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MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON MUUTOS JA LAAJENNUS 
wpd Finland Oy suunnittelee Kalajoen Mäkikankaan alueelle enintään kolmesta tuulivoimalasta 
muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Alue on laajennus Pyhäjoen kunnan alueelle rakenteilla olevalle 
Mäkikankaan tuulivoimapuistolle, joka koostuu 11 tuulivoimalasta. 

Verkkoliitynnän osalta tullaan tarkastelemaan 2 eri vaihtoehtoa: liittyminen maakaapelilla Mäki-
kankaan sähköasemaan, joka sijaitsee osayleiskaava-alueen pohjoispuolella tai liittyminen maa-
kaapelilla Jokelan/Tohkojan sähköasemaan olemassa olevaa johtokäytävää käyttäen. 

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu tehdään osana hankesuunnittelua osayleiskaavoituksen alku-
vaiheessa. Tuulivoimalaitosten sijaintiin vaikuttavat luonnonolosuhteet, melu- ja varjostusanalyy-
sit sekä voimalaitosvalmistajasta riippuvat voimaloiden väliset minimietäisyydet optimaalisen tuo-
tannon varmistamiseksi. Alueelle on suoritettu Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan 
yhteydessä tuulimittaukset, joiden tuloksien avulla on voitu varmistua tuulivoimalaitosten tarkoi-
tuksenmukaisesta sijoittelusta.  

Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuistohankkeessa toteutettiin YVA-lain mukainen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely (YVA), joka päättyi kesäkuussa 2012. Mäkikankaan tuulipuiston osayleis-
kaava hyväksyttiin Pyhäjoen kunnanvaltuustossa 19.12.2012. Samassa yhteydessä laadittiin Ka-
lajoen kaupungin puolelle Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaava, jonka Kalajoen kaupunginval-
tuusto hyväksyi 23.4.2013. Kalajoen kaupungin alueelle ei kyseisessä osayleiskaavassa ole osoi-
tettu varsinaisia tuulipuiston rakenteita lukuun ottamatta uutta 110 kV:n ilmajohtoa. 

SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
wpd Finland Oy on tehnyt tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laadin-
nasta aloitteen Kalajoen kaupungille. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 tehnyt 
päätöksen kaavan laatimisesta. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuuli-
voimapuiston rakentaminen. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistä-
vistä rakennus- ja huoltoteistä.  

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luon-
nonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakenta-
misesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien 
perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväk-
syy Kalajoen kaupunginvaltuusto. 

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutu-
nut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2 
500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. 

Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet 
sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.  

 

 

 

 

Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS): 

 esitellään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät 
 kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu se-

kä 
 kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa.  
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Kuva 1. Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennus on osoitettu punaisella. Sen yläpuolella on vio-
letilla rajauksella rakenteilla oleva Mäkikankaan tuulivoimapuisto. 

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI 
Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava-alue sijaitsee rakenteilla olevan Mä-
kikankaan tuulivoimapuiston eteläpuolella Kalajoen kaupungin alueella. Suunnittelualue on kiinni 
Kalajoen Pyhäjoen vastaisessa kunnanrajassa. Etäisyys Pyhäjoen keskustaan on noin 15 kilomet-
riä ja Kalajoen keskustaan noin 12 kilometriä. Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu Vasankarin 
kylä noin 1 kilometrin päähän. Tuulipuistosta meren rantaan on vähimmillään matkaa noin kaksi 
kilometriä. Tuulipuiston ja merenrannan väliin sijoittuu valtatie 8, josta on metsäautotieyhteys 
tuulipuistoalueelle. Osayleiskaava-alueen laajennuksen pinta-ala on noin 200 hehtaaria (sisältäen 
Mäkikankaan Kalajoen puoleisen jo voimassa olevan osayleiskaava-alueen).  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA  

Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava-alue on pääosin metsätalouskäytös-
sä, jota muiden metsätalousalueiden tavoin aluetta voidaan käyttää mm. ulkoiluun, marjastuk-
seen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. 

Mäkikankaan laajennuksen tuulipuistoalue on Kalajoen seudulle tyypillisesti alavaa ja tasaista 
aluetta, jossa korkeuserot ovat vähäisiä. Tuulipuistoalueen korkeus meren pinnasta vaihtelee 
pääsääntöisesti 15:sta 25:en metriin.   

Mäkikankaan laajennuksen suunnittelualueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöskohteita. Myös-
kään arkeologisessa inventoinnissa ei löydetty uusia muinaisjäännöksiä osayleiskaava-alueelta. 
Lähin tunnettu muinaisjäännös sijaitsee n. 1 km:n etäisyydellä pohjoisessa, missä on Mäkikan-
kaan kohteessa yksi kiviröykkiö varhaismetallikautisella merenrannan korkeudella. 
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Osayleiskaava-alueella ei ole myöskään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.  Lähin arvo-
kohde on 1,6 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Pohjanmaan rantatie, joka kuuluu valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin (RKY). 

Mäkikankaan tuulipuiston laajennuksen osayleiskaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
ei sijaitse Natura 2000-alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuo-
jelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Tuulipuistoalueella ja sen vaih-
toehtoisilla voimajohtoreiteillä ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia arvokkaita luontotyyppe-
jä. Alueella tai sen lähistöllä ei myöskään ole vesilain 1 luvun 15 a §:n tarkoittamia luonnontilai-
sia, alle 1 hehtaarin lampia tai järviä. 

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee 
edistää myös tuulivoimapuistojen osayleiskaavoituksessa.  

METSÄLAIN 10§:N MUKAISET ERITYISEN ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT 

Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt tulee ottaa huomioon tuulivoima-
puiston laajennukset suunnittelussa. 

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA 

Osayleiskaava-alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäristömi-
nisteriö on vahvistanut 17.2.2005. Lainvoimaiseksi kaava on tullut korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä 25.8.2006.  

 
Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Mäkikankaan tuulivoimapuiston 
laajennuksen sijainti on osoitettu vaaleanpunaisella. 
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Mäkikankaan tuulipuiston laajennus sijoittuu maakuntakaavassa ns. valkoiselle alueelle, jolle ei 
ole osoitettu aluevarauksia tai muita erityisiä kaavamerkintöjä.   

Tuulivoimapuiston pohjoispuolelle on maakuntakaavaan merkitty luonnon monikäyttöalue. 
Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä 
aluekokonaisuuksia.  

Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennuksen pohjoispuolelle on maakuntakaavassa merkitty yksi 
muinaismuistokohde. Lisäksi tuulipuiston vaikutusalueella on maakuntakaavassa osoitettu kylä ja 
Natura-alue. 

Maakuntakaavan yleisissä suunnittelumääräyksissä todetaan maa- ja metsätalouden osalta, että 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden 
säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen 
asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. 
Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja 
toimivuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä 
yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 1 VAIHEKAAVA 
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan 2.12.2013. Kaava odottaa 
Ympäristöministeriön vahvistamista. 1. vaihemaakuntakaava käsittelee mm. energiantuotantoa ja 
-siirtoa (kuten tuulivoima-alueita). 

Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava-
aluetta ei ole merkitty tuulivoimatuotantoalueeksi (tv-1). Heti osayleiskaava-alueen 
pohjoispuolelle sijoittuva rakenteilla oleva Mäkikankaan tuulivoimapuisto on merkitty 
maakuntakaavan 1. vaihekaavaan tv-alueeksi. 

 
Kuva 3. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavasta. Mäkikankaan 
tuulivoimapuiston laajennuksen sijainti on osoitettu vaaleanpunaisella. 

YLEIS- JA ASEMAKAAVAT 

Mäkikankaan tuulipuiston laajennuksen osayleiskaava-alueen pohjoisosassa on voimassa Mäki-
kankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2013 § 
56). Laajennuksen pohjoispuolelle sijoittuu Pyhäjoen kunnan puoleinen Mäkikankaan tuulipuiston 
osayleiskaava.  

Mäkikankaan laajennus sijoittuu länsiosiltaan myös oikeusvaikutuksettomalle Vasankarin 
osayleiskaava-alueelle. Vasankarin oikeusvaikutukseton osayleiskaava rajautuu Pyhäjoen kunnan 
ja Kalajoen kaupungin väliseen rajaan.  
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Kuva 4. Yleiskaavat alueella. Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajen-nuksen sijainti on osoitettu 
vaalean-punaisella. 

 
Kuva 5. Mäkikankaan tuulivoimapuiston hyväksytty osayleiskaava. Pyhäjoen puoleiset osat 
esitetty vaalennettuna. 

Tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa ole-
via asemakaavoja.  
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SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Vaikutusten arviointi on osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Merkittävien tuulivoimahank-
keiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyssä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt 8.7.2014, ettei YVA-menettelyä sovelle-
ta hankkeeseen. Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaavan laadinnan yhtey-
dessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen 
mukaisesti. 

Kaavoituksen yhteydessä tehdään seuraavat selvitykset: 

 Näkyvyysanalyysi ja valokuvasovitteet 
 Melu- ja vilkkumisselvitykset (WindPro -ohjelman mallinnuksin)  

Aiemmissa vaiheissa toteutetut selvitykset, mm.: 

 Arkeologinen inventointi (syksy 2014) (vaatii lisäselvityksiä laajennusalueella) 
 Luontoselvitykset; kasvillisuus ja luontotyypit, linnustoselvitys, eläimistö ja liito-oravat 

(2011) 
 kaikki Mäkikankaan tuulipuistoa varten tehty selvitysaineisto (mm. muuttolinnuston seu-

ranta ja lepakkoselvitys) 

Lisäksi selvitetään mm. osayleiskaavan vaikutukset asumisen olosuhteisiin, metsätalouteen, mar-
jastukseen ja metsästykseen, elinkeinoihin ja talouteen sekä sosiaaliset vaikutukset. Vaikutusten 
arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset. 

Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen edetessä. Vaikutusten selvittämi-
nen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin ja julkaisuihin, Mäkikankaan tuulipuiston 
YVA-menettelyn (päättyi vuonna 2012) yhteydessä tehtyihin selvityksiin, alueella suoritettaviin 
maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laaditta-
vien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkai-
sujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. 

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

OSALLISET 

Osallisia ovat 

 kiinteistönomistajat 
 ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomatta-

vasti vaikuttaa: 
o kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkistysalueiden 

käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 
 viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o kunnan hallintokunnat ja lautakunnat: tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maa-
seututoimikunta ja terveysviranomainen 

o naapurikunnat (Pyhäjoki)  
o Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Pohjois-

Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
(AVI), Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Pohjois-
Pohjanmaan maakuntamuseo, Puolustusvoimat, Ilmavoimien esikunta 

 yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
o asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat: Plassin 

kyläyhdistys, Pohjankylän asukasyhdistys, Mehtäkylän kyläyhdistys  
o tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt, kuten luonnonsuojeluyhdistykset 

ja yrityksiä edustavat yhteisöt: Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiiri, Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan 
lintutieteellinen yhdistys, Vasankarin nuorisoseura, Kalajoen kotiseutuyhdistys, Vasan-
karin maamiesseura ja naiset ry, Vasankarin metsästysseura, Kalajoen metsästysyhdis-
tys, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys, Riis-
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OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE (KESÄKUU – HEINÄKUU 2015)  

Osayleiskaavaehdotus valmistuu alustavan aikataulun mukaan kesäkuussa 2015. Kalajoen kau-
punginhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi.  

Osayleiskaavan nähtävilläolosta tiedotetaan Kalajoen kaupungin ilmoitustaululla, internetsivuilla, 
paikallislehdessä sekä postitse maanomistajille. Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistu-
tus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan postitse. 
Muistutus on toimitettava kirjallisena Kalajoen kaupunginhallitukselle ennen nähtävilläolon päät-
tymistä. 

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osayleiskaavasta järjestetään 
ehdotusvaiheessa tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu.  

OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISVAIHE (SYKSY 2015)  

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Ka-
lajoen kaupunginvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä il-
moitetaan kuulutuksella paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavan 
hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto muistutuksen tehneille sekä niille kunnan 
jäsenille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Poh-
jois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusaikana. Pohjois-Suomen ELY-keskus voi tehdä oikaisukeho-
tuksen valitusajan kuluessa. 
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Osayleiskaavan valmistelusta saa lisätietoja internet-sivuilta www.kalajoki.fi 
sekä seuraavilta henkilöiltä:  

 
Kalajoen kaupunki  
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI 
 
Riina Jorasmaa      Aleksiina Paakki  
Kaavasuunnittelija      Kaavoituspäällikkö 
puh. 044 469 1310      puh. 044 469 1225 
riina.jorasmaa@kalajoki.fi      aleksiina.paakki@kalajoki.fi 
 
  
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy   
Hallituskatu 13–17 D, 90100 OULU 
 
Janne Tolppanen       Kai Tolonen  
Maankäytön suunnittelija           Pohjois-Suomen aluepäällikkö
arkkitehti                 arkkitehti SAFA, LuK 
puh. 044 771 8419           puh. 044 278 7307      
janne.tolppanen@fcg.fi      kai.tolonen@fcg.fi           
              
 

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta  
wpd Finland Oy:ltä:   

  wpd Finland Oy 
  Keilaranta 13, 02150 ESPOO 

  Riikka Arffman 
  projektipäällikkö 
  puh. 040 961 6611  
  r.arffman@wpd.fi  


