinaismuistoalueesta (SM-1), neljästä suojelu-/muinaismuistokohteesta (sm) sekä
luonnonsuojelualueesta (SL-1). Lisäksi sähköasemakentille on tehty kaksi aluevarausta (EN-1) ja
pohjoisemmalta sähköasemalta on osoitettu lähteväksi ohjeellinen 110 kV:n sähkölinja. Alueella
on myös kaksi valtakunnallisesti arvokasta moreenialuetta ja viisi alueen osaa, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain 49§:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja,
joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Suunnittelualueella sijaitsee myös useita
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Lisäksi suunnittelualue on rajattu
"tätä yleiskaavaa saa käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan
myöntämisen perusteena (MRL 77a§)" –merkinnällä.
Suunnittelualueelle sijoittuu 32 tuulivoimalaa ja niiden sijoituspaikat on osoitettu yhden
tuulivoimalan alueina, sijoittuen tasaisesti koko alueelle. Tuulivoimalan alueilla on
rakennusvaiheessa vähäinen mahdollisuus siirtää voimalaa alueen sisällä. Tuulivoimaloille on
lisäksi määrätty suurin kokonaiskorkeus. Voimaloille on myös osoitettu olemassa olevat ja uudet
tielinjaukset, joiden yhteyteen on osoitettu ohjeellinen maakaapeli. Lisäksi suunnittelualueen läpi
kulkee yhdystie 7720 (Kannus-Rautio). Kaavamerkintöinä on käytetty yleiskaavamerkinnät ja
määräykset -oppaan mukaista merkintä-tekniikkaa.

Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät:

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MOREENIALUE.

ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LUONNONSUOJELULAIN 49§:N PERUSTEELLA SUOJELTUJA LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKOJA, JOIDEN HÄVITTÄMINEN JA HEIKENTÄMINEN ON KIELLETTY.
Alueen puusto tulee säilyttää tai puustoa tulee hoitaa niin, että liito-oravan
pesäpuut ja niitä suojaavat puut, ruokailupuut sekä liikkumisen kannalta
riittävä puusto säilytetään.
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Alueella sijaitsee metsälain (1093/1996) 10 §:n mukainen kohde. 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 §:ssa tarkoitettua lupaa.

Alueiden käyttötarkoituksia kuvaavat merkinnät:
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ENERGIAHUOLLON ALUE.
Alueelle saa rakentaa sähköasemakentän. Sähköaseman alue tulee aidata.
Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavat toimisto-,
varasto- ja huoltorakennukset, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 500 k-m2.
LUONNONSUOJELUALUE.
Luonnonsuojelulain nojalla perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue.
SUOJELU- / MUINAISMUISTOALUE.
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista
toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.

SUOJELU- / MUINAISMUISTOKOHDE.
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.
Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen luetteloon ja muinaisjäännösinventointiin.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä,
teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeuden etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuulivoimaloille
osoitetusta alueesta.
MAATALOUSALUE.
Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä
niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Maataloutta
palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeuden etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuulivoimaloille osoitetusta alueesta.
TUULIVOIMALAN ALUE.
Merkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä maanpinnasta.
Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea ilmailuviranomaisten määräykset huomioon ottaen.
Tuulivoimaloiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisina.
Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja rakentamisessa
tarpeelliset nostoalueet huoltotien tulosuunnassa mahdollisia levennyksiä
lukuunottamatta on sijoitettava kokonaan alueen sisäpuolelle.
Rakentamisessa ja nostoalueiden sijoittamisessa on säilytettävä luonnon- ja
kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet.
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TUULIVOIMALAN OHJEELLINEN SIJAINTI JA SEN YKSILÖIVÄ NUMERO.

YHDYSTIE.
TIELINJAUS.
Merkinnällä on osoitettu tuulivoimalaitoksia palvelevat olemassa olevaa tieverkkoa hyödyntävät huoltotiet.
OHJEELLINEN TIELINJAUS.
Merkinnällä on osoitettu tuulivoimalaitoksia palvelevat uudet huoltotiet.
OHJEELLINEN SÄHKÖLINJA 110 kV.
Avoimilla alueilla sähkölinjat on varustettava huomiopalloin.
OHJEELLINEN MAAKAAPELI.
Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen.
TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (MRL 77a§).
Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla siipien ylimmästä kärjestä mitattuna enintään 298 m merenpinnasta (N2000).
Osayleiskaavassa osoitetuille tv-alueille saadaan sijoittaa yhteensä enintään
32 tuulivoimalaa.
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtiovaltioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön
suositusohjearvot.
Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tulee ensisijaisesti sijoittaa teiden yhteyteen.
Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapeleiden sijoittamisessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet.
Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien kaivumaiden olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi.
Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta
mahdollisesti vaarantavan laitteen rakennelman tai merkin asettamisesta
pyydettävä etukäteen Finavian lausunto sekä haettava ilmailulain mukainen
lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirastolta TraFilta.
Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä.

5.2

Mitoitus ja sen perusteet
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 18,7 km2 ja kokonaishankealueen pinta-ala noin
48,3 km2. Kalajoen suunnittelualueelle sijoittuu 32 tuulivoimalaa ja tuulivoimalan aluetta.
Kaikkiaan tuulivoimaloita ja tuulivoimalan alueita on Mutkalammin kokonaishankealueella 77.
Mitoitusperusteiden pääasiallisina lähtökohtina on tuulivoimaloiden välisen etäisyyden
säilyttäminen vähintään noin 400-600 metrissä, vähintään noin kilometrin minimietäisyys
asutukseen ja 1,6 km loma-asutukseen (kokonaishankealueella 0,8 km asutukseen ja 1,3 km
loma-asutukseen) sekä maisema-, luonto- ja linnustovaikutukset.
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5.3

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Hankkeen toteuttamisella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen lisää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia
ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä sähkön tuotannossa. Tuulivoimalat on suunniteltu
rakennettavaksi useamman voimalan yksiköihin niin keskitetysti kuin se teknistaloudellisesti on
mahdollista. Hyödyntämällä nykyisiä liikenneyhteyksiä ja olemassa olevaa suurjännitelinjaa
uusien liikenne- ja energianhuoltoverkkojen tarve on pieni. Tuulivoimahanke ei muodosta estettä
luonnon virkistyskäytön tai luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiselle. Valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen säilyminen ei vaarannu. Erityistä huomiota on
kiinnitetty ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja
olemassa olevien haittojen poistamiseen. Muihin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa
esitettyihin yleis- ja erityistavoitteisiin (esim. maisema, elinkeinot, kasvillisuus, eläimistö jne.)
liittyviä vaikutuksia on käsitelty kunkin aihepiirin vaikutusarvioinnin yhteydessä.

5.4

Suhde maakuntakaavaan
Mökkiperän-Pahkamaan
suunnittelualue
on
osoitettu
Pohjois-Pohjanmaan
1.
vaihemaakuntakaavassa pääosin tuulivoima-alueeksi (tv-1, kohdenumero 344) samoin
kokonaishankealue Keski-Pohjanmaan osalta on osoitettu 4. vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaalueeksi (tv; tuulivoima-alue, kohdenumero 217_701). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa
ja 1. vaihekaavassa suunnittelualueelle on pieniltä osin osoitettu suojeltavaksi tarkoitettu alue
sekä arvokas moreenimuodostuma. Keski-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavassa (vahvistetut
1., 2. ja 3. vaihekaavat) kokonaishankealueelle on osoitettu turvetuotantovyöhyke,
muinaismuistoja, maa-aineksen ottoalue, virkistyskohde sekä pieniltä osin arvokas
moreenimuodostuma ja arvokas harjualue (merkintä poistunut 4. vaihekaavassa).
Suunnittelualueen merkinnät (sekä kokonaishankkeen voimaloiden tuulivoima-alueet) on
sijoiteltu siten, että ne eivät haittaa maakuntakaavoissa osoitettujen toimintojen toteuttamista
alueella
tai
sen
lähiympäristössä.
Tuulivoimaloita
ei
ole
hankkeessa
sijoitettu
turvetuotantoalueille eikä maa-ainesten ottoalueille. Tuulivoimalat sijaitsevat riittävän etäällä
muista maakuntakaavassa osoitetuista toiminnoista mm. arvokkaista moreenimuodostumista,
pohjavesialueista, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä alueista ja suojelualueista.
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5.5

Kaavaehdotuksen suhde kaavaluonnokseen
Kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen on tapahtunut alla olevan taulukon sekä sitä seuraavan
kuvan mukaiset voimaloiden poistot tai siirrot kokonaishankealueella. Kokkolan alueelta on poistunut kolme, Kannuksen alueelta yhdeksän ja Kalajoen alueelta 13 voimalaa.
Voimalan numero
1
7
8
9
10
13
16
17
19
21
25
28
35
42
46
50
60
62
64
66
67
80
81
82
86
87
91
92
96
97
102

Poisto/siirto
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Siirto koilliseen
n. 50 m
Siirto pohjoiseen
n. 50 m
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Siirto itään
n. 50 metriä
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Siirto n. 50 m
pohjoiseen
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Poistettu
Siirto n. 50 m
pohjoiseen

Muutoksen pääasiallinen syy
Välkevaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Siirto etäämmäs sm-alueesta, myös tielinjauksen muutos
Siirto etäämmäs sm-alueesta
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Voimaloiden välinen etäisyys
Siirto Ketunhietojen sm-kohteesta poispäin, myös tielinjauksen muutos
Välkevaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Luontoarvot
Siirto etäämmäs luo-alueesta
Luontoarvot
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Luontoarvot
Luontoarvot, voimaloiden väl. etäisyys
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Meluvaikutukset
Välkevaikutukset
Meluvaikutukset
Maisemavaikutukset
Siirto etäämmäs valtakunnallisesta moreenialueesta

Lisäksi on tehty pienempiä siirtoja mm. voimaloiden välisen välimatkan säilyttämiseksi, jotka
ovat myös nähtävissä alla olevasta kuvasta. Kannuksen alueelle on lisätty maa-aineksen ottoalue
sekä sähköasema poistuneen voimalan 80 tilalle. Kalajoen alueelle on lisätty sähköasema poistuneen voimalan 62 viereen. Tiestö on poistettu voimaloiden 49-60 välillä liito-oravavaikutusten
vuoksi.
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Kuva 25. Kaavaehdotuksen suhde kaavaluonnokseen.
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6.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Mm. vaikutusten alkuperää, vaikutusaluetta sekä mahdollisia riski- ja häiriötilanteita on kuvattu
tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Selostuksesta löytyy myös kuvaus
voimalarakenteista ja tarvittavista luvista. Tässä osiossa oleva vaikutusten arviointi on tehty
kokonaisvaikutusten arviointina eli siinä on tarkasteltu kokonaishankealuetta, johon sisältyy
Kokkolan Uusi-Someron, Kannuksen Mutkalammin ja Kalajoen Mökkiperä-Pahkamaan
suunnittelualueet.

6.1

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Vaikutuksia lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja elinoloihin suunnittelualueen ja
kokonaishankealueen rakentamisen aikana voi syntyä erityisesti raskaan liikenteen määrän
hetkellisestä kasvusta kokonaishankealueen ja lähiympäristön teillä sekä melusta ja
maisemavaikutuksista. Toiminnan aikana vaikutuksia asumisviihtyvyyteen voi syntyä melusta ja
maisemamuutoksesta sekä välkkeestä. Molemmissa vaiheissa vaikutukset arvioidaan enintään
kohtalaisiksi. Melu- ja välkevaikutukset on kuvattu jäljempänä tässä osiossa. Hankkeesta koituu
virkistysaktiviteeteille mm. melu- ja maisemahaittaa. Vaikutus arvioidaan Hietajärven ja
Pitkäjärven alueille merkittävämmäksi (kohtalainen vaikutus) ja muille virkistystoiminnoille
vähäiseksi, sillä muuta virkistyskäyttöä voi harrastaa myös alueen ulkopuolella. Hietajärvi on
lähinnä uimaranta- ja päiväretkeilykäytössä. Pitkäjärvellä on myös uimaranta ja lisäksi
leirikeskus sekä järven ympäristössä luontopolkuja.
Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat äänet saattaa johtaa erityisesti suurempien
riistaeläinten siirtymiseen rauhallisemmille alueille. Mikäli rakentamistoimet tehdään
metsästysaikaan, on mahdollista että saalismäärät jäävät normaalia pienemmiksi. Vaikutukset
voidaan kuitenkin arvioida pääosin väliaikaisiksi eläinten palatessa rakentamisen aiheuttaman
häirinnän vähentyessä. Vastaavanlaisia vaikutuksia arvioidaan syntyvän, kun tuulivoimapuiston
toiminta lakkaa ja voimalat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana
metsästys ja riistanhoito voi jatkua. Rajoitteita metsästykselle voi tulla lähinnä ampumisessa
yläsektoreihin
tuulivoimaloiden
läheisyydessä
(latvalinnustus).
Tuulivoimalat
ovat
metsästyksessä rakenteita, joille ei saa tuottaa vahinkoa (metsästyslaki 20 §). Metsästysseurojen
on tarkastettava ampumalinjat ja jahtitornien sijainti, jotta voimaloille ei aiheudu vaurioita ja
kimmokkeiden vaara saada suljettua pois.
Kalastukseen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia, kuin korkeintaan kalastuskokemukseen
vaikuttava vähäinen välillinen maisema- ja meluhaitta. Hankkeesta johtuvia terveysvaikutuksia ei
melu- ja välkearviointien perusteella arvioida syntyvän. Myös riskien ja häiriötilanteiden
todennäköisyys on arvioitu pieneksi, eikä siten aiheuta merkittävää terveysriskiä. Vaikutus
ihmisten terveyteen arvioidaan siten vähäiseksi.
Voimajohdon osalta eri johtoreittivaihtoehdoilla ei arvioida olevan merkittävää eroa ihmisiin
kohdistuvissa vaikutuksissa ja voimajohdon ihmisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan pääosin
vähäisiksi. Kalajokivarren valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella voimajohdon maisemavaikutus arvioidaan kohtalaiseksi-merkittäväksi ja ihmisten elinoloihin ja asumisviihtyvyyteen
tällä arvioidaan olevan enintään kohtalainen vaikutus.
Melumallinnus on päivitetty ehdotusvaiheessa ja se on esitetty liitteenä 6. Mallinnuksen mukaan
yhteensä 33 vakituista asuntoa jää tuulivoimalaitosten aiheuttamalle 35–40 dB melualueelle.
Muut asuintalot ja loma-asunnot ovat 35 dB melualueen ulkopuolella (kuva 26).
Tuulivoimalaitosten melutasot alittavat laitosten suurimmilla äänitehotasoilla laskettuna VNp
993/1992 mukaiset päivä- ja yöajan ohjearvot vakituisen asutuksen ja lomaasuinalueiden
kohdalla. Melutasot vakituisen asutuksen ja yksittäisten loma-asuntojen kohdalla ovat myös alle
Ympäristöministeriön
ohjeen
"Tuulivoimarakentamisen
suunnittelu"
päiväajan
suunnitteluohjearvon LAeq 7-22 45 dB ja yöajan suunnitteluohjearvon LAeq 22-7 40 dB. Lomaasuinalueiden kohdalla melutasot alittavat loma-asuinalueille määritetyt suunnitteluohjearvot
päivällä (LAeq 7-22 40 dB) ja yöllä (LAeq 22-7 35 dB).
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Kolmessa tutkimuspisteessä 20–31,5 Hz:n välisillä terssikaistoilla jo ulkomelutasot alittavat
sisämelun ohjearvot. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO 1284 -menetelmässä
mainittujen arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot ohjearvot selvästi. Tulokset
osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava
ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana
tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden
kasvaessa. Arvioinnissa on huomioitu sisämelun osalta uusi asetus (Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä
ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 23.4.2015).
Em. perusteella meluvaikutuksia voidaan kokonaisuudessaan pitää vähäisinä. Hietajärven
uimaranta-alue on 40-45 dB melualueella ja sen osalta meluvaikutuksia voidaan pitää
kohtalaisina.
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Kuva 26. Melumallinnus.

Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa aiheutuu valon ja varjon vilkkumista eli välkevaikutusta
(ts. vilkkuvaa varjostusilmiötä). Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon,
joka voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua jopa 1–3
kilometrin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten välkettä on
havaittavissa tietyssä katselupisteessä vain tiettyjen valaistusolosuhteiden täyttyessä ja tiettyinä
aikoina vuorokaudesta. Välkevaikutusta ei esiinny, kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimala ei
ole käynnissä. Laajimmalle alueelle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla,
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talviaikaan päivällä). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu.
Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin
säteily hajaantuu.
Olemassa olevien tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ihmiset kokevat varjostusilmiön hyvin
eri tavoin. Jotkut voivat suhtautua siihen haittana, mutta useimpien mielestä se ei heitä häiritse.
Esimerkiksi Ruotsin Gotlannissa haastateltiin lähes sataa tuulivoimalaitoslaitosalueiden lähellä
asuvaa ihmistä, ja heistä vain 6 % koki varjostusilmiöstä aiheutuvan heille häiriötä (Widing ym.).
Mahdollinen välkkeen häiritsevyys riippuu myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa
(katselupisteessä) aamulla, päivällä tai illalla, jolloin ilmiötä voi esiintyä tai onko kyseessä
asunto- tai loma-asunto, toimitila tai tehdasalue.
Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä.
Esimerkiksi Saksassa
raja-arvot
laskennallisille teoreettisille maksimitilanteille
ilman
auringonpaisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Niin
sanotussa todellisessa tilanteessa (Real Case) välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa.
Tanskassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia
vuodessa. Ruotsissa vastaava suositus on enintään kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia
päivässä. Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia.
Ympäristöministeriön 6.7.2012 julkistamassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-ohjeessa on
todettu, että vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia
välkkeen rajoittamisesta.
Välkemallinnus on päivitetty ehdotusvaiheessa ja esitetty kokonaisuudessaan liitteenä 7.
Vuotuinen välketuntien määrä ei ylitä raja-arvona pidettyä kahdeksaa tuntia yhdenkään asuintai lomarakennuksen kohdalla Real Case-laskennan mukaan (kuva 27). Välkevaikutuksia voidaan
pitää vähäisinä.
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Kuva 27. Real Case välkemallinnus.

6.2

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Maa- ja kallioperän muokkaustoimet ovat paikallisia ja kohdistuvat tuulivoimaloiden perustamisja kenttäalueille, tieyhteyksille ja sähköaseman rakentamisalueille. Kenttäalueiden rakentaminen
voi edellyttää paikoin maan tasausta ja maa-aineksia on tarpeen vaihtaa pehmeiköilla
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kantavampiin materiaaleihin, kuten louheeseen ja sepeliin. Tuulivoimaloille johtavat tiet
seuraavat maanpinnanmuotoja ja ovat pitkälti pistoja alueen nykyisestä tiestöstä. Raivausjätteet
ja kannot viedään hyötykäyttöön. Perustusten, tiestön ja kenttärakenteiden rakentamiseen
tarvittava murske ja louhe saadaan osin rakentamisen yhteydessä irrotettavasta materiaalista
suunnittelualueelta ja osa hankitaan tarkoitukseen soveltuvalta maa- ja kalliokiviaineksen
ottamispaikalta. Huoltotoimenpiteet tai tuulivoimaloiden käyttö-öljyt eivät muodosta merkittävää
maaperän pilaantumisriskiä. Tuulivoimahankkeen toiminnan päätyttyä rakenteet puretaan ja alue
maisemoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaikutukset maa- ja kallioperään jäävät
pääasiassa vähäisiksi tuulivoimaloiden rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa. Yhden
tuulivoimalan ja huoltotien mahdollinen rakentaminen Kannuksen suunnittelualueella
Lautakodankankaan pohjoisosan paikallisesti arvokkaalle harjualueelle aiheuttaa kohtalaisia
vaikutuksia. Toisen samalle harjualueelle sijoitettavan voimalan vaikutukset arvioidaan
vähäisimmiksi, koska se sijoittuu metsäautotien ja yhdystien väliin lähelle nykyistä
soranottoaluetta.
Arvokkaat harju- ja moreenimuodostumat on merkitty kaavakartalle
viivarasterilla. Kaavaehdotusvaiheessa voimalaa 102 on siirretty kauemmas arvokkaasta
moreenimuodostumasta
(korkeamman
arvoluokan)
vaikutusten
vähentämiseksi.
Voimajohtoreitillä
Uusnivalaan
ei
ole
Miestenmäen
valtakunnallisesti
arvokasta
kumpumoreenimuodostumaa
lukuun
ottamatta
arvokkaita,
luokiteltuja
kalliotai
maaperämuodostumia. Moreenimuodostuma sijaitsee vaihtoehtoisten reittien Route 6 V1 ja V3
varrella Ylivieskan alueella ja se jää reunaltaan osittain suunnitellun johtokäytävän alle. Pylväsja reittisuunnittelulla voidaan kuitenkin todennäköisesti välttää suorat vaikutukset, jolloin
vaikutukset olisivat lähinnä välillisiä maisemallisia vaikutuksia ja kokonaisuudessaan vähäisiä.
Voimaloiden sijoituspaikkojen läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita tai tiedossa olevia
kaivoja. Uusi-Someron (1031553) 1-luokkaan kuuluva pohjavesialue sijaitsee pieniltä osin
Kokkolan suunnittelualueella sen pohjoisosassa lähimmillään 700 metrin päähän voimaloista
(noin 1,5 km päähän Kokkolan alueen voimalasta). Pohjavesivaikutukset ovat vähäisiä
tuulivoimaloiden rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa. Rakentamistyöt aiheuttavat
paikallisesti pohjaveden lyhytaikaista samentumista ja työkoneiden öljyt lievän pilaantumisriskin.
Voimaloiden lähialueella ei kuitenkaan katsota muodostuvan merkittäviä määriä pohjavettä ja
etäisyydestä johtuen samentumisella ja pilaantumisriskillä ei ole vaikutusta luokiteltuihin
pohjavesialueisiin. Tuulivoimalan rikkoutuminen ja öljyjen pääseminen maastoon aiheuttaa
vähäisen paikallisen pilaantumisriskin toiminnan aikana.
Toiminnan lopettamisenaikaiset
vaikutukset vastaavat rakentamisen vaikutuksia ja niitä voidaan vähentää maisemoimalla
sijoituspaikat puhtailla, alkuperäisenkaltaisilla massoilla. Suunnitellut voimajohtoreitit eivät sijoitu
Hollannin pohjavesialuetta lukuun ottamatta muiden pohjavesialueiden läheisyyteen. Kaikki
Route 6:n alareittivaihtoehdot ylittävät Hollannin I-luokan pohjavesialueen. Hollannin
pohjavesialueen kohdalla voimajohtojen pylväät rakennetaan betonilaatoille alle kahden metrin
syvyyteen ja niitä ei sijoiteta varsinaiselle muodostumisalueelle, jolloin rakenteet eivät vaikuta
pohjaveden laatuun. Voimajohtorakenteissa ei käytetä haitallisia aineita, jotka voisivat joutua
maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Pohjavesialueille rakennettaessa tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta ja esimerkiksi polttoainevuotoon on varauduttava riittävin varotoimenpitein.
Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Rakentamisen
aikaiset vaikutukset pintavesiin ovat paikallisia; lyhytaikaista valumavesien samentumista ja
vähäisiä vedenlaadun muutoksia sijoituspaikkojen läheisissä ojissa. Vastaanottaviin vesistöihin
kulkeutuvat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet arvioidaan vähäisiksi, koska valumavedet ehtivät
puhdistua ojaverkostossa ja suotautumalla metsä- ja suoalueilla. Pitoisuudet ovat korkeampia
suurten valumien aikana. Työkoneet aiheuttavat lievän öljyvuodon riskin rakennettavilla alueilla.
Kohtalainen riski sulfaattimaiden esiintymiseen on erityisesti kokonaishankealueen eteläosassa ja
sulfaattimaiden olemassaolo tulisi selvittää rakennuslupavaiheessa, jotta vesistövaikutukset
voidaan välttää. Jos sulfaattimaiden olemassaolo tutkitaan, arvioidaan, ettei hankkeella ole
vaikutuksia vesistöjen tilatavoitteen saavuttamiseen. Toiminnan aikana ei aiheudu vaikutuksia,
paitsi äärimmäisessä poikkeustilanteessa voimalan rikkoutuessa ja öljyjen päästessä
ympäristöön. Toiminnan loppumisen vaikutukset vastaavat rakentamisen aikaisia vaikutuksia ja
maisemointi puhtailla, tarkoitukseen soveltuvilla massoilla vähentää vaikutuksia. Mahdollisten
sulfaattimaiden aiheuttamat vaikutukset jäävät tällöin vähäisiksi, jos uusia alueita ei muokata
toiminnan loppuessa. Vaihtoehtoiset voimajohtoreitit ylittävät useita ojia/noroja sekä Vääräjoen
ja Kalajoen. Kuitenkin pylväspaikkojen suunnittelulla voidaan huomioida nämä kohteet ja siten
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merkittävästi vähentää vaikutuksia pintavesiin. Pylväiden perustamista varten tehtävät kaivutyöt
voivat lisätä hetkellisesti lähimpien ojien vesien kiintoainepitoisuuksia ja samentumista.
Vaikutusten katsotaan kuitenkin olevan vähäisiä, sillä ne ovat työn aikaisia, lyhytkestoisia ja
pienialaisia. Siten ei myöskään koidu merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen vesistöjen
vesieliöstölle.
Tuulivoimatuotannolla voidaan parhaassa tapauksessa vähentää merkittävästi energiatuotannon
haitallisia ilmapäästöjä. Mikäli Suomessa tuotetun energiamäärän ja energiatuotantomuotojen
arvioidaan pysyvän vakiona ja suunniteltujen tuulivoimaloiden tuottaman sähkön arvioidaan
korvaavan eri sähköntuotantomuotoja niiden keskimääräisen käytön mukaan, voidaan hankkeella
arvioida saavutettavan noin 46 000–230 000 tonnin säästöt Suomen sähköntuotannon
vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä. Kasvihuonekaasupäästöjen ohella tuulivoimatuotannon avulla
voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä myös muiden ilmapäästöjen osalta, koska ilmanlaatuun
vaikuttavien ilmapäästöjen (mm. rikkidioksidi, typen oksidit) määrät ovat tuulivoimatuotannossa
vähäisiä esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Hankkeen avulla saavutettava
hiilidioksidivähenemää voidaan pitää alueellisesti vähäisenä positiivisena vaikutuksena.
Ilmastovaikutus on kuitenkin paikallisella tasolla merkittävästi positiivinen.

6.3

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Kasvillisuus ja luontotyypit
Hankkeen metsäaluerakenteeseen kohdistuva pirstova vaikutus arvioidaan paikallisella tasolla
kohtalaiseksi ja alueellisella tasolla vähäiseksi. Kokonaishankealueen metsä- ja suoalueet ovat
pääsääntöisesti tavanomaisia eri-ikäisiä talousmetsiä tai turvekankaita. Tavanomaisenkin metsäpinta-alan väheneminen voimalaitospaikkojen alta selvitysalueen pinta-alaan nähden on vähäistä
ja vain noin 1 % luokkaa. Tiestön osalta pinta-alan väheneminen on samaa luokkaa. Koska suurin osa suoran vaikutuksen alueella olevista luontotyypeistä on tavanomaisia, yleisiä luontotyyppejä, ovat vaikutukset näihin vähäisiä.
Tuulipuistohankkeen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia ei pidetä merkittävinä, koska erityisen arvokkaita kasvilajeja tai luontokohteita ei ole uhattuna, vaikka kyseessä
on laaja-alainen hanke. Vaikutuksia on ehdotusvaiheeseen saatu merkittävästi vähennettyä voimaloiden poistoilla ja siirroilla (voimalat 7, 8, 17, 19, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 81, 82, 97 ja 102).
Koska luontoselvityksissä eikä uhanalaisten lajien tietojärjestelmäpoiminnasta ilmennyt arvokasta
kasvilajistoa, uhanalaisiin, rauhoitettuihin ja harvinaisiin kasvilajeihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Vähäisiä/kohtalaisia voimalakohtaisia vaikutuksia syntyy seuraavasti:
· Voimala 95 sijoittuu ojittamattoman Nurkkalankorven suoalueen ojitettuun eteläosaan. Paikallisesti kohtalaisia vesistövaikutuksia, koska suon vesitalous ei ole ojituksesta muuttunut
merkittävästi
· Voimaloilla 6, 54, 57, 61, 63, 64 on maisemaekologisia vaikutuksia muinaisrantakivikoilla tai
suojeltaviksi tarkoitetuilla Etu- ja Taka-Hakorämeellä sekä suojellulla Jäkälänevalla. Em. suojelualueiden suojeluperuste ei kuitenkaan ole maisema.
· Voimala 51 sijaitsee keskellä harjualuetta (paikallisesti arvokas harjualue)
· Voimala 68 sijaitsee kosteikon välittömässä läheisyydessä. Suon vesitalous ei ole ojituksesta
muuttunut merkittävästi
· Voimalat 18 ja 102 sijaitsevat moreenialueen läheisyydessä
Voimajohtojen osalta vaikutukset kasvillisuuteen arvioidaan vähäisiksi vaihtoehdossa ROUTE 6
VE3. Muiden vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi.
Metsälain mukaiset kohteet suunnittelualueella on merkitty kaavakartalle luo-merkinnällä.
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Linnusto
Linnustoon kohdistuvat vaikutukset ovat luonteeltaan sekä suoria että välillisiä. Linnustovaikutukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:
1. Häiriö- ja estevaikutuksiin
2. Rakentamisesta johtuviin elinympäristömuutoksiin sekä
3. Voimaloiden aiheuttamaan törmäyskuolleisuuteen
Rakentamisvaiheen pesimälinnustoon
kohdistuvista
vaikutuksista merkittävimpiä
ovat
rakennustoiminnan aikainen häirintä sekä muutokset elinympäristöissä. Rakentamisen johdosta
pesimälinnuston elinympäristöjä tuhoutuu ja pirstoutuu. Voimalat ja sähkönsiirtoverkot
aiheuttavat alueella pesiville ja alueen kautta lentäville linnuille häiriö- ja estevaikutusta sekä
törmäysriskin. Vaikutukset kohdistuvat paitsi suunnittelualueen ja sen lähiympäristön
pesimälajistoon, myös alueen läpi lentäviin lintuihin. Toiminnan päättymisen aikaiset vaikutukset
muodostuvat purkutöiden aiheuttamasta häiriövaikutuksesta.
Lintujen törmäyskuolemia laskennallisesti arvioidaan tapahtuvan noin 108 vuodessa (77
voimalaa) ja erikseen tarkastelluille muuttolintulajeille, joutsenelle, metsähanhelle, kurjelle,
merikotkalle ja piekanalle, enimmillään yhteensä noin 6 vuodessa. Elinympäristömuutoksista
metsäpinta-alan pienenemisen arvioidaan koskettavan suoraan metsälintulajeista noin 54
lintuparia. Häiriövaikutukset voisivat yltää rakennuspaikoilta enimmillään arviolta 1-2 km
etäisyydelle. Vaikutuspiirissä pesivän linnuston arvioidaan pääpiirteissään pysyvän entisellään,
mutta mahdollisesti hanke johtaisi herkimpien lajien, kuten metson, petolintujen, kurjen ja
joutsenen joidenkin reviirien autioitumiseen. Vaikutukset eivät olisi kuitenkaan merkittäviä, koska
yhdelläkään lajilla seudullinen populaatio ei vaarantuisi.
Näin ollen Mutkalammin
tuulivoimapuiston arvioidaan vaikuttavan pesimälinnustoon korkeintaan kohtalaisesti linnustoon.
Hankkeen linnustovaikutuksia ei arvioida merkittäviksi, koska erityisen arvokkaita lintulajeja,
esiintymiä tai alueita hanke ei uhkaisi. Muuttavalle linnustolle vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Voimajohtojen osalta vaikutukset linnustoon arvioidaan vähäisiksi kaikissa voimajohdon tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Voimajohtokäytävästä aiheutuvasta metsämaan menetyksestä koituu
pesivälle linnustolle vähäistä haitallista vaikutusta. Voimajohtokäytävän seurauksena enimmillään
400 paria metsälintuja menettäisi pesimäympäristönsä. Osin metsälajisto tulisi korvautumaan
avo- ja pensasmaiden lajistolla. Voimajohtolinjan varteen ei sijoitu merkittäviä lintukeskittymiä,
erityisesti suojeltavien lajien tai muiden erityisen arvokkaiden lintulajien reviirejä, arvokkaita lintualueita (Finiba/Iba) tai linnuston suojelualueita. Voimajohtolinjan arvioidaan aiheuttavan noin
30 lintujen törmäystä vuodessa, millä arvioidaan olevan vähäistä vaikutusta paikallisiin lintukantoihin
Lepakot ja liito-oravat
Lepakkoselvityksen perusteella kokonaishankealuetta ei voida pitää lepakoiden kannalta erityisen
merkittävänä alueena, mutta sieltä on osoitettavissa joitakin lepakoiden kannalta tärkeitä kohteita. Lepakkolajien vähäisyys, muuton todennäköinen puuttuminen, uhanalaisten lajien puuttuminen ja potentiaalisten talvehtimisalueiden (louhikoiden), ruokailualueiden (kosteikkojen) ja siirtymäreittien huomioiminen tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelussa sekä kolopuuston vähäisyys
huomioon ottaen hankkeen vaikutus lepakoille arvioidaan vähäiseksi. Voimajohdon osalta tarkempia tutkimuksia lepakoista ei ole tehty, koska sitä ei ole katsottu elinympäristötarkastelun
perusteella tarpeelliseksi. Voimajohdolla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia lepakoihin.
Mutkalammin tuulipuistohankkeen vaikutukset alueen liito-oravapopulaation säilyvyyteen arvioidaan pääosin vähäisiksi. Vaikutuksia liito-oravaan on ehdotusvaiheeseen vähennetty merkittävästi muutoksien avulla (voimaloiden 35, 92 ja 96 poisto, huoltotien voimaloiden 49-60 välillä
poisto). Tässä osiossa mainittujen lievennystoimien jälkeen vaikutusta liito-oravaan voidaan pitää vähäisenä. Voimalapaikka 60 sijoittuu potentiaalisen liito-oravakuusikon reunaosiin. Kohteelta
löytyi liito-oravakartoituksessa yksi papanakasa, joka viittaa ainakin lajin liikkumiseen alueella.
Kuusikko on mahdollisesti myös lajin reviiriä. Kuusikko on kuitenkin pääsääntöisesti nuorta ja
ruokailupuita esiintyy vähän. Voimalaa on siirretty vaikutusten vähentämiseksi kuusikosta kauemmaksi ehdotusvaiheessa. Voimalapaikat 88 ja 65 sijoittuvat liito-oravien elinympäristöjen läheisyyteen. Vaikutuksia lajin kannalta syntyy lähinnä huoltoteiden rakentamisen suhteen, mutta
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käytännössä huoltotie on niin kapea, ettei se ole siirtymiseste, eikä sijoitu epäsuotuisasti ekologisesti merkittäville metsiköille. Arvioidaan, että hankkeesta ei aiheudu LsL 39§:n tarkoittamaa
rauhoitetun eläinlajin häirintää, mikäli rakennusvaiheessa vältetään aiheuttamasta häiriötä em.
muutamien voimalapaikkojen kohdalla erityisesti liito-oravan pesimisaikana. Liito-orava-alueet on
merkitty kaavakartalle s-1 –merkinnällä.
Suunnitellun voimajohtoreitin liito-oravainventoinnissa tehtiin havaintoja liito-oravan käyttämistä
metsistä sekä lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Route 6:lle ei tämän perusteella sijoitu liitooravan elinympäristöjä. Liito-oravien elinympäristöjen ydinalueet sijaitsevat tuulivoima-alueen
keskiosan sähköaseman pohjoispuolella, sekä Vääräjokivarressa voimajohtoreitin eteläpuolella.
Laji saattaa liikkua voimajohdon suunnalla, mutta voimajohto ei estä liito-oravien liikkumista tärkeiden elinympäristöjen välillä, eikä poikasten leviämistä uusille elinalueille. Voimalinjan rakentamisaikana liito-oravat saattavat suosia reviirinsä muita osia, mikäli meluhäiriökynnys ylittyy.
Lähtökohtaisesti häiriövaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen liito-oravan kannalta, eikä hankkeesta arvioida syntyvän luonnonsuojelulain (LsL 39§) mukaista häirintää.
Muu eläimistö
Selvitysten mukaan kokonaishankealueella tavataan suurpedoista säännöllisesti karhu ja satunnaisesti ahma, ilves ja susi. Suurpetojen lisääntymisreviirejä tai talvehtimispaikkoja hankealueelta ei tunneta. Karhun talvipesiä tunnetaan kaksi 10 km säteeltä tuulivoima-alueen rajalta. Hirvieläimistä alueella esiintyvät hirvi, metsäkauris ja metsäpeura. Näistä merkittävänä pidetään
aluetta hirvelle. Hankealueella tavataan myös majavia sekä yleisempiä pieniä nisäkäslajeja. Tuulivoimahankkeen arvioidaan vaikuttavan em. maaeläimistöön lähinnä elinympäristömenetysten ja
ihmistoiminnasta aiheutuvien häiriövaikutusten kautta. Kokonaisuutena vaikutukset eläimistöön
arvioidaan rakentamisvaiheessa ja toiminnan päättyessä kohtalaisiksi. Vaikutuksia tähän aikaan
aiheuttaa vilkas ihmistoiminta alueella, koska jotkin eläinlajit ovat hyvin arkoja suhtautumisessaan ihmiseen. Toiminta-aikana vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Voimajohtoreittivaihtoehtojen
osalta vaikutukset em. nisäkäslajien kohdalla arvioidaan vähäisiksi kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa.
Hankealueelta havainnoitiin muutamien merkittävien lajien potentiaalisia elinympäristöjä (esimerkiksi viitasammakko ja rämeristihämähäkki), mutta tarkempaa tutkimusta ei hankkeeseen
liittyvien vaikutusmekanismien ja luontoselvityksen perusteella katsottu tarpeelliseksi suorittaa ja
vaikutusten em. lajeihin arvioidaan jäävän vähäisiksi.

6.4

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen
Tuulivoima-alueen rakentumisella ei ole aluerakenteellisia vaikutuksia. Suunnittelualueen
toteutuminen ei myöskään vaikuta yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelualue sijoittuu siten, että
se ei vaikuta läheisten keskusta-alueiden maankäyttöä rajoittavasti eikä toisaalta synnytä
tarvetta
yhdyskuntarakenteen
tarpeettomalle
laajentamiselle.
Tuulipuiston
myötä
suunnittelualueen toiminnallinen luonne muuttuu maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta
tuulivoima-alueeksi, energiantuotantoalueeksi. Lisäksi tuulivoimahanke saattaa rajoittaa tai
vastavuoroisesti mahdollistaa muita alueen toimintoja.
Merkittävimmät muutokset maankäytölle tapahtuvat rakentamisvaiheen aikana, kun sekä
voimaloiden että huoltotieverkoston alueilta kaadetaan puustoa sekä raivataan pintamaata ja
kasvillisuutta. Jokaisen tuulivoimalan ympäriltä raivataan puusto noin 0,6 hehtaarin alueelta ja
voimaloille
rakennetaan
huoltotiet,
mistä
aiheutuu
menetyksiä
metsänomistajille.
Metsänomistajille menetetty metsätalousmaa tullaan kuitenkin korvaamaan maanvuokrien
muodossa.
Rakennusaikana myös alueen liikenne lisääntyy selvästi ja saattaa aiheuttaa rajoitteita alueella
liikkumiselle sekä muulle liikenteelle. Toisaalta uusien huoltoteiden rakentaminen ja nykyisten
metsäteiden kunnostaminen parantavat suunnittelualueen hyödyntämistä mm. metsätalous- ja
virkistyskäytössä, ja vaikutukset voidaan siten nähdä myös myönteisenä. Esimerkiksi
puunkuljetukset alueella helpottuvat, kun kuljetukset eivät enää ole niin paljon sidoksissa
talviaikaan maan ollessa jäässä. Rakennusaikainen melu voi häiritä sekä suunnittelualueen että
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sen vaikutusalueen virkistyskäyttöä. Rakentamisvaiheen jälkeisessä toimintavaiheessa alueen
maankäyttö palautuu tai jatkuu ennallaan maa- ja metsätalouskäytössä yhdessä
tuulivoimatuotannon kanssa. Tuulipuiston toiminnan päättyminen alueella vaikuttaa pitkälti
samalla tavalla kuin sen rakentaminen. Alueen liikenne lisääntyy, kun tuulivoimaloiden purettuja
rakenteita kuljetetaan pois alueelta. Purkutöistä ja lisääntyvästä liikenteestä voi tulla
meluhaittaa, joka häiritsee itse alueen sekä myös vaikutusalueen virkistyskäyttöä. Purkutöiden
jälkeen alue maisemoidaan mahdollisimman luonnontilaiseksi ja alueen maankäyttö vapautuu
muulle maankäytölle. Huoltotieverkostoa ei kuitenkaan pureta.
Tuulivoimahanke rajoittaa asuin- ja lomarakentamista tuulipuiston alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä. Asuin- ja lomarakennuksia ei voida osoittaa alueille, joilla niitä koskevat melun
ohjearvot ylittyvät. Suunnittelualueella ei sijaitse vakituisia asuin- ja lomarakennuksia. Lähimmät
asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 0,8 ja 1,3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä
voimalan sijoituspaikasta mitattuna. Tuulipuiston aluetta ja sen lähiympäristöä ei ole kuitenkaan
kaavoitettu asuin- ja lomarakentamiseen.
Tuulipuistohankkeen vaikutukset alueen maankäyttöön, eli maa- ja metsätalouteen,
virkistyskäyttöön, turkistarhaukseen ja maa-ainesten ottoon arvioidaan vähäisiksi. Hankkeen
toteutuminen ei estä kyseisiä toimintoja jatkumasta alueella. Myös virkistyskäyttö, turkistarhaus
ja maa-ainesten otto Lautakodankankaan alueella voivat jatkua hankkeen ollessa toiminnassa.
Tuulipuisto rajoittaa asuin- ja lomarakentamista tuulipuiston alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä, mutta muulle kokonaishankealuetta ympäröivälle asutukselle ei maankäytöllisessä
mielessä aiheudu vaikutuksia. Asuin- ja loma-asuinrakentamisen osalta vaikutukset arvioidaan
kohtalaiseksi kokonaishankealueen tuntumassa, muualla vähäiseksi. Metsätalouden osalta
hankkeesta koituu myös vähäisiä myönteisiä vaikutuksia, kun huoltotieverkosto palvelee myös
metsätaloutta. Metsä- ja maatalouteen liittyvää rakentamista on kaavassa rajoitettu 1,5 x
tuulivoimalan kokonaiskorkeuden etäisyydelle tuulivoimaloista turvallisuusnäkökohtien vuoksi.
Voimajohtojen osalta vaikutukset maankäyttöön arvioidaan vähäisiksi kaikissa voimajohdon
tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Voimajohto sijaitsee riittävällä etäisyydellä asuin- ja
lomarakennuksista, suurimpien asuinkeskittymien sijaitessa voimalinjasta kauempana.
Voimajohtokäytävää raivattaessa kasvillisuudesta, metsämaan menetyksestä metsätalouden
käytöstä koituu vähäistä haitallista vaikutusta. Voimajohto rajoittaa rakentamis- ja
metsätaloustoimintaa 56 m levyisellä johtoalueella koko sähkönsiirtoreitin matkalta.
Maanviljelyyn hanke vaikuttaa voimajohdon rakentamisen aikana. Rakentamisen jälkeen viljely
voi jatkua ennallaan uusia pylväspaikkoja lukuun ottamatta. Virkistyskäyttöön kohdistuvat
vaikutukset ovat rakentamisen aikaisia ja siten tilapäisiä. Voimajohto ei rajoita alueen
virkistyskäyttöä toimintansa aikana.
Yritys- ja kuntatalousvaikutukset
Tuulipuistot ovat merkittäviä rakennushankkeita, jotka vaikuttavat aluetalouteen mm.
työllisyysvaikutusten ja verokertymän kautta. Hankkeet tuottavat kunnalle verotuloja ja
tuulipuiston maanomistajille vuokratuloja. Tuulivoimahankkeen toteutuessa sillä pystytään
kasvattamaan uusiutuvan energian tuotantoa.
Tuulivoiman työllistävä vaikutus painottuu hankkeen rakentamisvaiheeseen, toimintavaiheessa
vaikutus on pienempi. Tuulivoiman purkamisen aiheuttama työvoiman tarve voidaan rinnastaa
rakentamisvaiheeseen. Sulkemisvaihe on kuitenkin kestoltaan lyhyempi. Teknologiateollisuus
Ry:n mukaan tuulivoima-alan työpaikat liittyvät pääasiassa teknologiateollisuuden piiriin. EWEA:n
(The European Wind Energy Association) on laskenut, että Euroopassa tuulivoimapuiston
rakentaminen työllistää suoraan keskimäärin 10 ja välillisesti viiden henkilö-työvuoden verran
rakennettua megawattia kohti. Tästä määrästä voimaloiden ja niiden komponenttien
valmistuksen osuus on noin 12,5 henkilötyövuotta. Rakentamisen osuus on puolestaan 1,2
henkilötyövuotta megawattia kohti. Alihankintaketjut huomioon ottaen tuulivoimarakentamisen
kotimaisuusaste on ollut perinteisesti varsin korkea. EWEA:n mukaan tuulivoimahankkeen
toimintavaiheessa eurooppalainen tuulivoimapuisto synnyttäisi keskimäärin 0,33 käyttöön ja
huoltoon liittyvää työpaikkaa/asennettu MW. Lisäksi muuhun toimintaan syntyy vielä 0,77
työpaikkaa/MW. Tämän mukaan tuulivoimapuisto työllistää käytön aikana noin 0,4 ihmistä
asennettua megawattia kohti. Toteutuessaan hanke voi tarjota uusia mahdollisuuksia alueen
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teollisuudelle ja elinkeinoelämälle liittyen esimerkiksi rakennustöihin ja palvelutarjontaan ja sillä
arvioidaan olevan vähäinen positiivinen vaikutus. Tuulivoimapuiston rakentamisen ja toiminnan
aikana syntyy jossain määrin työn, palvelujen ja materiaalien kysyntää, jotka lisäävät
taloudellista toimeliaisuutta alueella. Kysyntä kohdistuu esimerkiksi maansiirtotöihin,
ravitsemuspalveluihin ja rakennusmateriaaleihin.
Kunta
kantaa
tuulivoimaloista
kiinteistöveroa.
Kiinteistövero
määräytyy
yleisen
kiinteistöveroprosentin, tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosittain
tehtävien ikäalennusten perusteella (Motiva 2013). Tuulivoimatiedon (2011) mukaan esimerkiksi
15 kolmen megawatin tuulivoimalan maksettava kiinteistövero voi olla kahdenkymmenen vuoden
ajanjaksolla noin miljoona euroa. Kiinteistöveron tarkan määrän arviointia vaikeuttaa se, että
hankkeen toteuttamisajankohtana veroperusteet voivat olla erilaisia kuin suunnitteluvaiheessa.
Joka tapauksessa suunnittelualueen kunnalle syntyy tuulivoimaloista kiinteistöveron muodossa
huomattavia lisätuloja. Simon kunnanjohtaja Esko Tavia arvioi keväällä 2012 (YLE), että kunnan
alueelle siihen mennessä rakennetut kuusi tuulivoimalaa tuottavat kiinteistöverotuloja kahden
sairaanhoitajan kunnalle aiheuttamien kustannusten verran. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana
syntyy vuokratuloa maataan tuulivoiman käyttöön vuokranneille maanomistajille. Maanomistajille
maksettava maanvuokrasumma riippuu toimijan ja vuokraajan välisestä sopimuksesta.
Vuokrasummia voidaan pitää merkittävinä suhteessa metsä- tai maatalouden käytöstä poistuvan
varsin pieneen maapinta-alaan. Kokonaisuudessaan hankkeesta koituu siis positiivinen
talousvaikutus, jonka merkitys esimerkiksi kuntien osalta riippuu niiden koosta ja taloudellisesta
tilanteesta. Myönteinen talousvaikutus hankkeessa keskittyy Kalajoen/Kannuksen kuntiin ja se
arvioidaan kohtalaiseksi.

6.5

Vaikutukset liikenteeseen, tutkiin ja tietoliikenteeseen
Liikenne
Liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan tuulipuiston
rakentamisen aikana, mutta ne ovat lyhytaikaisia, sillä rakentamisvaihe kestää arviolta noin kaksi
vuotta. Rakentamisen aikana liikenteessä on suuri määrä raskasta liikennettä ja
erikoiskuljetuksia, kun rakentamisessa tarvittavia materiaaleja kuljetetaan alueelle (mm.
voimalat,
betoni
voimaloiden
perustuksiin,
asennuskalusto,
maa-aines
huoltoteiden
parantamiseen jne.). Jonkin verran rakentamisvaiheessa alueella on myös työmatkaliikenteestä
johtuvaa henkilöliikennettä. Lisääntyneellä liikenteellä voi olla vaikutuksia suunnittelualueen
tiestön liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja tiestön kuntoon. Vaikutukset kevyen
liikenteen liikenneturvallisuuteen ovat luonnollisesti suurimmillaan asutuksen läheisyydessä,
jossa liikutaan tienvarsilla sekä kävellen että pyöräillen. Tuulivoimapuistolla ei toiminnan aikana
katsota olevan merkittäviä liikennevaikutuksia. Toimintavaiheen aikaiset huoltokäynnit tehdään
pääasiassa pakettiautolla, ja huoltokäyntejä odotetaan olevan noin kolme vuodessa jokaista
tuulivoimalaitosta kohti. Toiminnan päättymisen aikaisia liikennevaikutuksia voidaan pitää
samankaltaisina kuin rakentamisvaiheessakin, kun voimalat ja sähköverkostoon liittyvät
rakenteet puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Lisäksi alue maisemoidaan.
Liikennevaikutusten arvioinnissa arvioitu useita eri reittivaihtoehtoja. Arviossa on oletettu, että
voimalan osat tuodaan joko Kokkolan tai Kalajoen satamista erikoiskuljetuksina. Muut rakentamisessa tarvittavat materiaalit, kuten murske on oletettu kuljetettavan kokonaishankealueen lähiseudulta. Lähellä satamia tapahtuva hankkeeseen liittyvä liikenne, eli lähinnä erikoiskuljetukset, heikentävät ajoittain liikenteen sujuvuutta. Vaikutuksen merkittävyys näille ylemmän tieluokan teille arvioidaan vähäiseksi. Merkittävämmät liikennevaikutukset hankkeesta aiheutuvat lähellä kokonaishankealuetta, jossa tapahtuu esimerkiksi murskeen ja betonin ajoa ja lisäksi erikoiskuljetukset kuormittavat liikenteen sujuvuutta alemman tieluokan teillä. Näitä teitä voivat
olla vaihtoehtoisesti yhdystie 7720, seututiet 775 ja 774 sekä mahdollisesti rakennettaessa uusi
sisääntulotie (sijoittuisi pääosin nykyiselle metsätieuralle), myös kantatie 86. Näille teille kohdistuvan runsaan raskaan liikenteen määrä alentaa teiden liikenneturvallisuutta. Jos murske ja betoni tuodaan olemassa olevaa tiestöä pitkin alueen ulkopuolelta, kohdistuu tielle 7720 merkittävä
vaikutus ja seututeille 775 ja/tai 774 kohtalainen vaikutus. Jos hankealueelle perustetaan siirrettävä betoniasema ja murske/hiekka otetaan alueelta, vähentää tämä oleellisesti raskasta liikennettä ulkopuolelle, jolloin vaikutukset tielle 7720 voidaan arvioida kohtalaiseksi ja teille 775 ja
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774 vähäiseksi. Jos hankealueelle rakennetaan uusi sisääntulotie etelän suunnasta, ja kaikki kuljetukset kulkevat tätä kautta, arvioidaan vaikutuksen merkittävyys kantatielle 86 kohtalaiseksi.
Tielle 7720 ensimmäisessä kuljetusvaihtoehdossa (kaikki materiaali ulkopuolelta) koituva merkittävä vaikutus on lievennettävissä kohtalaiseksi, jos tien 7720 kuntoa parannetaan merkittävästi,
ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään riittäviä toimenpiteitä, esimerkiksi nopeusrajoitukset, tiedotukset jne.
Kokonaishankealueen teillä laskennallinen liikenneonnettomuusriski ei kasvaisi merkittävästi,
mutta suuri raskaan liikenteen määrä teillä voi vaikuttaa koettuun turvallisuuden tunteeseen
(esimerkiksi kevyt liikenne). Positiivisena vaikutuksena voidaan mainita se, että tuulipuiston rakentamisvaiheessa tehtävillä hankealueen teiden parannustöillä on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia tiestön kuntoon ja liikennöitävyyteen.
Mikäli suunnittelualueelle ei rakenneta kokonaan uutta sisääntulotietä, yhdystien 7720 päällystämättömälle osalle tulee tuulivoimapuiston rakentamisaikana nykyiseen verrattuna todella runsaasti raskasta liikennettä, mikä asettaa haasteen tien kunnossapidolle. Nykyisillä kunnossapitotoimilla tie ei tule kestämään lisääntyvää liikennettä. Olisi suositeltavaa perusparantaa tie välillä
Märsylä-Rautio. Tien kunnossapitoa tulee vähintäänkin tehostaa huomattavasti. On myös erittäin
suositeltavaa, että tielle tehtäisiin ennen kuljetusten aloittamista perusteellinen kuntoarvio kantavuus-mittauksineen. Koska aikataulu tuulivoimapuiston rakentamiselle on melko kireä, ei voida
ajatella myöskään raskaimpien kuljetusten keskittämistä talviaikaan, jolloin koko tieverkko on
jäässä ja kantavuus on kesäaikaa ja varsinkin kevään kelirikkoaikaa parempi. Jos suunnittelualueelle rakennetaan kokonaan uusi sisääntulotie esimerkiksi etelän suunnasta kantatie 86 suunnasta, ja uuden tieosuuden kantavuus ja kunto varmistetaan hankkeen liikennemäärillä soveltuvaksi,
ei kantavuusongelmia hankkeen liikenteestä johtuen pitäisi syntyä.
Tuulipuiston liikenteen aiheuttamat haitat voidaan vähentää ajoittamalla liikenne sellaisiin aikoihin, jolloin siitä aiheutuu vähemmän haittaa. Asukkaita haittaava raskas liikenne pyritään hoitamaan klo 7–21, kun taas muuta liikennettä haittaavat erikoiskuljetukset pyritään hoitamaan aikoihin, jolloin muun liikenteen eteneminen ei häiriinny merkittävästi. Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutusta voidaan vähentää esimerkiksi siten, että vältetään kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä kulkua ruuhka-aikana. Hankevastaava tai kuljetusyrittäjät voivat parantaa koettua liikenneturvallisuutta myös konkreettisilla toimilla kuten ajoittamalla kuljetukset siten, että niissä
pidetään tauko koulujen alkamis- ja loppumisaikoihin sekä jakamalla kuljetusreittien varren
asukkaille heijastinliivejä. Tienpitäjä voi myös alentaa Mutkalammintien nopeusrajoitusta rakentamisen ajaksi asutuksen kohdalla ja kuljetusyrittäjä sitoutuu noudattamaan alennettua rajoitusta. Edellä olevan arvion mukaan melko merkittäviä vaikutuksia kohdistuu yhdystien 7720 lisäksi
myös seututeille 775 ja 774. Liikennevaikutusten lieventämiseksi tiellä voidaan tehdä jotain pieniä toimenpiteitä. Esimerkiksi teiden 775 ja 7720 liittymään (kuva 28) rakennettava väistötila
vähentäisi liikenneonnettomuuksien riskiä ja parantaisi liikenteen sujuvuutta erityisesti siinä tapauksessa, että kuljetukset suuntautuisivat alueelle Kalajoen suunnasta Himangan kautta. Mutkalammin tuulivoimapuiston rakentamisen aikana koetut kielteiset liikennevaikutukset päättyvät
rakentamisvaiheen jälkeen ja mahdolliset tehdyt parantamistoimenpiteet hankealueelle johtavilla
teillä palvelevat tienkäyttäjiä tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeenkin.
Voimajohdon rakentamisen vaikutukset liikenteelle eivät ole merkittäviä suhteessa tuulipuiston
rakentamisen aiheuttamiin liikennevaikutuksiin. Lisäksi tiestö, jolle voimajohdon rakentamisesta
koituvat liikennevaikutukset kohdistuvat, on todennäköisesti ainakin osin eri kuin tuulipuiston rakentamiseen liittyvän liikenteen käyttämä tiestö.
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Kuva 28. Mahdolliset erikoiskuljetusreitit.

Lentoliikenne ja Puolustusvoimat
Lentoestelupa tullaan hakemaan kaikille tuulivoimaloille myöhemmässä vaiheessa, kun alueen
kaavoitus on saatettu loppuun ja voimaloiden sijainteja ei enää muuteta. Mutkalammin kokonaishankealueelle ulottuvan Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman korkeusrajoitusalueen rajoittavana
korkeutena on 340 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on vähemmän kuin
korkeusrajoitusalueen maksimikorkeus, joten Finavian paikkatietoaineistoon pohjautuvan selvityksen perusteella lentoturvallisuus ei vaarannu hankealueella. Myöskään muiden lähellä sijaitsevien lentopaikkojen turvallisuus ei vaarannu.
Puolustusvoimilta on pyydetty lausunto Mutkalammin tuulivoimapuiston tutkavaikutusten selvitystarpeesta. Puolustusvoimien lausunnon (29.1.2013) mukaan Mutkalammin hankkeen tuulivoimaloista aiheutuvat vaikutukset ilmavalvontatutkiin eivät ole merkittäviä.
TV-lähetykset ja tiedonsiirto
Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. Tuulivoimala voi aiheuttaa häiriötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja vastaanottimen välissä. Operaattoreilta saatujen tietojen mukaan suunniteltu tuulipuisto ei aiheuta
haittaa heidän tele- ja radioliikenteelle.
Tuulivoimapuisto 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. Hankealuetta läheisimmät lähetysasemat sijaitsevat Haapavedellä ja Kruunupyyssä. Tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista tv-signaaliin pyydetään lausunto Digita
Oy:ltä, joka vastaa valtakunnallisista lähetys- ja siirtoverkoista sekä radio- ja televisio asemista.
Säätutkat
Tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle Ilmatieteen laitoksen käyttämistä säätutkista. Lisäksi alle 20 kilometrin etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida tuulivoimaloi54
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den vaikutukset. Mutkalammin tuulivoimapuistolla ei olisi tämän perusteella vaikutuksia säätutkien toimintaan.
6.6

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Maisemavaikutukset
Kokonaishankealue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisemaalueella. Alueelle tai sen läheisyyteen ei myöskään sijoitu RKY-kohteita. Lähin maakunnallisesti
arvokas maisema-alue Kalajoen Tynkä ja Pitkäsenkylä sijaitsee kokonaishankealueelta noin 10
kilometriä pohjoiseen ja Himangan peltoalue, noin 10 kilometriä länteen. Mutkalammin (kuva 29)
ja Hanni-Nilkkulan paikallisesti arvokkaat maisema-alueet sijaitsevat 0-5 km etäisyydellä. Maakunnallisesti arvokas Mäkitalonmäki Kärkisessä sijaitsee 4 km etäisyydellä, Raution maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt 5 km etäisyydellä ja Korhoskylän valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) noin 6 km etäisyydellä. Maisemalliset vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi maakunnallisesti arvokkailla Himangan peltoalueella, Korhoskylän valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristökohteessa (RKY), osassa Raution alueen maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita, maakunnallisesti arvokkaalla Tyngän ja Pitkäsenkylällä
alueella, Kärkisen Mäkitalonmäen maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristökohteessa ja
Mutkalammin paikallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Kuitenkin Korhoskylän alue jää pääasiassa puuston katveeseen ja Raution alueelle voimalat näkyvät lähinnä joen itäpuolelle yli viiden
kilometrin päähän, jolloin voimalat eivät hallitse maisemakuvaa. Muissa maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi.
Tuulipuisto muuttaa maisemakuvaa eniten tuulipuiston lähialueella, noin 3 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Maisemavaikutus on suurin avoimien peltoalueiden ja järvimaisemien yli muodostuvassa maisemassa mm. Mutkalammin, Korvenkylän ja Mökkiperän kylissä ja Pitkäjärven ja Hietajärven rantamaisemassa, joissa vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi. Näiltä alueilta avautuvat laajat
näkymäsektorit kohti tuulipuistoa ja näkymiä hallitsee jopa useampi kymmenen tuulivoimalaa,
jotka ovat ryhmittyneet maisemaan muurimaisesti. Maisemavaikutusten merkittävyyteen on vaikuttanut se, ettei näitä alueita ole luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Erityisesti Pitkäjärven alueella maisemavaikutuksia on lieventänyt voimaloiden poistot. Muissa lähialueen kylissä maisemalliset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Jäkälänevan Natura-alueen maisemalliset vaikutukset arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi (kuva 30). Kaikki kuvasovitteet ja näkemäalueanalyysi on esitetty liitteessä 3.
Tuulivoimaloiden lentoestevalot voimistavat vaikutusta lähiympäristössä. Pimeään tai hämärään
vuorokauden aikaan tai sään ollessa harmaa, kun tuulivoimalat ovat muuten vaikeammin havaittavissa, korostuvat tuulivoimaloiden lentoestevalot. Valaistus voi näkyä laajalle kirkkaana yönä.
Lentoesteet on merkittävä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi 31.1.2013) määräysten mukaisesti. Voimalat tulee varustaa sekä ympäri vuorokauden valaisevilla valoilla että pimeällä käytössä olevilla valoilla. Lentoestevalot asennetaan tuulivoimaloiden konehuoneen päälle eli valot sijaitsevat voimaloiden napakorkeudella. Asennettavan lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi
määräytyy lentoesteen korkeuden ja lentoesteen sijainnin mukaan. Päivävalo on suuritehoinen
vilkkuva valkoinen valo ja yövalo suuritehoinen vilkkuva valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva/kiinteä punainen valo. Ohjeistuksessa esitetyistä valovaihtoehdoista kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön.
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Kuva 29. Kuvasovite Mutkalammin kylältä kokonaishankealueelle; lähimmät voimalat n. 1,9 km päässä.

Kuva 30. Kuvasovite Jäkälänevalta kokonaishankealueelle; lähimmät voimalat n. 3,2 km päässä.

Kuva 31. Kuvasovite Pitkäjärveltä kokonaishankealueelle; lähimmät voimalat n. 2,7 km päässä.
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Kuva 32. Kuvasovitteiden kuvauspaikat.
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Kuva 33. Näkymäalueanalyysi.

Suunniteltu liityntäjohtoreitti sijoittuu suurimmalta osalta metsäiselle alueelle. Johtoreitin itäosaa
hallitsee Kalajokilaakson valtakunnallinen maisema-alue. Maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi voimalinjan metsäisillä osuuksilla. Nivalan ja Ylivieskan maisemallisesti arvokkaalla peltoalueella voimalinjan vaikutukset ovat kohtalaiset Route 6 V1 ja V3 osalta ja merkittävät Route 6 V2
osalta. Muihin maisema-alueisiin suunniteltu voimajohtolinja ei aiheuta maisemallisia haittavaikutuksia. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuurihistorialliset kohteet (RKY) sijoittuvat niin
etäälle voimalinjan vaikutusalueelta, ettei voimajohdolla arvioida olevan niihin maisemallisia vaikutuksia. Ypyän paikallisesti arvokkaalle maisema-alueelle voimajohdon reitillä Route 6 V1 ja V3
maisema-vaikutukset arvioidaan kohtalaiseksi. Raudaskylän paikallisesti merkittäviin kulttuurikohteisiin voimajohdon reitillä Route 6 V2 arvioidaan olevan vähäistä vaikutusta. Muut alueen
merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet sijaitsevat niin etäällä voimalinjasta, ettei voimalinjalla
arvioida olevan niihin vaikutusta.

Muinaismuistot
Suunnittelualueella ja kokonaishankealueella voidaan kokonaisuudessaan arvioida olevan vähäisiä vaikutuksia alueella sijaitseviin muinaisjäännöksiin. Sijoitussuunnitelmassa on otettu huomioon, että muinaisjäännöksiä ei tuhoudu ja niiden olemassaolo turvataan riittävällä suojaetäisyydellä. Muinaismuistot on merkitty kaavakartalle SM-kohde-/aluemerkinnällä. Hankkeella voi olla
muinaisjäännöksiin lähinnä vähäistä ja välillistä maisemavaikutusta, joka voi vaikuttaa muinaisjäännöksen kokemiseen. Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien läheisyydestä havaittiin inventoinnissa vuonna 2013 yhteensä 5 muinaisjäännöskohdetta. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat
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noin 5–10 metrin etäisyydellä vaihtoehtoisten voimajohtolinjojen keskilinjasta mitattuna. Lähellä
sijaitsevat kohteet merkitään rakentamisen aikana maastoon, eikä niitä vaurioiteta. Vaikutukset
voimajohtolinjan muinaismuistoihin arvioidaan siten kokonaisuudessaan vähäisiksi, eikä suoria
vaikutuksia synny.
6.7

Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin
Kokonaishankealueen itäpuolelle lähimmillään noin 0,9 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista sijoittuu Jäkälänevan suojelualue, joka kuuluu soidensuojeluohjelma-alueisiin ja on samalla
myös Natura-alue. Tuulivoimapuistoon liittyvistä voimajohtoreittivaihtoehdoista Route 6 kulkee
Jäkälänevan suojelualuetta lähimpänä sen pohjoispuolelta lähimmillään noin 400 metrin etäisyydeltä. Jäkälänevan eteläpuolelle sijoittuu Taka-Hakorämeen-Kaivorämeen alue, jolle on PohjoisPohjanmaan maakuntakaavaehdotuksessa osoitettu suojelualuevaraus (SL-1). Lähin tuulivoimala
(06) sijoittuu noin 160 metrin päässä suojelualueesta. Välittömästi suojelualuevarauksen vieressä
ollut voimala 66 on poistettu vaikutusten vähentämiseksi. Mutkalammin tuulipuistohankkeella ja
siihen liittyvällä voimajohtohankkeella arvioidaan olevan pääosin vähäisiä vaikutuksia Jäkälänevan ja Taka-Hakorämeen-Kaivorämeen suojelualueisiin ja niiden kasvillisuuteen ja linnustoon.
Vaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin kohtalaisia huuhkajan, kurjen ja keskisuurten päiväpetolintujen osalta.
Tarkasteltavan olevan voimajohtoreitti Route 6:n läheisyyteen sijoittuvat Jäkälänevan ja IsoMällineva-Pieni-Mällinevan Natura-alueet sekä Miestenmäen valtakunnallisesti arvokas kumpumoreenimuodostuma. Voimajohdon vaikutukset näihin suojelualueisiin on arvioitu vähäisiksi.
Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset on tarkasteltu laajemmin Mutkalammin tuulipuiston Natura-arvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa esitetään, ettei Natura-alueen vesitalouteen ja sitä kautta Natura-alueen suojeluperustana oleville luontotyypeille, lajien elinympäristöihin tai alueen
eheyteen tulisi aiheutumaan heikentäviä vaikutuksia. ELY-keskus yhtyy lausunnossaan tähän
näkemykseen.

6.8

Yhteisvaikutukset
Kokonaishankealueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu muita tuulivoimahankkeita. Lähin vireillä
oleva sekä maakuntakaavaehdotuksen mukainen hankealue on Himangan Kokkokangas noin 8,5
kilometrin etäisyydellä. Muut tuulivoima-alueet ovat selvästi kauempana.
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Kuva 34. Lähialueen tuulivoimahankkeet.

Yhteisvaikutuksia muodostuu lähinnä maisemavaikutuksen osalta. Osalla kokonaishankealueen
lähistön kylistä vaikutus on arvioitu kohtalaiseksi (Pernu, Pahkala, Pöntiö). Yhteisvaikutuksia
maiseman osalta on esitetty kuvassa 35. Muutoin maisemavaikutukset ovat vähäisiä.
Muuttolinnuston osalta yhteisvaikutukset saattavat yleisellä tasolla olla merkittäviäkin mutta
Mutkalammin
osuus
yhteisvaikutuksista
jää
vähäiseksi
lähinnä
alueen
sijainnista
(päämuuttoreitin ulkopuolella) ja lähimpien muiden tuulivoimapuistojen etäisyydestä johtuen.
Talouden ja työllisyyden osalta yhteisvaikutukset saattavat olla kohtalaisia-merkittäviä erityisesti
Kalajoella suunnitteilla olevien muiden tuulivoimapuistojen johdosta.
Muiden yhteisvaikutuselementtien osalta vaikutus on vähäinen tai vaikutuksia ei katsota olevan.
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Kuva 35. Näkymäalueanalyysi.

6.9

Riski- ja häiriötilanteet
Rakentamisen aikaiset turvallisuusriskit liittyvät lähinnä työturvallisuuteen. Siksi ulkopuolisten
liikkuminen on kiellettyä tuolloin tuulivoima-alueella sekä maakaapeleiden ja voimajohdon
rakentamisalueella. Toiminnanaikaiset riskit liittyvät voimalan rikkoutumiseen ja jään
lentämiseen lavoista. Kokemusten mukaan rikkoutumisen vaara on kuitenkin hyvin
epätodennäköinen. VTT:n tilastojen mukaan tuulivoimaloihin liittyviä turvallisuuspoikkeamia on
Suomessa ollut vuosina 1996–2011 kuusi kappaletta (vuonna 2011 Suomessa oli 198
tuulivoimalaa). Potentiaalisesti vaarallisiksi tapauksiksi on määritelty kaksi tuulivoimalan siiven
kärjessä olevan jarrun vaurioitumista ja putoamista. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa ei käytetä
tällaista ns. kärkijarrua, joten tämä onnettomuustyyppi ei ole mahdollinen nyt suunnitelluissa
tuulivoimaloissa.
Käytännön kokemusten perusteella jään muodostuminen voi aiheuttaa vaaraa sisämaan
tykkylumialueilla. Jäätäviä olosuhteita on vuodessa arvioilta 8-14 vrk. Riskivahinkojen
aiheutumiseen on tällöinkin äärimmäisen pieni. Jääkappaleen osumisen riski on hieman suurempi
kuin salamaniskulla ja pääosa vähäisestä irtoavasta jäästä tippuu suoraan voimalan alle.
Suomessa Pohjanlahden rannikolla kuten Porissa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa on pitkät
kokemukset tuulivoima-alueesta, jossa tuulivoimalat sijaitsevat rannikolla tai rannikon
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läheisyydessä. Vaikka näissä osittain jo yli 10 vuotta vanhoissa tuulivoimaloissa siipien
jäätymistä ei ole teknisesti estetty, jään ei tiedetä aiheuttaneen vahinkoja henkilöille tai
omaisuudelle. Suurin riski on suoraan voimalan alapuolella voimalaa käynnistettäessä, jolloin
siivistä ja rakenteista voi irrota niihin pysähdyksen aikana muodostunutta jäätä. Nykyaikaiset
voimalat voidaan varustaa jääntunnistusjärjestelmillä, jotka tunnistavat jäätävät olosuhteet tai
siipiin muodostuneen jään. Jäätävistä olosuhteista varoitetaan ääni- ja valomerkein ja voimala
voidaan tällöin tarvittaessa pysäyttää, kunnes sääolosuhteet muuttuvat tai jää on sulanut.
Voimajohtoihin liittyvät turvallisuusriskit liittyvät jännitteellisen johdon synnyttämä sähkökenttä
ja johdossa kulkevan virran luoma magneettikenttä sekä esimerkiksi kaatuvan puun aiheuttama
rakenteiden rikkoutuminen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut suositusarvot
pienitaajuisille (mm. voimajohdot) sähkö- ja magneettikentille. Esim. Säteilyturvakeskuksen
suositusetäisyys herkälle asutukselle (koulut, päiväkodit) on vähintään 40 m 110 kV
voimalinjasta. Lisäksi voimalinjan läheisyydessä työskentelyyn liittyy turvaetäisyyksiä. Riskejä
liikenteelle on kuvattu osiossa 6.5.
Pelastustoimen kumppanuusverkoston turvallisuustyöryhmä on linjannut, että esittää 600 metrin
suojaetäisyyttä asutukseen ja vaarallisiin kohteisiin ellei tuulivoimalle laadittu vaaranarvio
edellytä lyhyempää tai pidempää etäisyyttä. Pelastusviranomaisen ohjeet mm. tulipaloriskin
vähentämiseksi on huomioitu suunnittelussa. Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkäistään sekä
passiivin että aktiivisin keinoin. Passiivisina keinoina mahdollisimman suuri osa rakenteista on
valmistettu palamattomasta materiaalista kuten teräksestä, eikä tuulivoimalassa säilytetä mitään
ylimääräistä syttyvää materiaalia. Lisäksi tuulivoimalan siivet ja muut rakenteet on varustettu
ukkosenjohdattimin, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Aktiivisia keinoja ovat
tuulivoimalan ohjausjärjestelmään kytketyt palohälyttimet ja esimerkiksi lämpötilan nousuun
reagoivat anturit. Oleellista on myös tuulivoimalan säännöllinen kunnossapito sen valmistajan
määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti. Paikallinen pelastusviranomainen määrittelee
rakennuslupavaiheen lausunnossaan pelastussuunnitelman tarpeen ja muut vaadittavat
toimenpiteet.
6.10 Yhteenveto vaikutuksista
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Vähäisiä/kohtalaisia
vaikutuksia
lähialueen
asukkaiden
asumisviihtyvyyteen ja elinoloihin sekä virkistyskäyttöön
syntyy lähinnä raskaan liikenteen määrän hetkellisestä
kasvusta rakentamisaikana sekä melusta, välkkeestä ja
maisemavaikutuksista.
Mallinnuksen mukaan yhteensä 33 vakituista asuntoa jää
tuulivoimalaitosten aiheuttamalle 35–40 dB melualueelle. Muut
asuintalot ja loma-asunnot ovat 35 dB melualueen
ulkopuolelle. Tuulivoimalaitosten melutasot alittavat laitosten
suurimmilla äänitehotasoilla laskettuna VNp 993/1992
mukaiset
ohjearvot
sekä
Ympäristöministeriön ohjeen
"Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluohjearvot.
Myös pienitaajuisen melun ohjearvot alittuvat. Meluvaikutuksia
voidaan pitää vähäisinä.
Vuotuinen välketuntien määrä ei ylitä raja-arvona pidettyä
kahdeksaa tuntia yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen
kohdalla Real Case-laskennan mukaan ja välkevaikutuksia
voidaan pitää vähäisinä.
Vaikutukset
metsästykseen
ovat
rakentamisvaiheessa
kohtalaisia, mutta muuten ne jäävät vähäisiksi. Riistaeläimet
saattavat
väliaikaisesti
karkottua
rakentamisaikana
suunnittelualueelta ja sen läheisyydestä.

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat pysyviä, mutta
paikallisia. Vaikutukset arvioidaan pääasiassa vähäisiksi.
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ilmastoon

Yhden
tuulivoimalan
(51) ja
huoltotien
mahdollinen
rakentaminen
Kannuksen
suunnittelualueella
Lautakodankankaan pohjoisosan paikallisesti arvokkaalle
harjualueelle aiheuttaa kohtalaisia vaikutuksia.
Uusi-Someron I-luokan pohjavesialue sijoittuu pieniltä osin
kokonaishankealueen
pohjoisosaan
Kokkolan
suunnittelualueelle. Vaikutukset jäävät vähäisiksi johtuen
etäisyydestä
lähimpiin
voimaloihin
ja
rakennettaviin
huoltoteihin.
Hankkeen ilmastovaikutus on paikallisella tasolla merkittävästi
positiivinen.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

Luontoselvityksissä
eikä
uhanalaisten
lajien
tietojärjestelmäpoiminnasta ilmennyt arvokasta kasvilajistoa,
siten uhanalaisiin, rauhoitettuihin ja harvinaisiin kasvilajeihin
kohdistuvat
vaikutukset
arvioidaan
vähäisiksi,
kuten
kokonaisuudessaan
vaikutukset
kasvillisuuteen
ja
luontotyyppeihin.
Yksittäisistä
voimaloista
voi
syntyä
vähäisiä/kohtalaisia maisemaekologisia vaikutuksia.
Vaikutukset pesimälinnustoon ja muuttolintuihin arvioidaan
kohtalaisiksi. Liito-oravalle rakentamisvaiheessa vaikutus on
vähäinen/ilman
lievennystoimia
enintään
kohtalainen
(voimalat 60, 65 ja 85 elinympäristöjen läheisyydessä),
toimintavaiheessa vähäinen. Lepakoille vaikutukset ovat
vähäisiä. Muille nisäkkäille rakentamis- ja sulkemisvaiheissa
vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi ja toimintavaiheessa
vähäiseksi.
Vaikutukset
viitasammakkoon
arvioidaan
kokonaisuudessaan vähäisiksi.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä
yhdyskunta- ja energiatalouteen

Metsämaata häviää tuulivoimaloiden ja huoltotieverkoston
tieltä suhteessa vähäisesti. Metsätalouskäyttö voi kuitenkin
jatkua tuulipuiston toiminnan aikana. Huoltoteitä voidaan
käyttää
metsätaloustoimenpiteisiin
ympäri
vuoden.
Rakentaminen on rajoitettua tuulipuistoalueella ja sen
välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöä ei ole kaavoitettu
asuin- ja lomarakentamiseen.
Rakentamisen aikana tuulipuiston alueella liikkuminen on
rajoitettua. Toiminnan aikana tuulipuisto ei estä alueella
liikkumista tai virkistystä. Talvisin liikkuminen voimalan
välittömässä läheisyydessä voi olla rajoitettua myös irtoavan
jään takia. Rakennettava huoltotieverkosto helpottaa alueella
liikkumista. Turvetuotannolle tai maa-aineksen otolle ei koidu
vaikutuksia.
Vaikutukset ovat vähäisiä, asuinkoituvien
rakentamisrajoitusten
läheisyydessä kohtalaisia.

Vaikutukset liikenteeseen
ja tietoliikenteeseen

ja lomarakennuksille
osalta
tuulipuiston

Rakentamisvaiheessa suunnittelualueelle suuntautuu suuri
määrä raskasta liikennettä, mutta kuljetukset jakaantuvat
kahden vuoden ajalle. Osa kuljetuksista on liikennettä
hidastavia erikoiskuljetuksia. Lähellä satamia oleville ylemmän
tieluokan
teille
vaikutus
on
vähäinen.
Lähellä
kokonaishankealuetta sijaitseville alemman luokan teille 7720,
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775, 774 ja/tai 86 vaikutus on pääosin kohtalainen.
Lentoliikenteeseen, säätutkan toimintaan tai Puolustusvoimien
toimintaan ei synny vaikutuksia. Viestintäyhteyksissä tvvastaanoton osalta voi olla vaikutuksia, mutta haitat on
kuitenkin korjattavissa esim. signaalin vahvistimilla tms.
Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön

Suunnittelualueen lähiympäristö
suunnitelluista tuulivoimaloista)

(alle

3

km

etäisyys

Lähiympäristön asutus altistuu maisemavaikutukselle ja
vaikutukset ovat kohtalaiset. Muualla lähialueella vaikutus on
korkeintaan kohtalainen.
Tuulivoimaloiden lentoestevalot
voimistavat vaikutusta lähiympäristössä.
Yli 3 km etäisyys suunnitelluista tuulivoimaloista, lähimaisema
ja kaukomaisema
Kärkisen kylän osalta vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Muilla alueilla vaikutukset ovat vähäisiä. Tuulivoimaloiden
lentoestevalot voimistavat vaikutusta lähiympäristön lisäksi
kaukomaisemassa. Kaukomaisemassa (10–20 km) vaikutukset
ovat vähäisiä.
Vaikutukset arvokkaisiin kulttuurimaisema-alueisiin arvioidaan
pääosin vähäisiksi, mutta maakunnallisesti arvokkailla Tyngän
ja Pitkäsenkylällä sekä Himangan peltoalueella, Korhoskylän
valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristökohteessa
(RKY) ja Kärkisen Mäkitalonmäen ja Raution alueen
maakunnallisesti arvokkaissa kulttuuriympäristökohteissa sekä
paikallisesti arvokkaalla Mutkalammin kylällä vaikutukset
kohtalaisia. Alueen tiedossa olevat muinaismuistot voidaan
huomioida jatkosuunnittelussa ja rakentamistöissä, jolloin
vaikutuksia ei synny.
Voimajohto
Voimajohdon vaikutukset maisemaan voimajohdon metsäisillä
alueilla ovat vähäiset. Nivalan ja Ylivieskan valtakunnallisesti
arvokkaalla
maisema-alueella
vaikutus
on
arvioitu
kohtalaiseksi reitillä Route 6 V1 ja V3 ja merkittäväksi reitillä
Route 6 V2. Ypyän paikallisesti arvokkaalle maisema-alueelle
voimajohdon reitillä Route 6 V1 ja V3 maisemavaikutukset
arvioidaan kohtalaiseksi. Raudaskylän paikallisesti merkittäviin
kulttuurikohteisiin voimajohdon reitillä Route 6 V2 arvioidaan
olevan vähäistä vaikutusta.

Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin

Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin arvioidaan pääosin
vähäisiksi. Vaikutusten arvioidaan olevan kuitenkin kohtalaisia
Jäkälänevan ja Taka-Hakorämeen-Kaivorämeen huuhkajan,
kurjen ja keskisuurten päiväpetolintujen osalta.

Riski- ja häiriötilanteet

Tuulivoimaloiden rakentamisaikaiset riskit liittyvät lähinnä
työturvallisuuteen ja lisääntyvään liikenteeseen. Toiminnan
aikana
riskejä
aiheuttaa
mahdollinen
voimaloiden
rikkoutuminen ja jään lentäminen siivistä. Riskit arvioidaan
kuitenkin vähäisiksi.
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7.

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN
Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää jatkosuunnittelussa mm. pylväspaikkasuunnittelulla,
voimalan tyypin valinnalla, kulkureittien valinnalla sekä töiden ajoittamisella.
·

Luonnonvarojen hyödyntämistä voidaan vähentää kiinnittämällä siihen huomiota
tuulivoimalaitosten tuotantovaiheessa ja rakentamisvaiheessa ja sen suunnittelussa.

·

Hankkeen haitallisia vaikutuksia maankäyttöön voidaan lieventää huomioimalla hankkeen
vaikutukset maankäytön suunnittelun ohjaamisessa, suunnittelussa ja lupamenettelyssä.
Maankäytön suunnittelussa huomioidaan eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ja
sijoittuminen.

·

Tuulivoimaloiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää kaavamääräyksin ja -merkinnöin.
Rakennuslupaviranomainen
tarkistaa
rakennuslupaa
myöntäessään,
että
rakennussuunnitelma on vahvistetun kaavan ja kaavamääräysten mukainen.

·

Rakentamisvaiheessa
ilmastovaikutuksia
voidaan
lieventää
kuljetusmatkoja ja suosimalla paikallisesti tuotettuja materiaaleja.

·

Tuulivoima-alue rakennetaan maasto-olosuhteet huomioiden. Maa- ja kalliorakentamisessa
vältetään tarpeettomia maansiirtoja ja kallionlouhintaa.

·

Vaikutuksia pintaveteen voidaan vähentää ajoittamalla rakentamistoimet vähäsateiseen ja
matalan veden aikaan. Uusien tieyhteyksien rakentamisessa teihin asennetaan rummut, joilla
veden virtaus säilyy entisellään. Rakentamisen jälkeen tukkeutuneet ojat avataan.

·

Pienialaiset arvokkaat luontokohteet voidaan huomioida tarkemmassa sijoitussuunnittelussa
sekä merkitsemällä ne maastoon rakentamistöiden ajaksi.

·

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa
merkittävästi voimalan koko, koska suuremmat voimalat näkyvät kauemmas. Lisäksi koko
vaikuttaa voimalan väritykseen ja valaistustarpeeseen (toteutetaan Trafin ohjeiden mukaan).

·

Meluvaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla hankkeeseen teknisesti ja taloudellisesti
mahdollisimman hyvä laitosmalli. Myös esim. voimalaitosten paikkoja siirtämällä voidaan
vaikuttaa melun leviämiseen, mutta suurempi vaikutus on joka tapauksessa laitevalinnalla.
Mikäli joku suunta tai kohde on kriittinen melun kannalta, voidaan harkita joidenkin
voimalaitosten jättämistä pois hankkeen toteutuksesta tai käyttämällä kriittisissä voimaloissa
melunrajoitusmoodeja.

·

Voimaloihin on mahdollista liittää rajoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa voimalan
pysäyttämisen välkkymisen kannalta pahimpina aikoina (esim. auringon noustessa tai
laskiessa). Tällöin voimalaan asennetaan valotunnistin ja roottori ohjelmoidaan pysähtymään
siksi aikaa, kun tietyssä sektorissa/kohteessa esiintyy välkettä.

·

Tuulivoimapuiston liikenteen aiheuttamat haitat voidaan vähentää ajoittamalla liikenne
sellaisiin aikoihin, jolloin siitä aiheutuu vähemmän haittaa. Asukkaita haittaava raskas
liikenne pyritään hoitamaan klo 7–21, kun taas muuta liikennettä haittaavat
erikoiskuljetukset pyritään hoitamaan aikoihin, jolloin muun liikenteen eteneminen ei
häiriinny merkittävästi. Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutusta voidaan vähentää
esimerkiksi siten, että vältetään taajamien sisääntuloväylillä kulkua ruuhka-aikana.

·

Hankevastaava tai kuljetusyrittäjät voivat parantaa koettua liikenneturvallisuutta myös
konkreettisilla toimilla kuten ajoittamalla kuljetukset siten, että niissä pidetään tauko
koulujen alkamis- ja loppumisaikoihin sekä jakamalla kuljetusreittien varren asukkaille
heijastinliivejä. Tienpitäjä voi myös alentaa joidenkin teiden nopeusrajoitusta rakentamisen
ajaksi asutuksen kohdalla ja kuljetusyrittäjä sitoutuu noudattamaan alennettua rajoitusta.

·

Rakentamistoimien ajoittaminen kevään ja alkukesän ulkopuolelle mahdollistaa riistaeläimille
onnistuneen vasonta/pesintäajan suunnittelualueella sekä lähiympäristössä.

käyttämällä

lyhyempiä
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8.

TOTEUTTAMINEN
Hankkeen yleissuunnittelua tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä,
ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen.
Hankkeen alustava toteutusaikataulu on seuraava:
· YVA-menettely v. 2012–2014
· Kaavaprosessi v. 2012–2015
· Tekninen suunnittelu v. 2012–2016
· Alueen rakentaminen v. 2016–2017
· Tuulipuisto tuotannossa v. 2018
Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee PROKON Wind Energy Finland Oy lupaja kaavoitusmenettelyn jälkeen.

Kokkolassa 15.6.2015

Pekka Kujala
Kaavan laatija

9.

Jutta Piispanen
Suunnittelija
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