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JOHDANTO 

TuuliWatti Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoen Mustilan-

kankaalle. Tuulivoimapuisto koostuu enintään 29 tuulivoimalaitoksesta, niitä 

yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 

muuntoasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yh-

distävistä huolto- ja rakennusteistä. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-menettely alkoi, kun hankkeesta 

vastaava toimitti YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle toukouussa 2011. Yh-

teysviranomainen on antanut lausunnon YVA -selostuksesta lokakuussa 2012. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 

(MRL) mukaista rakennuslupaa. Koska Mustilankankaan alueella ei ole tuuli-

voimapuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen 

osayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.4.2011 voi-

maan tullut muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan 

rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §).  

Alueen osayleiskaavan laatiminen on aloitettu rinnakkain YVA-menettelyn 

kanssa. Osayleiskaava perustuu YVA -menettelyn yhteydessä laadittuihin sel-

vityksiin ja vaihtoehtotarkasteluihin. Kaavoitus on tullut vireille Tuuliwatti 

Oy:n aloitteesta.  
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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaupunki: Kalajoen kaupunki 

Kaavan nimi: Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleis-

kaava 

Kaavan laatija:  FCG Finnish Consulting Group Oy, rak. arkki-

tehti Anne Koskela ja Maanmittausinsinööri 

(AMK) Pertti Malinen (kaavan laatijana on toi-

minut 1.3.2013 alkaen arkkitehti Petri Tuorma-

la) 

Kalajoen kaupungin edustaja: kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Mustilankankaalla, noin 3 km Kalajoen keskustasta koil-

liseen ja noin 4 km etäisyydellä Perämeren rannikosta. Tuulivoimapuiston ja me-

renrannan väliin sijoittuu valtatie 8. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1 700 ha.  

 
Kuva 1.Mustilankankaan tuulivoimapuiston sijainti. 
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1.3 Kaavan tausta ja tarkoitus 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

mukaista rakennuslupaa. Koska Mustilankankaan alueella ei ole tuulivoimapuis-

ton mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen osayleiskaavan 

laatimista. Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan niin, että 

sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena 

(MRL 77 a §). 

Osayleiskaava laaditaan Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA -menettelyn yh-

teydessä laadittujen selvitysten ja vaihtoehtotarkastelujen pohjalta. Kaavoitus 

on tullut vireille TuuliWatti Oy:n aloitteesta.  

1.4 Suunnitteluorganisaatio 

Osayleiskaavan laadinnasta Kalajoen kaupungissa ovat vastanneet kaavoitus-

päällikkö Aleksiina Paakki ja kaavasuunnittelijat Satu Fors ja Riina Jorasmaa. 

Kaavan laadinnasta FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä ovat vastanneet rak. 

arkkitehti Anne Koskela, Maanmittausinsinööri (AMK) Pertti Malinen ja arkkitehti 

Petri Tuormala. YVA -selostuksen projektipäällikkönä FCG Finnish Consulting 

Group Oy:ssä on ollut MMT Jakob Kjellman. 

TuuliWatti Oy:ssä hankkeen YVA- ja kaavamenettelystä on vastannut suunnitte-

lupäällikkö Hannu Kemiläinen. 
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2 Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Mustilankankaan osayleiskaavan laatiminen on mainittu Kalajoen kaupungin 

kaavoituskatsauksessa 2011.  

Kaavoitusaloite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 17.1.2011 § 5. Kalajoen kau-

punki ja Tuuliwatti Oy ovat solmineet hankkeesta kaavoitussopimuksen. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.8.2011. 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Kalajoen 

kaupungintalolla 29.6.- 5.8.2011. 

Kaavaluonnos on valmisteltu vuoden 2012 kevään aikana. 

Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsittely 11.5.2012. 

2. Viranomaistyöneuvottelu kaavaluonnoksesta 7.6.2012. 

Kaavaluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa 13.8.2013 

Yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta (yhdessä YVA:n kanssa). 16.8.2012 

Kaavaluonnos nähtävillä 16.8. – 14.9.2012. 

Kaavaluonnoksen palautteet elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa 27.2.2013 

ja kaupunginhallituksessa 11.3.2013. 

Yleisötilaisuus kaavaehdotuksesta 3.4.2013 

3. viranomaisneuvottelu 18.4.2013 

Kaavaehdotuksen käsittely elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa 22.4.2013 

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa 22.5.2013  

Kaavaehdotus nähtävillä 3.6.-5.7.2013 

MRA 32 §:n mukainen erillinen kuuleminen 18.10.-4.11.2013 

Kaava-aineiston viimeistely. 

Kalajoen kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät osayleiskaavan. 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki 4 (89) 

18.11.2013 Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 Kaavaselostus 
   
  

 
 

2.2 Osayleiskaavan sisältö  

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja ra-

kennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleis-

kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 

myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). 

Osayleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-2), jolle saa 

sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-alueet). Tuulivoi-

maloita varten saa rakentaa huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Kaavassa on an-

nettu voimaloiden korkeuteen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä.  

Kaavassa on osoitettu kaksi EN-1 –aluetta (energiahuollon alueet) muunto-

asemia ja laitteistorakennuksia varten.  

Uusien voimajohtojen ja maakaapeleiden sijainnit on osoitettu ohjeellisena. 

Alueella sijaitsevat viljelyspellot on merkitty maatalousalueeksi (MT). Kaavassa 

on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita luo-5 

ja s-2 merkinnöillä. Muinaismuistokohteet on osoitettu sm-merkinnällä. 

2.3 Tuulivoimapuisto 

Mustilankankaan tuulivoimapuisto koostuu 28 tuulivoimalasta perustuksineen, 

tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännite-

kaapeleista (20 kV maakaapeli), sähköasemasta sekä alueverkkoon liitettävästä 

voimajohdosta (ilmajohto 110 kV). 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta 

roottorista ja konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennus-

tekniikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lie-

riötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin beto-

nirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hybridirakenteena. Lie-

riötornien lisäksi tuulivoimaloita voidaan toteuttaa teräsristikkorakenteisella tor-

nilla, jotka ovat rakenteeltaan kevyempiä ja yleensä korkeampia kuin lieriöra-

kenteiset tuulivoimalat. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu teräslieriötornin ja teräsristik-

korakenteisten voimalaitoksien aiheuttamia vaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. 

Tuulivoimapuistossa tullaan käyttämään lieriörakenteista tornia.  

Tuulivoimaloiden lavat on metsäisessä maastossa saatava riittävän korkealle 

puunlatvojen yläpuolelle turbulenssin ja siitä johtuvien tehohäviöiden ja rajoitus-

ten pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla. Yli 100 metriä korkeat tornit ovat joko 

betonitorneja tai niin sanottuja hybriditorneja, jotka ovat alaosastaan betonia ja 

yläosastaan terästä.  
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Periaatekuva tuulivoimalasta. Voimalan sallittu enimmäiskorkeus (torni+lapa pystyasen-
nossa) Mustilankankaan tuulivoimapuistossa on 210 m. 

Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- ja asennustöitä varten raivattava 

puustoa vajaan hehtaarin alueelta. Tämän alueen sisältä raivataan noin 50 x 50 

metrin alue kokonaan puhtaaksi kasvillisuudesta ja tasataan esimerkiksi tiiviste-
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tyllä louheella raskaan liikenteen kestäväksi. Tuulivoimaloiden ja niiden välisten 

yhdysteiden tarvitsema maa-ala on enimmillään yhteensä joitakin prosentteja 

tuulivoimapuistoalueen pinta-alasta.  

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle to-

teutetaan 20 kV maakaapeleilla. 

Tuulivoimapuiston sisäiset kaapelit sijoitetaan 0,5 – 1 m syvään kaapeliojaan, 

jonka leveys on noin metri. Kaapelit vedetään pääosin kuljetusteiden yhteyteen. 

Mikäli kaapeli sijoitetaan muualle kuin tien varteen, tulee rakentamisen aikana 

alueella olla noin 4 m puuton käytävä. 

Tuulivoimapuiston sisäiseen verkkoon rakennetaan tarvittava määrä puisto-

muuntajia. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuotta-

man jännitteen 20 kV tasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalan 

konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolel-

la erillisessä muuntamokopissa. 

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan kaksi muuntoasemaa (sähköasema), 

jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan tarvittavaan 110 kV siirtojän-

nitteeseen. Muuntoaseman vaatima pinta-ala on oin 0,5 ha. Muuntoasemalle si-

joitetaan muuntajan lisäksi kytkinkentät, päätepylväs ilmajohdon liittämistä var-

ten sekä rakennus suojaa tarvitseville laitteistoille. Sähköasema aidataan turval-

lisuussyistä. 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto. Tiet ovat vähintään 

n. 5,5 metriä leveitä ja sorapintaisia. Jyrkissä mutkissa teiden pitää olla vähin-

tään noin seitsemän metriä leveitä. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituk-

sessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuo-

daan paikalle yli 50 m pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaar-

teet vaativat normaalia enemmän tilaa. 

Huoltotiet tullaan rakentamaan kullekin voimalaitokselle sekä hankealueelle ra-

kennettavalle sähköasemalle. Huoltotiet noudattelevat pääosin olemassa olevia 

teitä, jotka kunnostetaan kuljetuksille soveltuviksi. Rakennettavien tai kunnos-

tettavien huoltoteiden pituus on yhteensä noin 23 kilometriä.  

 

2.4 Sähkönsiirtoreitti 

Tuulivoimapuistoa varten rakennettava 20/110 kV sähköasema liitetään alueelli-

seen sähköverkkoon rakennettavalla 110 kV voimajohdolla.  

Uuden 110 kV voimajohdon rakentaminen vaatii puuston ja pensaikon poistamis-

ta 26 m leveydeltä (johtoaukea). Tämän lisäksi voimajohdon molemmille puolille 

tulee jättää 10 m reunavyöhyke, jossa puuston korkeutta rajoitetaan. Voimajoh-

toalueen kokonaisleveys on tällöin 46 m. 
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Kuva 2. 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkaus. 

Voimajohdon sijoittuessa jo olemassa olevien voimajohtojen yhteyteen, samalle 

johtoalueelle 110 kV ja 20 kV voimajohtojen kanssa, tulee johtoaluetta leventää 

noin 20 m. Tarvittava johtoalueen levennysmäärä, on uuden ja olevan voima-

johdon keskikohtien välinen etäisyys. 

 

Kuva 3. Voimajohto olemassa olevalla johtoalueella. 

Uudet 110 kV voimajohdon voimajohtopylväät ovat noin 16–20 m korkeita. Voi-

majohtopylväät rakennetaan tyypillisesti harustettuina. Pylväsmateriaalina käy-

tetään puuta tai sinkittyä terästä. Voimajohtopylväinä käytetään myös paikoin 

nk. vapaasti seisovia pylväitä, joista harukset puuttuvat. 
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Voimajohdon yleissuunnittelu tehdään ympäristövaikutusten arvioinnin valmis-

tuttua. Yleissuunnittelussa osoitetaan voimajohtopylväiden paikat. Lähtökohtai-

sesti voimajohtopylväät osoitetaan alueille, jonne ne on paras sijoittaa maaperän 

ja luontoarvojen puolesta ja missä niiden aiheuttamat maisemalliset ja sosiaali-

set vaikutukset jäävät vähäisimmiksi. 

 
Voimajohdon tarkennettu linjaus. Voimajohdon rakentamislupaa varten on laadittu erilli-
nen ympäristöselvitys. Rakentamislupa on EMV:n käsittelyssä ja lupahakemus Maanmit-

tauslaitoksella.  
 

2.5 Rakennustöiden aikataulu 

Tuulivoimalaitoksien rakentaminen kestää yhteensä noin yhden vuoden, jonka 

aikana tehdään perustukset ja kootaan voimalat. Koko tuulivoimapuiston raken-

taminen voidaan jakaa kahdelle vuodelle. 

2.6 Käytöstä poisto 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan 

50 vuoden käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja 

uusimalla on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto 

ovat periaatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa. 

Perustusten ja kaapelien osalta on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen 

vai poistetaanko ne. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden 

lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimaval-

taista. Useissa tapauksissa ympäristöön kohdistuvat vaikutukset jäävät pienem-

miksi, jos perustuslaatta jätetään paikoilleen ja maanpäälliset osat maisemoi-

daan. Maakaapeli voidaan käyttövaiheen päätyttyä poistaa. Mahdollisten syvälle 

ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei välttämättä ole tarkoituksenmu-

kaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. Sama kos-

kee kaapeleissa käytettyjä metalleja. 
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Voimajohdon tekninen käyttöikä on 50–70 vuotta. Perusparannuksilla on käyt-

töikää mahdollista lisätä 20–30 vuodella.  

Voimajohdon käytön päätyttyä voimajohdon rakenteet voidaan poistaa käytöstä, 

mikäli sille ei löydy muuta käyttöä. Esimerkiksi ilmajohto voidaan jättää paikal-

leen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua. 

3 Kaavoitustilanne 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja raken-

nuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueiden-

käyttötavoitteiden tehtävänä on auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennus-

lain sekä alueidenkäytön suunnittelun yleisiä tavoitteita. Valtioneuvosto päätti 

13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkis-

tuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi 

tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vah-

vistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 

1.3.2009.  

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkis-

tetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja edistää niiden toteuttamista. Viran-

omaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alu-

eidenkäyttötavoitteiden kannalta.  

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Mustilankankaan tuulivoimapuisto-

hanketta koskevat erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet: 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

 Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin 

ja tulviin.  

 Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien ener-

gialähteiden käyttöedellytyksiä. 

 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua pa-

rantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. 

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, et-

tä turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueiden-

käytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja 

hyödyntämismahdollisuudet. 

 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja 

käyttötarpeet. 

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kult-

tuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat 

valtakunnalliset inventoinnit *) otetaan huomioon alueidenkäytön suunnitte-

lun lähtökohtina.  
*) Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia val-
takunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä on 
seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympä-
ristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt (Museovirasto 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonai-
suudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983). 
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:  

 Alueidenkäytössä edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismah-

dollisuuksia. 

 Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 

yksiköihin. 

 Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on 

otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö 

ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat 

luontokohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten vara-

laskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet se-

kä sotilasilmailun tarpeet. 

 Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen 

turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, 

sekä lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset. 

 Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnitte-

lussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkit-

tävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet 

säilyvät. 

 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet: 

 Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriar-

vojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. 

 

3.2 Maakuntakaava 

3.2.1 Voimassa oleva maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäris-

töministeriö on vahvistanut 17.2.2005. Lainvoimaiseksi kaava on tullut Kor-

keimman hallinto-oikeuden päätöksestä 25.8.2006.  
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Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006). 

Tuulivoimapuisto 

Hankealueen lounais- ja länsiosat sijoittuvat maaseudun kehittämiskohteen 6 

(mk-6, Kalajokilaakso) alueelle. Suunnittelumääräyksien mukaan alueella on 

kiinnitettävä huomiota maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta-

edellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon se-

kä joen vedenlaadun parantamiseen.  

Tuulivoimapuiston luoteisosat kuuluvat matkailun vetovoima-alueeseen (mv-5 

Kalajoen alue). Alueen kehittäminen perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuk-

sen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- 

ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 

Hankealue sijoittuu osittain Oulun eteläisen alueen kaupunkiverkon alueelle (kk-

3), jossa kaupan ja muiden palveluiden, elinkeinoelämän, asutuksen, liikenteen 

ja virkistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan olemassa olevien 

yhdyskuntien alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla.  
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Kuva 5. Hankkeen sijoittuminen suhteessa alueella voimassa olevaan maankun-

takaavaan (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006). Hankealue ja vertailussa olleet säh-

könsiirtoreitit on merkitty kuvaan sinisellä. Ehdotusvaiheessa on valittu pohjoisin 

reittivaihtoehto.  

Etelä-lounaispuolella on maakuntakaavaan merkitty kulttuuriympäristön tai mai-

seman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. Kalajokilaakson valta-

kunnallisesti arvokas kulttuurimaisema välillä Pitkäsenkylä – Nuoranperä – Hih-

nanperä on sisällytetty valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen in-

ventointiin vuonna 1993, mutta poistettu vuoden 2009 listauksesta. 

Tuulivoimapuiston koillispuolella sijaitsee Kaakkurinneva –niminen suoalue, joka 

on kaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Kaakkurinnevan ja sen ym-

päristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei se vaaranna alu-

een suojelun tarkoitusta. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n 

mukainen ympäristökeskuksen lausunto.  
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Hankealueen länsipuolelle on merkitty taajamatoiminnoille varattu alue (A), joka 

kattaa Kalajoen keskustan alueen ja osoittaa sen tärkeimmät laajentumissuun-

nat. 

3.2.2 Vireillä oleva maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. 

Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen on katsottu tarpeelliseksi mm. jo toteu-

tuneiden ja vireillä olevien lainmuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden, uuden maakuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioi-

den toteuttamiseksi.  

Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihekaava) käsiteltävät aihepiirit ovat: 

 energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituuli-

voiman päivitykset, turvetuotantoalueet)  

 kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat  

 luonnonympäristö (soiden käyttö, geologiset muodostumat, suojelualuei-

den päivitykset)  

 liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliiken-

ne) ja logistiikka alueiden merkintöjen päivitykset 

 

Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki kaavan 

vaiheet, nähtävillepano ja niistä saatu palaute.  

1. vaihekaavan luonnos oli nähtävillä 28.8. - 26.9.2012 ja 1. vaihemaakuntakaa-

va ehdotus oli nähtävillä 20.9.-21.10.2013. Tavoiteaikataulun mukaan 

1.vaihekaava tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 lopulla. 2. 

vaihekaava on tullut vireille maaliskuussa 2013. 
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Kuva 6. Ote 1.vaihekaavan luonnoksesta. Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa 

tuulivoimaloiden alueeksi (tv-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaava-alue 
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3.3 Yleiskaava 

Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää alueen kaavoittamista.  

 
Kuva 7. Mustilankankaan tuulivoima-puiston lähialueen osayleiskaava on vuodelta 1993. 
Kaava on oikeusvaikutukseton.  

3.4 Asemakaava 

Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kirkonseudun asemakaava 

koskee keskusta-alueen keskeisiä alueita. 

3.5 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin 

3.5.1 Lähiseudun käytössä olevat tuulivoimapuistot 

Lähimmät käytössä olevat tuulivoimapuistot sijaitsevat Raahessa ja Kokkolassa, 

noin 60 km etäisyydellä Kalajoelta (STY 2012a) 

Kokkolan syväsatamassa sijaitsee kaksi 1 MW tuulivoimalaitos, jotka on otettu 

käyttöön vuonna 2003. Tuulivoimalaitosyksiköt omistaa Pohjolan Voiman tytär-

yhtiö PVO-Innopower Oy (PVO-Innopower 2010). 

Raahen Kuljunlahden alueella sijaitsevan tuulivoimapuiston omistaa Suomen 

Hyötytuuli Oy. Vuonna 2004 rakennettua viiden voimalaitosyksikön tuulivoima-

puistoa laajennettiin vuonna 2010, jolloin alueelle pystytettiin neljä uutta turbii-

nia. Tuulivoimapuiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 50 GWh (Hyötytuuli 

2010, STY 2011a).   
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3.5.2 Lähiseudun tuulivoimapuistot 

Wpd Finland Oy rakentaa Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle kahta tuulivoimapuistoa, 

jotka sijoittuvat Jokelan ja Mäkikankaan alueille. Jokelan suunniteltu 

tuulivoimapuisto sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä Mustilankankaan 

hankealueesta. Suunnitelmien mukaan alueelle rakennetaan 14 

tuulivoimalaitosta. Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään 110 kV ilma-

johdon välityksellä Kalajoen sähköasemalle. Wpd:n Mäkikankaan 

tuulivoimapuisto sijoittuu hieman yli 7 km päähän Mustilankankaan 

hankealueesta, Pyhäjoen kunnan alueelle. Tuulivoimapuisto koostuu 14 

voimalaitosyksiköstä, joiden yksikköteho on 2,3 – 3 MW. Sähkösiirto alueelta 

tapahtuu 110 kV ilmajohdolla Kalajoen sähköasemalle.  

Fortum Power and Heat Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kalajoella sijaitsevan 

Tohkojan alueelle, joka sijaitsee noin lähimmillään noin 570 m 

Mustilankankaasta luoteeseen. Tohkojan tuulivoimapuiston alueelle suunnitellaan 

sijoitettavan 27 voimalaitosta. Tohkojan hankealue rajautuu osittain WPD 

Finland Oy:n Jokelan tuulivoimapuiston alueeseen.  

 
Kuva 8. Lähialueiden muut tuulivoimapuistot ja sähkönsiirron järjestäminen. Tuulivoima-
puistot liittyvät yhteiseen sähkönsiirtolinjaan joka yhdistyy edelleen runkojohtoon alueen 
kaakkoispuolella. 
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3.5.3 Ventusneva – Pyhäselkä 400 kV voimajohto 

Fingrid Oyj:llä on suunnitteilla 400 kV voimajohdon rakentaminen Kokkolan Ven-

tusnevan ja Muhoksen Pyhäselän välille. Valittu reitti sijoittuu nykyisen Ventus-

neva-Kalajoki 220 kV voimajohdon paikalle, joka sijaitsee noin 1,2 – 1,8 km 

etäisyydellä Mustilankankaan hankealueesta. Tällä osuudella nykyinen johtoalue 

levenee yhteensä kaksi metriä ja rakennusraja levenee yhteensä 22 metriä.  

Voimajohtohankkeen YVA -menettely on päättynyt vuonna 2010. Fingrid Oyj ar-

vioi hankkeen luvittamisen kestävän noin 2 vuotta. Suunnitelmien mukaan ra-

kennustyöt tehdään vuosina 2014 – 2016. Tavoitteena on saada voimajohto 

käyttöön vuoden 2016 aikana. 

3.5.4 Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys jul-

kaistiin syksyllä 2011. Selvityksessä on tutkittu tuulivoima-alueiden sijoitusperi-

aatteita, -ohjeita sekä tärkeimpiä sijoittamisratkaisuja. Selvitys on laadittu pal-

velemaan maakuntakaavoitusta ja tuulivoima-alueita koskevia yleiskaavoja. Sel-

vityksen tavoitteena on edistää tuulivoimatuotannon hallittua kehittämistä ja 

tuulivoima-alueiden kaavoitusta Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan man-

neralueilla.  

Selvityksen tuloksena on 208 tuulivoimakohdetta, jotka on luokiteltu A, B ja C-

luokkiin teknistaloudellisen tarkastelun ja ympäristövaikutusriski-indeksin perus-

teella. A-luokkaan kuuluvat kohteet ovat ensisijaisesti suositeltavia alueita, jotka 

soveltuvat hyvin maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi. B-luokkaan kuuluvat 

kohteet ovat toissijaisesti suositeltavia alueita, jotka tietyin varauksin soveltuvat 

maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi. C-luokkaan kuuluvat kohteet ovat tuuli-

voimatuotantoon soveltuvia alueita, joilla kuitenkin teknis-taloudelliset näkökoh-

dat tai ympäristövaikutukset vaativat lisäselvityksiä ja/tai suunnittelua.  

Alue, jolle Mustilankankaan tuulipuisto sijoittuu, on tuulivoimaselvityksessä mää-

ritelty kuuluvaksi luokkaan B/C+, muuttolinnuston ja kyläasutuksen perusteella. 

3.5.5 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011–2014 ja maakuntasuunnitelma 2030 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa ja maakuntasuunnitelmassa on ener-

giatalouden toimenpiteiksi vuosille 2011 – 2014 esitetty mm. mannertuulivoiman 

tuotannon hallittu kehittäminen. Kasvavan tuulivoiman hyödyntämisen koetaan 

tarjoavan myös kasvumahdollisuuksia alueen metalliyritysten laitetoimittajille, 

parantaen alueen työllisyyttä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010). Näiltä osin hanke 

on maakuntaohjelman ja -suunnitelman mukainen. 

3.6 YVA-menettelyn ja osayleiskaavoituksen suhde 

3.6.1 YVA-menettely lyhyesti 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-menettely alkoi, kun hankkeesta vas-

taava toimitti YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle toukouussa 2011. Yhteysvi-

ranomainen asetti YVA-ohjelman virallisesti nähtäville 25.5.–22.8.2011 väliseksi 

ajaksi ja pyysi siitä eri tahoilta lausunnot ja mielipiteet. Mielipiteitä YVA-

ohjelmasta ja sen riittävyydestä saivat antaa kaikki ne, joihin hankkeella saattaa 

olla vaikutuksia. Muistutusten ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen an-

toi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta 8.9.2011 (POPELY 2011). 
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Ympäristövaikutusten arviointi tehtiin YVA-ohjelman ja siitä saatujen lausuntojen 

perusteella. Arviointityön tulokset esitetään YVA-selostuksessa, jonka yhteysvi-

ranomainen asetti YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville ja pyysi siitä lausun-

not sekä mielipiteet. YVA-menettely päättyi lokakuussa 2012, kun yhteysviran-

omainen antoi oman lausuntonsa YVA-selostuksesta. 

3.6.2 Osayleiskaavaprosessin suhde YVA-menettelyyn 

YVA-lain 5 §:n mukaan "yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai maa-

kunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hank-

keen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi". Mustilankan-

kaan tuulivoimapuistohankkeessa on mahdollisuuksien mukaan yhdistetty YVA-

lain mukainen YVA-menettely sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 

mukainen yleiskaavoitus.  

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty 

rinnan YVA-menettelyn kanssa. Osayleiskaava perustuu YVA-menettelyn yhtey-

dessä tutkittuihin vaihtoehtoihin ja vaikutusselvityksiin. Osayleiskaavoituksen 

vaatima perusselvitystyö ja vaikutusten arvioinnit on koordinoitu ja integroitu 

mahdollisimman hyvin YVA-menettelyn kanssa. Osayleiskaavoitukseen tarvittava 

tietopohja ja selvitykset on siis tuotettu pääasiallisesti YVA-menettelyn kautta ja 

ne on lähtökohtaisesti laadittu palvelemaan myös osayleiskaavaa.  

Osayleiskaavan valmisteluaineisto laaditaan osittain samanaikaisesti YVA-

selostuksen laadinnan kanssa. Osayleiskaavaehdotus on tarkoituksenmukaista 

asettaa nähtäville vasta, kun YVA:n yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa 

YVA-selostuksesta. Osayleiskaavoituksen ja YVA-menettelyn aikana järjestettä-

viä tilaisuuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään. 

 

Kuva 9. Osayleiskaavoituksen ja YVA -menettelyn vaiheet pääpiirteissään. 
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4 Suunnittelualueen nykytilanne 

Tässä kaavaselostuksessa esitetty suunnittelualueen nykytilanteen kuvaus pe-

rustuu pääasiassa Mustilankankaan tuulivoimpuiston YVA-selostukseen. Kaa-

vaselostuksessa nykytila on kuvattu pääpirteissään ja tarkemmat tiedot löytyvät 

hankkeen YVA-selostuksesta. 

4.1 Aluetta koskevat selvitykset  

Kaavoituksen tausta-aineistona ovat YVA-menettelyn yhteydessä koottu lähtöai-

neisto sekä tehdyt selvitykset ja muut olemassa olevat selvitykset. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät esi-

selvitykset: 

 FCG (2012). Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi 

4.1.2012, Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy. FCG 

Finnish Consulting Group Oy. 

 

 Hiekkasärkät – Rahja (2011). Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY. 

 

 Itäpalo, J. (2011). Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen 

inventointi. 11.11.2011. K-P:n Arkeologiapalvelu. 

 

 Muinaisjäännösrekisteri (2011). Kulttuuriympäristö rekisteriportaali. 

Museovirasto (2011). Historiallisen ajan muinaisjäännökset. Museovirasto. 

 

 Pitkäsenkylä – Tynkä (2011). Arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan 

ELY. 
 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto (2011). Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 

manneralueen tuulivoimaselvitys. 

 

 wpd Finland Oy (2012). Jokelan tuulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arvi-

ointiselostus. FCG Finnish Consulting Group Oy. 

 

 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn tuottama aineisto: 

 Kasvillisuus ja luontotyypit 

 Eläimistö 

 Linnusto 

 Maisema 

 Muinaismuistot ja kulttuuriperintö 

 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

 Melu ja varjonmuodostus 

 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

 vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

 vaikutukset ilmastoon ja ilman laatuun 

 vaikutukset elinkeinoihin 

 vaikutukset ilmaturvallisuuteen 
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 vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin 

 tuulivoimapuiston lopettamisen vaikutukset 

 

 

Muut aluetta koskevat selvitykset ja aineistot: 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (Pohjois-Pohjanmaan liitto), 

 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 1993), 

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (Museovi-

rasto 2009), 

 OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu (Valtion ympäristöhallinto). 

 Kalajoen perinnemaisemat (2007). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 

 Sigma konsultit (2004). Kalajoen Etelän-, Pitkäsenkylän ja Tyngän luonnon 

perusselvitys. Koti maalla –hanke (EMOTR). Kalajoen kaupunki.  

 

4.2 Maankäyttö ja asutus 

Tuulivoimapuisto sijoittuu Kalajoen keskustan itäpuolelle. Asutus Kalajoella on 

keskittynyt joen varteen sen molemmille puolille. Varsinaisen Kalajoen taajaman 

lisäksi asutus jatkuu ketjumaisena kaakon suuntaan pitkin Kalajoen vartta. Han-

kealueen välittömässä läheisyydessä ei ole vapaa-ajan asuntoja. Kalajoella va-

paa-ajan asunnot ovat keskittyneet erityisesti meren ranta-alueille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Vakituiset ja vapaa-ajan asunnot. Kuvassa on esitetty 1, 2 ja 5 km 

etäisyysvyöhykkeet hankealueen rajauksesta. Sähkönsiirtoreitiksi on valittu VE 

3. 
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Tuulivoimaloita lähin asuinrakennukseksi tulkittava rakennus sijaitsee kaava-

alueen pohjoispuolella, kaava-alueen rajan tuntumassa, Oulaistentien varressa. 

Kyseessä on vanha maatilan talouskeskus asuinrakennuksineen. Kiinteistö on 

kesäisin loma-asuntokäytössä, mutta kiinteistö tulkitaan Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen mukaan asuinrakennukseksi. Rakennuksen katsotaan olevan lu-

vallinen, kun se on rakennettu ennen vuotta 1958, vaikkakin rakennuksella ei 

ole rakennuslupaa. Rakennuksen käyttötarkoitukseksi katsotaan ELY:n tulkinnan 

mukaan rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus. Tietoa rakennuksesta ei ole 

Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen tietokannoissa. Rakennuksen etäisyys 

lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta on noin 1 km.  Seuraavaksi lähin 

asuinrakennus sijaitsee noin 1 km etäisyydellä hankealueen rajauksesta tuuli-

voimapuiston länsipuolella.  

Lähin vapaa-ajan asunto on noin 2 km etäisyydellä hankealueen rajauksesta. 

Etäisyys lähimpään taajamaan, joka sijaitsee hankealueesta lounaaseen, on noin 

2 kilometriä. Tuulivoimapuiston lähialueet pohjois- ja itäpuolella ovat asumatto-

mia. Voimajohdon linjaus sijoittuu pääasiassa asumattomille alueille. Ainoastaan 

Kalajoen Jylkässä sähköaseman läheisyydessä on runsaammin asutusta. 

Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden määrä on laskettu tilastokeskuksen 

250x250 metrin ruutuaineiston perusteella hankealueesta muodostettujen etäi-

syysvyöhykkeen avulla. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrä ovat 

laskettu maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistosta. Asukasmäärät 

sekä asuin- ja vapaa-ajan rakennuksien määrät on esitetty alla olevassa taulu-

kossa. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden, vakituisten asuntojen ja vapaa-
ajan asuntojen määrät vuoden 2009 lopussa (Tilastokeskus, ruututietokanta 2010). Näi-
den lisäksi kaava-alueen pohjoispuolella, lähellä kaavarajausta, sijaitsee vanha loma-
asuntokäytössä oleva rakennuspaikka, joka ei sisälly Maanmittauslaitoksen ja Tilastokes-

kuksen tietokantoihin. 

4.3 Elinkeinotoiminta 

Kalajoki on tunnettu maataloudesta, matkailusta ja metalliteollisuudesta. Vuonna 

2006 työpaikoista lähes puolet oli palvelualoilla 48 %, jalostuksen parissa työs-

kenteli noin 35 % ja alkutuotanto työllisti 16 % alueen väestöstä (Tilastokeskus 

2006). 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Keskiosassa Marjanevan alueella on 

maatalouskäytössä olevaa peltoaluetta. Hankealue rajoittuu länsiosaltaan Pit-

käsenkylän laajoihin peltoalueisiin, jotka ulottuvat aina Kalajokeen saakka.  

Tuulivoimapuisto-alueen lounaispuolella 265 m:n etäisyydellä sijaitsee kiinteistö, 

jonka alueelle on suunnitteilla navettahanke huolto- ja varastotiloineen. Hanke 

Etäisyys  Asukkaita Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja  

<1 km 0 0 0 

2 km 487 64 1 

5 km 6473 2233 52 

10 km 8187 2939 982 
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on luvitettu 200 lypsylehmälle. Navetalle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu, 

ympäristölupa ja rakennuslupa. Rakentamista ei ole vielä aloitettu, mutta hanke 

toteutunee lähivuosina. 200 lehmää on hankkeen ensimmäinen vaihe, mahdolli-

sesti toimintaa laajennetaan myöhemmin.  

4.4 Virkistys 

Tuulivoimapuiston alueelle ei sijoitu virallisia retkeilyreittejä. Hankealue on pää-

osin metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin hankealuetta 

voidaan käyttää metsästykseen, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja 

luonnon tarkkailuun. Etenkin alueen koillispuolelle sijoittuvaa Kaakkurinnevaa 

käytetään marjastukseen ja retkeilyyn.  

Hankealue sijoittuu toimivan Kalajoen Metsästysyhdistys ry:n toimialueelle, jon-

ka jäsenistöllä on alueelle metsästysoikeus. Alueella metsästetään hirveä ja 

pienriistaa sekä harrastetaan riistanhoitotoimia ja koirakoetoimintaa. Metsästys-

seuran kota sijaitsee keskellä hankealuetta, Nurrulankallioilla. 

4.5 Yhdyskuntatekninen huolto 

Fingrid Oyj:llä on suunnitteilla 400 kV voimajohdon rakentaminen Kokkolan Ven-

tusnevan ja Muhoksen Pyhäselän välille. Valittu reitti sijoittuu nykyisen Ventus-

neva-Kalajoki 220 kV voimajohdon paikalle, joka sijaitsee noin 1,2 – 1,8 km 

etäisyydellä Mustilankankaan hankealueesta. Tällä osuudella nykyinen johtoalue 

levenee yhteensä kaksi metriä ja rakennusraja levenee yhteensä 22 metriä.  

Voimajohtohankkeen YVA-menettely on päättynyt vuonna 2010. Fingrid Oyj ar-

vioi hankkeen luvittamisen kestävän noin 2 vuotta. Suunnitelmien mukaan ra-

kennustyöt tehdään vuosina 2014 – 2016. Tavoitteena on saada voimajohto 

käyttöön vuoden 2016 aikana. 

Hankealueen pohjoisosan poikki kulkee Oulaistentie (st 786), jonka pohjoispuo-

lella sijaitsee vanha suljettu kaatopaikka. 

4.6 Ympäristöhäiriöt 

4.6.1 Melu 

Useimmissa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa esimerkiksi liikenteen ja maata-

louskoneiden aiheuttavat hetkellisesti selvästi korkeammat äänet. 

4.7 Maanomistus 

Mustilankankaan tuulivoimapuisto ja sähkönsiirtoreitit sijoittuvat pääosin yksi-

tyisten maanomistajien kiinteistöille. Hankkeesta vastaava on tehnyt esisopi-

muksia maanvuokraamisesta tuulivoimapuiston alueella.  

4.8 Maisema ja kulttuuriympäristö 

4.8.1 Yleistä 

Maisemamaakunnallisessa aluejaossa Kalajoki sijoittuu Pohjanmaan maisema-

maakuntaan ja tarkemmin määriteltynä Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulle ja ran-

nikolle. Alueen maisemalle ovat tyypillisiä mereen kohtisuorasti laskevat virrat ja 

jokilaaksoissa sijaitsevat kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Maasto on Pohjois-

Pohjanmaan laajalla alangolla ehkä tasaisempaa kuin missään muualla maas-

samme. Mannerjäätikön kerrostamien moreenialueiden ohella laajoilla alueilla on 
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syvään veteen kasautuneita tasaisia savikkoalueita tai sora- ja hietikko-alueita. 

Järviä ei Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulla ja rannikolla juuri ole. Aapasoita puo-

lestaan on runsaasti. (Ympäristöministeriö 1992a.) 

Topografisesti Mustilankankaan tuulivoimapuiston alue on tasaista ja korkeuserot 

pieniä. Hankealue sijoittuu tasolle +27,5…+50 m mpy. Maanpinnan korkeus kas-

vaa siirryttäessä poispäin alavalta rannikolta ja Kalajoen laaksosta kohti koillista, 

jossa sijaitsevat alueen korkeimmat kohdat. 

Tuulivoimapuiston alue on pääosin kivikkoista tai kallioista kangasmetsää ja oji-

tettua metsäistä suota, joka on metsätalouskäytössä. Lähialueen maisema koos-

tuu talousmetsäalueista sekä viljelyalueista rakennuksineen. Kalajoen taajama 

sijoittuu noin 2 – 3 km etäisyydelle, hankealueen lounaispuolelle. Tuulivoima-

puiston etelä-lounaispuoliset alueet ovat laaja-alaista viljelyaluetta, joka levittäy-

tyy Kalajoen uoman molemmin puolin. Pitkäsenkylän - Tyngän pellot sijoittuvat 

lähimmillään noin puolen kilometrin etäisyydelle hankealueen rajasta.  

Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin tuulivoimapuiston tyyppiselle 

talousmetsäalueelle, lukuun ottamatta Jylkän sähköaseman lähiympäristöä, jos-

sa kaikki linjausvaihtoehdot halkovat kulttuurihistoriallisesti arvokasta viljelys-

aluetta. 

Alle yhden kilometrin säteellä hankealueesta ei sijaitse vakituisia asuinrakennuk-

sia tai vapaa-ajan asuntoja. Lähialueella (0 – 5 km) on paikkatietoaineistojen 

mukaan 2233 asuinrakennusta ja 52 vapaa-ajanasuntoa. Näistä suurin osa si-

joittuu yli 2 km etäisyydelle, Kalajoen taajamaan.  

4.8.2 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti arvok-

kaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas alue Kallat, sijaitsee noin 

20 km Kalajoen rannikosta länteen. Kohteessa on ollut kalastajien, hylkeenpyy-

täjien ja muiden merenkulkijoiden tärkeä tukikohta. 

4.8.3 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueen eteläpuolella, lähimmillään noin 200 m etäisyydellä, on Pitkäsen-

kylä – Tynkä -niminen maisema-alue, joka on maakunnallisesti arvokas. Alue 

edustaa Kalajokilaakson vanhinta viljelysmaisemaa, jossa asutusta on ollut 

1500-luvun puolivälistä lähtien. Maisema-alue on hyvin hoidettua, asutus vaikut-

taa vakaalta ja vauraalta. Kalajoen taajaman laajeneminen Pitkäsenkylän suun-

taan muuttaisi alueen perinteikästä ilmettä (Pitkäsenkylä-Tynkä 2011). Alue on 

merkitty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan (Pohjois-Pohjanmaan liitto 

2006). 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Kuvasovite Pitkäsenkylältä tien 7780 varrelta, peltojen yli kohti Musti-

lankankaan tuulivoimapuistoa. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 4,5 km. 
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Noin 4 km tuulivoimapuistosta länteen sijaitsee Hiekkasärkät – Rahja –

niminen maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maisemassa merkittävin tekijä 

on rantavyöhykkeen dyynihietikko, joka noin 3 km pitkä ja 300 – 500 m leveä. 

Rannan tuntumassa on nähtävissä lukuisia eri muodostumia, kuten eroosiotör-

miä, rantavalleja sekä särkkiä ja kynnyksiä. Alue on suosittu matkailukohde, jos-

sa on myös paljon vapaa-ajan asuntotontteja. Rahjan saaristo on suosittua ve-

neily- ja ulkoilualuetta. Alueelle sijoittuvat myös Rahjan Pappilankarin, Isoran-

nan, Roukalan kylän, Kapellinrannan ja Kapellinkankaan perinnemaisemat. Ka-

lastuksen merkityksestä alueella muistuttavat mm. vanhat hirsirakenteiset kala- 

ja verkkoladot. 

Maisemassa häiriöitä aiheuttavat nykyisin mm. ruopattujen maamassojen läji-

tysalueet, avohakkuut ja maisemaan sopimattomat loma-asunnot (Hiekkasärkät-

Rahja 2011). Alue on merkitty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2006). 

 
Kuva 12. Arvokkaat maisema-alueet hankkeen läheisyydessä (OIVA 2011, Kalajoen pe-

rinnemaisemat 2007). Kuvassa numeroidut kohteet ovat (1) Vihaslahti, (2) Rantatalon jo-
enrantalaidun ja (3) Prittisen niitty. 

4.8.4 Perinnemaisemat 

Hankkeen läheisyydessä sijaitsee kolme perinnemaisema-kohdetta (Kalajoen pe-

rinnemaisemat 2007). Vihaslahti (1) on valtakunnallisesti arvokas perinnemai-

sema, joka sijaitsee Hiekkasärkät – Rahja –maisema-alueella. Kohteessa on 

nummea, ketoa ja rantaniittyä, joilla tavataan valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti uhanalaisia kasvilajeja. Alue kuuluu myös Natura 2000 –verkostoon edus-

tavien ja harvinaisten luontotyyppiensä takia. Vihaslahden alue sijaitsee noin 8 

km etäisyydellä tuulivoimapuiston alueesta. 

Noin viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta, Kalajoen rannalla sijait-

see Rantatalon joenrantalaidun (2), joka on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi 

Ehdotusvai-
heessa valittu 
voimajohto-
reitti. 
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kohteeksi. Alueella on niittyä ja rantaniittyä, jotka ovat kehittyneet pitkään jat-

kuneen laidunnuksen seurauksena. 

Hankealueen ja Kalajoen sähköaseman itäpuolella, noin 6 km tuulivoimapuistos-

ta, sijaitsee Prittisen niitty (3), joka on entistä peltoa. Paikallisesti arvokas kohde 

on muodostunut perinteikkään laiduntamisen seurauksena. Alueella tavataan 

myös uhanalaista musta-apilaa. 

4.9 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet 

4.9.1 Valtakunnallisesti arvokkaat alueet 

Museovirasto on laatinut inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakenne-

tuista kulttuuriympäristöistä (RKY). Inventointi on valtioneuvoston päätöksellä 

22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuu-

riympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Vuoden 2009 luettelo korvasi aiemman, 

vuonna 1993, tehdyn inventoinnin kohteet. 

 

 
Kuva 13. Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt hankkeen läheisyydessä (OIVA 2011). 
Sähkönsiirtoreitiksi on valittu VE 3. 

Hankealueen läheisyydessä on kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennettua 

kulttuuriympäristö, jotka on sisällytetty vuoden 2009 inventointiin (RKY 2009). 

Plassin vanha markkinapaikka sijoittuu Kalajoen taajaman luoteispuolelle, lä-

himmillään noin 2,5 km etäisyydellä hankealueen rajasta. Plassi on ollut yksi 

Pohjanmeren jokisuiden tärkeimmistä markkinapaikoista, jonka suunnittelemat-
tomasti rakennetun alueen tiivis rakenne on säilynyt hyvin. 

Jylkän talonpoikaistila (RKY 2009) sijaitsee tuulivoimapuiston itäpuolella, noin 

4 km etäisyydellä hankealueesta. Kalajoen nykyinen sähköasema sijoittuu kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Eri-ikäisistä rakennuksista koostuva pi-
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hapiiri on hyvin säilynyt esimerkki 1800-luvun alun talonpoikaisrakentamisesta 

(Museovirasto 2009). 

Kallankarien kalastajien tukikohta sijaitsee noin 23 km etäisyydelle hanke-

alueesta, Ulkomerellä Kalajoen hiekkasärkkien edustalla. Karut ja pääosin puuttomat 

luodot ovat kohonneet merestä 1400-luvulla ja niistä on muodostunut tärkeitä kalas-

tus-, hylkeenpyynti- ja merenkulkutukikohtia. 

 

 

Kuva 14. Plassin alue lukeutuu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriym-
päristöihin.  

 

Kuva 15. Jylkän talonpoikaistilan kulttuuriympäristö sijoittuu Kalajoen sähköaseman lä-
heisyyteen. 
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4.9.2 Muut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 

Hankealueen etelä-lounaispuolella sijaitsee Kalajokilaakson arvokas kulttuu-

rimaisema, jossa välillä Pitkäsenkylä – Nuoranperä - Hihnanperä on jäljellä run-

saasti perinteistä rakennuskantaa (RKY 1993).  

Tuulivoimapuiston läheisyydessä sijaitsee Pohjankylän (RKY 1993) kulttuurihis-

toriallinen alue, joka merkitty myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006). 

Kalajoen taajamassa sijaitsee Kalajoen tiilikirkko, joka on rakennettu vuosina 

1876–1879. Muodoltaan se on päätytornillinen pitkäkirkko. Kirkko on maakun-

nallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 

Pyhäjoen kunnassa, noin 10 km etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen on kult-

tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. 

Alue on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi voimassa olevassa maakunta-

kaavassa, mutta ei sisälly uusimpaan valta-kunnallisesti arvokkaiden rakennettu-

jen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Sunin alueella sijaitsee kaksi maakunnalli-

sesti merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta: Sunintien raitti ja Sunin pi-

hapiiri. 

 

4.10 Muinaisjäännökset 

4.11 Muinaisjäännöksien nykytila 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan hankealueella tai sen välittö-

mässä läheisyydessä ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä (Muinaisjäännösrekis-

teri 2011). Hankealueelle tehtiin syksyllä 2011 arkeologinen inventointi (Itäpalo 

2011 muinaisjäännöksien kartoittamiseksi, Museoviraston 19.8.2011 antaman 

lausunnon perusteella. Inventoinnin yhteydessä tuulivoimapuiston alueelta löy-

dettiin viisi uutta historiallisen ajan kohdetta, jotka ovat hiilimiiluja tai tervahau-

toja. Inventointi tehtiin Mustilankankaan tuulivoimapuiston sekä sähkönsiirtorei-

tin VE1 alueelle. Arkeologista inventointia täydennetään kesällä 2013 Museovi-

raston ohjeiden mukaisesti muuttuneiden voimalapaikkojen ja sähköasemien 

osalta.  

Mustilankangas –niminen muinaisjäännös sijaitsee noin 400 m etäisyydellä lä-

himmästä tuulivoimalaitoksesta ja noin 90 m etäisyydellä suunnitellun voimajoh-

don (VE2) linjauksesta. Kysessä on 15 m leveä tervahauta. Kohde kuuluu rau-

hoitusluokkaan kaksi (arvon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia) ja sen 

ympärille on ehdotettu jätettävän 5 m suojavyöhyke. 

Mustilankangas 2 sijaitsee noin 340 metrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoi-

malaitoksesta ja noin 90 m etäisyydellä suunnitellun voimajohdon linjauksesta 

(VE2). Kohteessa on 10 m leveä tervahauta, jonka suoja-alueeksi ehdotetaan 2 

m vyöhykettä. Kohde kuuluu rauhoitusluokkaan kaksi. 
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Kuva 12. Kiinteät muinaisjäännökset tuulivoimapuiston ja vaihtoehtoisten sähkönsiirto-

reittien läheisyydessä (Itäpalo 2011, Museovirasto 2011). 

Mustilansuo on historiallisen ajan hiilimiilu, joka sijoittuu lähimmästä tuulivoi-

malaitoksesta noin 130 m etäisyydellä. Voimajohdon linjaus (VE1) kulkee koh-

teen pohjoispuolella, noin 260 m päässä. Kohteessa on kolme vierekkäistä pyö-

reähköä miilukuoppaa, jotka ovat halkaisijaltaan 2,5 – 3 m ja 60 cm syviä. Ne 

kuuluvat rauhoitusluokkaan kaksi.  

Mustilansuo 2 –nimisessä kohteessa on yksi, noin 6 x 1,5 m laaja ja 50 cm sy-

vä hiilimiilu. Se sijoittuu noin 150 m etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalaitok-

sesta ja voimajohdon linjauksesta (VE1) noin 270 m etäisyydellä. Kohteen arvon 

selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia. 

Untisenmaa- nimisessä kohteessa on hiilimiilu ja tervahauta (Untisenmaa 1 ja 

2). Hiilimiilu on neliön muotoinen, noin 5 m halkaisijaltaan ja korkeimmillaan jo-

pa metrin maanpinnasta kohoava. Pintamaan alla esiintyy hiiltä ja hiilimurskaa. 

Hiilimiilun ympärillä on vaihtelevan muotoisia kuoppia, joissa todettiin olevan 

myös hiiltä. Noin 50 m idän suuntaan on hyvin säilynyt tervahauta, joka syvyy-

deltään noin 2 m. Untisenmaan kohteet sijaitsevat noin 450 m etäisyydellä lä-

himmästä tuulivoimalaitoksesta ja yli 1,8 km etäisyydellä voimajohdonlinjauk-

sesta (VE2). Hiilimiilun suojaetäisyydeksi ehdotetaan 2 m aluetta ja tervahaudal-

le 5 metriä. Molemmat kohteet kuuluvat rauhoitusluokkaan kaksi. Lähialueelta 

havaittiin myös muita hiilimiilukohteita, jotka ovat tuhoutuneet maanoton yhtey-

dessä (Untisenmaan t). 

Tämänäjärven ajoittamaton maakuoppa sijoittuu noin 120 m etäisyydelle 

suunnitellusta voimajohdosta (VE1). Noin 80 m kohteesta luoteeseen kulkee 

kaksi nykyistä suurjännitelinjaa. Pyöreähköt kuopat ovat noin 2 m halkaisijaltaan 

ja 50 cm syviä. 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin (2011) mukaan lähin kohde on noin 1,5 

km etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Rautakurun (1000000925) kiviraken-

ne, joka on ajoittamaton. Etäisyys suunniteltuun voimajohtoon (VE1) on noin 

800 metriä. Kivirakenne sijaitsee Loopinkankaan luoteisosan kalliolla. Latomus 
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on kooltaan 11 x 3 m ja osa siitä voi olla luonnonkivikkoa. Sen kaakkoispuolella 

noin 100 m etäisyydellä kulkee koillisesta lounaaseen nykyinen voimajohtolinja. 

Vääräneva sijaitsee hieman alle 600 metrin etäisyydellä suunnitellusta voima-

johdosta (VE1 ja VE 2) kaakkoon. Alueella on kolme pronssi- ja/tai rautakautta 

kiviröykkiötä, joista kaksi on suurimmaksi osaksi sammalen peitossa. Kaksi röykkiöistä on 

pyöreitä ja halkaisijaltaan noin 5 m. Suurin on mitoiltaan 11 x 6 m. 

 

Nimi Tyyppi Alatyyppi Ajoitus Y X 

Vääräneva kivirakenteet röykkiöt pronssi- ja/tai rau-
takautinen 

7132451 3364264 

Rautakuru kivirakenteet latomukset ajoittamaton 7129741 3360243 

*Mustilankangas työ- ja valmistus-
paikat 

tervahaudat historiallinen 7133061 3359288 

*Mustilankangas 2 työ- ja valmistus-
paikat 

tervahaudat historiallinen 7133365 3359272 

*Mustilansuo työ- ja valmistus-
paikat 

hiilimiilut historiallinen 7131742 3358613 

*Mustilansuo 2 työ- ja valmistus-
paikat 

hiilimiilut historiallinen 7131810 3358530 

*Untisenmaa (1) työ- ja valmistus-
paikat 

hiilimiilut historiallinen 7134696 3355712 

*Untisenmaa (2) työ- ja valmistus-
paikat 

tervahaudat historiallinen 7134688 3355766 

*Tämänäjärvi maakuopat   ajoittamaton 7130188 3361100 

*Untisenmaa (t)   tuhoutuneita 
hiilimiiluja 

historiallinen 7134723 3355390 

 

Taulukko 2. Muinaisjäännöksen hankkeen läheisyydessä (Muinaisjäännösrekisteri 2011). 
Tähdellä (*) merkityt kohteet löydetty hankkeen yhteydessä tehdyssä inventoinnissa 
(Itäpalo 2011). 

 

4.12 Maa- ja kallioperä 

Hankealue sijaitsee Keski-Pohjanmaan kiilleliuskealueella. Kiilleliuskealue sisältää 

metasedimenttejä ja happamia syväkiviä, kuten granodioriittiä (Lehtinen ym. 

1998). Hankealueen keskiosissa on pienialaisia kalliopaljastumia, muutoin kallio-

perää peittävät huuhtoutuneen moreenin muodostamat loivapiirteiset harjanteet. 

Etelä- ja koillispuolella Isomäen-Esalankankaan ja Jättiläistenkallion alueilla kal-

lioperä on laajemmin paljastuneena. Maaperä on suunnitellun tuulivoimapuiston 

alueella pääosin hienoaineksista moreenia ja hiekkaa sekä turvetta. Lounaisosis-

sa on myös hieman laajempi alue hietaa. Pitkäsenkylän laajan peltoaukean pin-

tamaan muodostaa hieta, pohjamaan vaihdellessa hiesusta hienoon hietaan 

(Sigma 2004).  

Korkeusolosuhteiltaan hankealue on varsin alavaa, matalien harjanteiden ja sois-

tumien muodostamaa mosaiikkia. Aikoinaan Kalajoen alajuoksun peltolakeudet 

ovat olleet merenlahtea, jonka rantaviiva kulki suunnilleen Pitkäsenkylän pelto-

aukean pohjoisreunalla, jossa kartan mukaan on nyt 30 metrin korkeuskäyrä. 

Hankealueen korkein kohta sijoittuu Mustilankankaalle, ollen vajaa 50 metriä 

mpy. 
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4.13 Pohja- ja pintavedet 

Hankealue sijoittuu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueelle ja koostuu kahdesta en-

simmäisen jakovaiheen vesistöalueesta; Kalajoen vesistöalueesta (53) sekä Pe-

rämereen laskevasta Pohjanlahden välialueesta (84V074). Pääosa tuulivoima-

puistosta on Siiponjoen–Kalajoensuun (53.01) valuma-alueen osa-alueilla 

53.011 ja 53.013. Pohjoisosat kuuluvat Tohkojan valuma-alueeseen (84.075). 

Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 2,6 km etäisyydellä Kalajoesta, joka on eteläisin 

Pohjois-Pohjanmaan Perämereen laskevista vesistöistä. Kalajoki on ekologiselta 

tilaltaan luokiteltu välttäväksi rannikolta Ylivieskaan ulottuvalla osuudella, keski- 

ja yläosien tila on tyydyttävä (ympäristo.fi). Kalajokea on säännöstelty sen ylä-

osan vesirakentamisella. 

Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu hyvin niukasti luonnontilaisia pintavesiä. Alu-

een länsiosissa Ylilampi on luonnontilaisen kaltainen ympäristöstään ojitettu 

metsälampi. Sen lähelle sijoittuvat Vehkojan lammet ovat ihmisen muokkaamia 

ja osittain kaivettuja pieniä lampia. Alueelle ei ennakkotarkastelun perusteella si-

joitu luonnontilaisia purouomia, vaan uomat on metsätalouden toimenpiteissä 

oikaistuja. Ihmisen luomaa ojaverkostoa sijoittuu runsaasti turvemaavaltaiselle 

talousmetsäalueelle. Suurin osa alueen pintavesiuomista laskee lounaan suun-

taan kohti Kalajokea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Pintavedet ja valuma-aluejako hankkeen lähiympäristössä (OIVA 2011.) 

Tuulivoimapuiston tai sen sähkönsiirtoreitin alueelle ei sijoitu luokiteltuja pohja-

vesialueita. Lähimmät vedenhankinnan kannalta merkittäväksi luokitellut (luokka 

I) pohjavesialueet sijoittuvat noin 7 km etäisyydelle hankealueesta. 
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4.14 Kasvillisuus 

4.14.1 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Kalajoki kuuluu Keski-Pohjanmaan eliömaakuntaan ja kasvimaantieteellisessä 

aluejaossa keskiboreaalisen havumetsävyöhykkeen Pohjanmaan-Kainuun alueen 

länsiosiin, missä kohtaavat pohjoisen ja eteläisen Suomen kasvillisuustyypit ja 

lajisto. Soiden aluejaossa hankealue sijoittuu Pohjanmaan aapasuo- ja Pohjan-

lahden rannikon kermikeidassuovyöhykkeiden rajoille (Eurola 1999). Kallioperän 

happamuuden vuoksi maaperä on karua, joka näkyy metsä- ja suotyyppien ka-

ruutena.  

4.14.2 Tuulivoimapuiston alueen kasvillisuus 

Hankealueen metsät ovat pitkään olleet voimakkaassa metsätalouskäytössä. 

Metsät ovat varhaisia sukkessiovaiheita eli taimikoita tai nuorten kehitysluokkien 

metsiä. Hankealueen kivennäismaan kasvillisuustyypeissä vaihtelevat pääosin 

kuivahkot mäntykankaat sekä tuoreet sekapuustoiset kankaat.  

Tuulivoimapuiston alue on hyvin suovaltaista. Tehokkaiden ojitusten vuoksi han-

kealueella on vähän luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsä- ja suo-

luontotyyppejä. Turvemaiden ojikoiden ja rämemuuttumien sekä turvekankaiden 

osuus on suuri.  

Alueella on hiekkaisia matalia selänteitä, joilla metsän kasvupaikkatyypit ovat 

suurelta osin kuivahkoja (EVT) sekapuustoisia kankaita. Peltoalueen laiteessa on 

hiekkapohjaista tuoretta (VMT) kangasta, joka puustoltaan osin varttunutta ja 

mäntyvaltaista. Ylemmäs tultaessa metsä muuttuu kuivahkoksi kankaaksi. Tuuli-

voimapuiston alueella on pienialaisia kallioalueita, joista edustavimmat ovat 

Mustilankankaalla. Kasvillisuus kallioilla on jäkäläistä mäntymetsää (ECT). Kaak-

kurinnevan länsipuolella on nuoria ja osin varttuneita sekapuustoisia kasvatus-

metsiä. Mäntyvaltaisten isovarputurvekankaiden osuus on suuri. Kasvillisuudessa 

suovarvuista suopursu, vaivaiskoivu ja juolukka esiintyvät runsaina. Oulaisten-

tien ja Kytöläntien välisen Kaakkurinnevan lounaispuolelta kulkevan Takapolun 

metsäautotien varressa on osin sekapuustoista tuoretta kangasta, jossa koivun 

osuus männyn seassa on runsasta.   

Alueen länsiosissa on viljelysaloja ja osittain ihmisen muokkaamia pienvesiä. Yli-

lampi ja Vehkojan lammet muodostavat lähiympäristöineen lajiston kannalta 

monipuolisimman alueen.  
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Kuva 18. Mäntyvaltaista tuoretta kangasta.  

 

4.14.3 Sähkönsiirtoreittien kasvillisuus 

Voimajohtoreittivaihtoehtojen varrella metsät ovat talouskäytössä, alueella on 

hakkuuaukeita, taimikkoa ja nuoria metsiä. Turvemaat on pääosin ojitettu. Suot 

ovat enimmäkseen turvekangasmuuttumia, isovarpuista ojikkoa. Mustilankan-

kaalla ja reitin luoteispään lähellä ja reittivaihtoehdon VE3 varrella Koppelossa 

on jäkälikköisiä mäntypuustoisia kallioita. Kallioalueet on osin jätetty metsänkä-

sittelyn ulkopuolelle.  

Arvokkaisiin luontokohteisiin voidaan lukea myös Vehkojan montut. Montut mo-

nipuolistavat osaltaan yksipuolista talousmetsäaluetta, vaikka ovatkin kaivettuja 

entisiä hiekanottoalueita.  Vehkojan montut ovat linnuston ja viitasammakon 

kannalta merkittäviä.  

4.15 Eläimistö 

Hankealue kuuluu eliömaantieteellisessä jaottelussa Keskipohjanmaan eliömaa-

kuntaan. Alueella esiintyy Perämeren rannikkoalueen karuille kangasmaille tyy-

pillisistä tavanomaisista nisäkkäistämme koostuva eläinlajisto, jossa runsaimpina 

lajeina ovat orava, metsäjänis ja kettu. Lisäksi viljelyalueet rikastuttavat3 alueen 

eläimistöä, missä tavataan lisäksi mm. rusakkoa, supikoiraa sekä runsas joukko 

erilaisia pikkunisäkkäitä. Soiden ja kankaiden sekä talousmetsien hakkuiden ja 

eri-ikäisten taimikoiden mosaiikkimainen vuorottelu muodostavat monentyyppi-

siä elinympäristöjä muun muassa hirvikannan eduksi. Muista hirvieläimistä alu-

eella tavataan metsäkauriita.  
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4.16 Linnusto      

4.16.1 Pesimälinnusto 

Mustilankankaan tuulivoimapuisto ja sen sähkönsiirtoreitit sijoittuvat valtakun-

nallisessa Lintuatlaskartoituksessa (Valkama ym. 2011) kahden atlasruudun alu-

eelle, joissa on havaittu yhteensä 135 varmasti tai todennäköisesti pesivää lintu-

lajia. Kalajoen alueella pesivän maalinnuston keskitiheys on luokkaa 150–177 

paria / km2 (Väisänen ym. 1998). 

Hankealueen pesimälinnusto koostuu pääosin Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalu-

eille tyypillisistä metsä- ja suovaltaisten alueiden lintulajeista. Suurin osa hanke-

alueesta on eriasteisten metsänkäsittelytoimien seurauksena pirstoutunut hak-

kuualojen, rämeojitusten, eri-ikäisten taimikoiden sekä melko karujen havumet-

sien ja havupuuvaltaisten sekametsien muodostamaksi mosaiikiksi, missä elävä 

lajisto käsittää enimmäkseen Suomen oloissa yleisiä ja runsaita metsälintulajeja. 

Laajaan hankealueeseen sisältyy luonnollisesti myös pienipiirteisesti vaihettuvia 

ja linnustollista monimuotoisuutta lisääviä elinympäristöjä, sekä ihmisen muo-

vaamia omaleimaisia elinympäristöjä. 

Hankealueella suoritetun linjalaskennan perusteella alueen pesivän maalinnuston 

tiheys on luokkaa 138,6 paria / km2. Mustilankankaan pesimälinnustolaskentojen 

sekä muun täydentävän havainnoinnin yhteydessä tuulivoimapuiston alueella 

havaittiin yhteensä 71 lintulajia, jotka tulkittiin siellä pesiväksi. 

Alueen runsaslukuisimmat pesimälinnut ovat peippo ja pajulintu, metsäkirvinen, 

talitiainen ja punarinta. Muita alueella yleisenä pesiviä metsän yleislajeja (Väisä-

nen ym. 1998) ovat mm. teeri, käki, käpytikka, punakylkirastas, harmaasieppo 

ja kirjosieppo, hömötiainen, korppi ja järripeippo. Kuusen käpysadosta riippuvai-

set pikkukäpylinnut pesivät alueella yleisenä laskentojen aikaan, ja myös isokä-

pylintu kuului alueen pesimälajistoon. 

Alueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä, minkä vuoksi siellä ei pesi juuri-

kaan vanhanmetsän lajeja. Vanhanmetsän lajeiksi luokitellut metso, palokärki ja 

kulorastaskin pesivät nykyisin monenlaisilla metsäalueilla, ja ovat joutuneet so-

peutumaan nykymetsätalouden muovaamiin elinympäristöihin. Tavanomaisista 

havumetsien lajeista alueella pesivät mm. pyy, rautiainen, leppälintu, lauluras-

tas, töyhtötiainen, närhi, vihervarpunen ja punatulkku. Lehtimetsien lajistoa 

edustavat lehtokurppa, mustarastas, lehtokerttu ja sinitiainen. Lehtimetsälajeiksi 

luettava sirittäjä viihtyy valoisissa ja rehevissä sekametsissä sekä toisinaan jopa 

valoisissa männiköissä. Sirittäjä lauloi alueella kahdella reviirillä, Kaakkurinnevan 

lounaislaidalla sekä hankealueen läntisimmässä kulmauksessa. 

Hankealueen länsiosissa sijaitsee pieni Ylilampi ja Vehkojan pelloille kulkevan 

tien varrelle sijoittuu pienialaisia vanhoja kaivettuja sorakuoppia, jotka ovat sit-

temmin vesittyneet ja pensoittuneet. Nämä vesialueet ovat kosteikkolinnustolle 

soveliaita elinympäristöjä ja kasvattavat siten huomattavasti hankealueen lin-

nustollista monimuotoisuutta. Vehkojan lammilla havaittiin pesivänä mm. viisi 

paria taveja, kaksi paria mustakurkku-uikkuja, yksi pari telkkiä ja tukkasotkia 

sekä yksi pari liroja ja metsävikloja. Ylilammella havaittiin pesivänä laulujoutsen, 

kuusi paria mustakurkku-uikkuja, kaksi paria telkkiä, taveja sekä sinisorsia, kak-

si paria rantasipejä ja yksi pari liroja. 

Hankealueen eteläreunan läheisyyteen ulottuu Pitkäsenkylän laaja peltoaukea, 

minkä lisäksi hankealueen länsiosissa sijaitsee pienalaisempi, metsäalueen ym-

päröimä Vehkojan peltoalue. Peltoalueet sekä niiden reunametsät ovat useiden 

lintulajien elinympäristöä, ja reunavaikutuksen vuoksi niissä pesii keskimääräistä 
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runsaampi ja monilajisempi linnusto. Peltoalueella pesivät mm. fasaani, töyhtö-

hyyppä ja kuovi, kiuru, västäräkki, pensastasku ja keltasirkku. Peltojen reuna-

metsiä asuttavat mm. sepelkyyhky, räkättirastas, harakka, varis ja viherpeippo. 

Pelloilla sijaitsevien latojen ja muiden rakenteiden räystään alla pesii haarapääs-

kyjä. 

Hankealueen suot ovat voimakkaasti käsiteltyjä ja ojitettuja, minkä vuoksi alu-

een suolinnusto on melko niukkaa. Soiden lajeista alueella pesii harvalukuisesti 

riekkoja, ja laji tulee nykyisin toimeen myös ojitetuilla rämeillä sekä osin jopa 

hakkuualueiden reunavesaikoissa. Kurki pesii erilaisilla suoalueilla ja niiden reu-

noilla, mutta sekin on sopeutunut pesimään peltojen reunametsissä, kuten Veh-

kojan peltoalueen kupeessa. Suolajeihin luettava, taantunut niittykirvinen pesii 

yleisesti myös pelloilla. Hankealueen koillispuolella sijaitsee Kaakkurinnevan laa-

ja ojittamaton avosuoalue, missä havaittiin pesivänä mm. kapustarinta (3 paria), 

pikkukuovi (5 paria), kurki (1 pari), riekko (1 pari), kalalokki (30 paria), niitty-

kirvinen (3 paria) ja keltavästäräkki (3 paria). 

Mustilankankaan hankealue sijoittuu Pitkäsenkylän peltojen pohjoispuoliselle 

suhteellisen rauhalliselle metsäalueelle, jossa on runsaasti erilaisten metsien se-

kä pelto- ja suoalueiden kirjavoimia elinympäristöjä. Tällaiset alueet ovat yleen-

sä petolintujen ja pöllöjen potentiaalisia pesimäalueita, joita alueella saattaa ra-

vintotilanteesta riippuen pesiä useampiakin lajeja. Pesimälinnustolaskennoissa 

tavattiin tuulihaukka, joka pesi todennäköisesti Pitkäsenkylän peltoaukealla si-

jaitsevan ladon seinälle asetetussa pöntössä. Alueen kaakkoisosien ojitettujen 

rämeiden kirjavoimalta kangasmetsäalueelta löydettiin varpushaukan pesä lajille 

tyypillisestä ympäristöstä. Alueen pohjoisosassa havaittiin hiirihaukan reviiri, 

mutta lajin pesäpaikkaa ei löydetty maastoinventointien aikana, ja on mahdollis-

ta, että se sijaitsee myös hankealueen ulkopuolella. Pelto- ja suoalueiden sekä 

hakkuiden vaihtelevissa elinympäristöissä viihtyvän sinisuohaukan reviiri ja pe-

säpaikka sijoittui Vehkojan peltoalueen luoteispuolelle. Havaittujen lajien lisäksi 

alueella saattaa joinain vuosina pesiä myös muita lajeja, kuten mm. mehiläis-

haukka tai kanahaukka. Pöllöistä alueella tavattiin pesivänä viirupöllö, jolle on 

viety pesäpönttö Kaakkurinnevan lounaislaidalle. Alueen länsi- ja pohjoisosista 

on vanhoja havaintoja huuhkajan reviiristä, niiltä ajoilta kuin Alalampinnevan 

kaatopaikka oli vielä toiminnassa. 

Alueen metsäkanalintukannat ovat ilmeisen vahvat, koska pesimälintulasken-

noissa havaittiin useampia teeriä, metsoja sekä pyitä. Myös harvalukuisia riekko-

ja havaittiin muutamin paikoin. Hankealueen keskiosissa, Mustilankankaan poh-

joispuolisella kallioalueella sijaitsee ilmeinen metson soidinpaikka. Teeren soidin-

paikkoja sijaitsee Kaakkurinnevan lounaisosissa, Pitkäsenkylän pelloilla sekä 

Vehkojan pelloilla, missä havaittiin toukokuussa 7 soivaa koirasta ja 5 naarasta.  

4.16.2 Muuttolinnusto 

Kevätmuutto 

Perämeren rannikko muodostaa linnuille luonnollisen muuton johtolinjan, sillä 

Kokkolan ja Siikajoen välinen rannikkolinja on vähäsaarinen ja sopivasti saman-

suuntainen lintujen luontaisten muuttosuuntien kanssa. Keväällä eteläisistä il-

mansuunnista tuleva ja mantereen yllä kulkeva lintujen muuttovirta tiivistyy 

rannikon läheisyyteen Kalajoen pohjoisosan ja Pyhäjoen alueella, missä ei ole 

muuttoa hajottavaa saaristoa ja lintujen levähdyspaikkana suosimat peltoalueet 

sijaitsevat rannikon tuntumassa. Raahen–Siikajoen rajoilla muuttoreitit hajaan-

tuvat laajemmalle alueelle, koska osa linnuista kiertää Liminganlahden itäpuolel-

ta ja osa suuntaa lännempänä kohti Hailuotoa (esim. osa petolinnuista ja kurjis-

ta). Meren ollessa vielä jäässä alkukeväältä huhtikuun loppupuolelle lintujen 
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muuton painopiste sijoittuu rannikon ylle, jonkun matkaa mantereen puolelle. 

Kevään edetessä muuton painopiste siirtyy lännemmäksi rannikkolinjalle ja lop-

pukeväästä jo avomerelle. Tyypillisesti muutto keskittyy voimakkaasti parhaille 

johtolinjoille ja on huomattavasti hajanaisempaa ja epämääräisempää sen ulko-

puolella.  

Liminganlahti ja Hailuoto lähiympäristöineen muodostavat yhden Suomen kan-

sainvälisesti merkittävimmistä, erityisesti vesi- ja rantalintujen muutonaikaisista 

kerääntymisalueista (Oulunseudun kerääntymisalue, IBA FI028). Merkittäviä ke-

vätmuutonaikaisia muuttolevähdyspaikkoja sijaitsee myös etelämpänä Kalajoen 

alueella mm. Himangan Tomujoella, Pitkäsenkylän peltoalueella sekä Pyhäjoen 

Yppärin ja Välimaanperän alueella. Perämeren rannikkoa seuraavan muuttoreitin 

ja sen varrella sijaitsevien muuttolevähdyspaikkojen kautta kulkee vuosittain vä-

hintään satojatuhansia lintuja pohjoisille pesimäalueilleen. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston kevätmuutontarkkailun aikana kirjattiin yh-

teensä vajaa 10000 muuttavaa yksilöä. Tulosten valossa suunniteltu tuulivoima-

puistoalue sijoittuu keskelle Perämeren rannikkolinjaa pitkin muuttavien laulu-

joutsenten ja metsähanhien sekä muiden harmaahanhien muuttoreittiä. Alueella 

havaittiin myös runsaasti petoja ja kurkia, mutta näiden muutto kulkee enem-

män hajallaan vallitsevan tuulensuunnan mukaisesti. Lentokorkeusluokittain lau-

lujoutsenen, hanhien, petolintujen, kurjen ja sepelkyyhkyn sekä esimerkiksi 

kuovin ja töyhtöhyypän muutto kulkee selvästi metsänrajan yläpuolella ja pää-

osin törmäysriskikorkeudella. 

Syysmuutto 

Syksyllä lintujen muutto suuntautuu Perämeren rannikkoalueelle kevään tavoin, 

mutta ei ole kaikilta osin yhtä keskittynyttä, eikä niin helposti hallittavissa kuin 

kevätmuutto. Rannikko toimii myös syksyllä muuttavien lintujen merkittävänä 

johtolinjana, jolloin sen kautta kulkee useita lajeja ja merkittävä määrä yksilöitä. 

Syksyn muuttokausi on huomattavasti pidempi, aina heinäkuulta joulukuun al-

kuun ja meren jäätymiseen saakka. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston syysmuutontarkkailun aikana kirjattiin yh-

teensä noin 2600 muuttavaa yksilöä. Tulosten valossa suunnitellun tuulivoima-

puistoalueen kautta kulkee myös syksyllä runsaasti laulujoutsenia, hanhia ja 

etenkin petolintuja sekä kurkia. Syysmuutto ei kuitenkaan ole yhtä keskittynyttä 

ja selväpiirteistä kuin kevätmuutto. Syksyllä lentokorkeudet ovat keskimäärin 

kevättä korkeampia, mutta merkittävä osa linnuista lentää törmäysriskikorkeu-

della. 

4.17 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto 

4.17.1 Natura 2000-alueet ja muut suojelualueet 

Valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kaakkurinneva (SSO110331) 

sijoittuu välittömästi tuulivoimapuistoalueen koillispuolelle, noin 200 metrin etäi-

syydelle). Hankealueen itäpuolella, Kaakkurinnevan soidensuojelualueen etelä-

osassa on kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta; Myllylän luonnonsuojelu-

alue (YSA117843) ja Iso-Myllylän luonnonsuojelualue (YSA118347)). Kaakkurin-

neva on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (2005) merkinnällä SL, jolla 

osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja 

alueita. 

Kaakkurinneva on pinta-alaltaan 460 ha. Suo rajoittuu moreeni- ja kalliomaas-

toon ja koillisosissaan hiekkakaartoihin ja -kankaisiin. Kaakkurinneva on pääosin 
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luonnontilainen, ja se on itäosista yhteydessä Ala-Vääränevan suohon. Suon ete-

lä- ja reunaosissa on ojituksia, ja myös alueella sijaitsevat yksityismaan suojelu-

alueet ovat ojitettuja. Vallitsevat suotyypit ovat keidasräme ja rahkaneva. 

Tuulivoimapuiston lähimmät voimalapaikat sijaitsevat noin 300 m etäisyydellä 

Kaakkurinnevasta. Sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu noin 900 metrin etäisyydelle 

Kaakkurinnevan luoteispuolella. Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien raken-

tamisesta ei aiheudu suoria vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Kaakkurinnevan soidensuojelualueella tai yksityisillä luonnonsuojelualueilla.  

Kaakkurinneva viettää suon pohjois- ja keskiosissa länteen noin 1,3–2,4 m/km 

ja suon eteläosassa etelään noin 1,0 m/km. Vedet laskevat suon pohjois- ja kes-

kiosissa länteen Kylmärämeelle ja edelleen Kalajokeen. Suon eteläosista vedet 

laskevat etelään Tupamaannevalle ja Sääskirämeelle ja sitä kautta Kalajokeen 

(Turunen 2006). Suunnitellut voimalapaikat sijoittuvat kivennäismaalle Kaakku-

rinnevan länsipuolelle, joten rakentamisesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia pin-

ta- ja pohjavesiin, jotka voisivat vaikuttaa välillisesti suon kasvillisuuteen. Reu-

navaikutuksen ei arvioida olevan merkittävää suon vähäpuustoisella reunalla. 

Vaikutukset ovat lähinnä maisemallisia. Hankkeesta ei katsota aiheutuvan mer-

kittävän haitallisia vaikutuksia soidensuojeluohjelman kohteelle tai yksityismai-

den luonnonsuojelualueille.  

Muut hankealuetta lähimmät yksityismaiden luonnonsuojelualueet tai suojeluoh-

jelmien kohteet sijoittuvat Natura-alueille noin 3–5 km etäisyydelle hankealueen 

länsipuolella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Valtakunnallisten suojeluohjelmien alueet hankkeen läheisyydessä (OI-

VA 2011). 

4.17.2 Kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeät lintualueet 

BirdLife Internationalin kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden IBA-hankkeella 

(Important Bird Area) on vahva asema kansainvälisessä linnustonsuojelutyössä, 

Ehdotusvai-
heessa valittu 
voimajohto-
reitti. 
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mistä esimerkkinä hanke nimettiin vuonna 2010 yhdeksi kolmesta maapallon 

biodiversiteetin tilaa mittaavista YK:n Millenium -mittareista. Mustilankankaan 

tuulivoimapuiston arvioidulla vaikutusalueella sijaitsee yksi IBA-alue sekä kolme 

Suomen kansallisesti tärkeää FINIBA-aluetta, joille hankkeen vaikutuksia arvioi-

tiin. 

IBA- tai FINIBA-alueilla ei ole suoritettu linnustolaskentoja, vaan arviointi perus-

tuu ainoastaan asiantuntijanäkemykseen alueiden kriteerilajiston mahdollisesta 

esiintymisestä ja liikkumisesta Mustilankankaan suunnitellun tuulivoimapuiston 

alueella. 

Rahjan saaristo sekä Rahjan saaristo–Alaviirteenlahti  

 

Rahjan saariston (FI040) IBA-alueen pinta-ala on 11,7 km2 ja se sijoittuu lä-

himmillään noin 14 km Mustilankankaan tuulivoimapuiston lounaispuolelle. Rah-

jan saariston IBA-alue sisältää hieman laajennetulla rajauksella samannimisen 

Rahjan saaristo–Alaviirteenlahti FINIBA-alueen, jonka pinta-ala on 15,5 km2. 

Rahjan saaristo on yksi Pohjanlahden laajimmista ja monipuolisimmista saaris-

toista, missä on laajoja metsäisiä saaria niitty- ja hiekkarantoineen sekä pie-

nempiä puuttomia ulkoluotoja. IBA-alueeseen kuuluu lisäksi laaja Siiponjoen 

suistoalue sekä lahtien ja niemenkärkien kirjavoima mannerrannikko Kalajoen 

eteläosissa. Lisäksi alueeseen kuuluvat ulkomeren saaret Maakalla ja Ulkokalla, 

jotka sijaitsevat 15 ja 20 km etäisyydellä rannikolta. 

 

Kuva 21. Hankealueen lähistöllä sijaitsevat kansallisesti (FINIBA) tärkeät lintualueet (SY-

KE ja BirdLife Suomi 2011).  

IBA-alueen valintaperusteena on mainittu viisi alueen pesimälintulajia, joiden 

osalta IBA-statuksen kriteerirajat ylittyvät. FINIBA-alueen osalta on esitetty viisi 
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kriteerirajat ylittävää lajia, joista neljä on alueen pesimälajistoa ja yhden lajin 

kohdalla ylittyvät muuttolevähdyksen kriteerirajat. 

Laji Pesimäkanta 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) 101–500 

Punajalkaviklo (Tringa totanus) 101–500 

Kalalokki (Larus canus) 501–1000 

Selkälokki (Larus fuscus) 160–170 

Riskilä (Cephus grylle) 110 

 

Taulukko 3.    Rahjan saariston IBA-alueen kriteerilajit sekä niiden pesimäkanta 

(parimäärä) IBA-tietolomakkeen mukaan (BirdLife International 2011). Tiedot 

ovat vuosilta 1992 ja 1997. 

Rahjan saaristo – Alaviirteenlahti FINIBA-alueen osalta on esitetty laulujoutse-

nen kevään ja syksyn levähtäjäkannaksi 101–500. Lisäksi alueen pesimäkannan 

osalta FINIBA-kriteerirajat ylittyvät tukkakoskelolla, lapinsirrillä, nauru- ja selkä-

lokilla. 

Letto–Keskuskarit 

Letto–Keskuskarit (740008) FINIBA-alueen pinta-ala on 0,9 km2 ja se sijoittuu 

lähimmillään noin 3,7 km Mustilankankaan tuulivoimapuiston länsipuolelle. FINI-

BA-alue on Kalajoen suistoalueen sekä useiden matalien merenlahtien ja alavien 

rantaniittyjen sekä monenlaisten sukkessiorantojen muodostama kokonaisuus 

Kalajoen rannikolla. 

Alueen valintaperusteena (Leivo ym. 2001) on mainittu neljä lajia, joiden pesi-

mäkannan osalta ylitetään FINIBA-statuksen vaatimat kriteerirajat: ristisorsa, 

lapinsirri, suosirri ja pikkutiira. Alueella levähtävän lajiston osalta kriteerirajat ei-

vät ylity yhdenkään lajin kohdalla. 

Yppärin lahdet 

Yppärin lahtien (810332) FINIBA-alueen pinta-ala on 0,2 km2 ja se ulottuu lä-

himmillään noin 14 km Mustilankankaan tuulivoimapuiston pohjoispuolelle. FINI-

BA-alue on kolmen erillisen merenlahden muodostama kokonaisuus Pyhäjoen 

Rajaniemen ja Elävisluodon välisellä rannikkoalueella. Rajalahden-Perilahden ko-

konaisuus koostuu jo merestä irti kuroutuneista kluuvilammista. 

Alueen valintaperusteena (Leivo ym. 2001) on mainittu kaksi lajia, joiden pesi-

mäkannan osalta ylitetään FINIBA-statuksen vaatimat kriteerirajat: lapinsirri ja 

pikkutiira. Lisäksi FINIBA-statuksen kriteerirajat ylittyvät alueella levähtävän 

metsähanhen osalta, jonka kevätmuuton aikaiseksi lepäilijämääräksi on arvioitu 

noin 150–300 yksilöä. 

4.17.3 Natura-arvioinnin tarveharkinta 

Suunniteltu Mustilankankaan tuulivoimapuistohanke ei käytettävissä olevan tie-

don perusteella merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja eli luontotyyppien ja 

lajiston edustavuutta tai Natura-alueiden eheyttä, joiden perusteella tarkastellut 

Natura-alueet on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon. Tämän perusteel-

la todetaan, että Mustilankankaan tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä ei ole 

tarpeen laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia.  

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=502
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3017
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3216
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3250
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3258
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4.17.4 Arvokkaat luontotyypit ja kohteet 

Tuulivoimapuiston alueella kasvillisuus on karua. Metsät ovat pääosin talouskäy-

tössä ja suot on ojitettu. Arvokkaat luontokohteet ovat pienialaisia ympäristös-

tään erottuvia kohteita. Ylilampi rantanevoineen on arvokas luontokohde. Yli-

lampi sijaitsee Oulaistentien eteläpuolella. Lampea ympäröivät suot on ojitettu, 

mutta rantanevat ja lampi ovat edelleen luonnontilaisen kaltaisia ja kohde on 

luonnon kannalta paikallisesti merkittävä.  

Kuva 22. Arvokkaat luontokohteet tuulivoimapuiston alueella. 

 

Hankealueen kallioluontokohteet ovat puustoltaan käsiteltyjä, eivätkä pääosin 

vastaa metsälain määritelmää kallioiden arvokkaista elinympäristöistä. Arvok-

kailla kalliokohteilla tulisi olla kalliopaljastumia, erirakenteista, kelottunutta ja ki-

tukasvuista puustoa sekä lahopuuta. Alueen kalliokohteista Mustilankankaan 

pohjoisin, nuorten taimikoiden ympäröimä kallioalue on kohteista edustavin, sillä 

se on jätetty hakkuiden ulkopuolelle ja sisältää mm. metson hakomispuita. Koh-

detta ei kuitenkaan arvoteta metsälain mukaisena arvokkaana elinympäristönä, 

mutta se on muutoin luonnon monimuotoisuuden ja riistalajiston kannalta arvo-

kas alue. Kohteen säästämistä voidaan harkita mahdollisuuksien mukaan. Ar-

vokkaimmat kallioalueet alueellisesti tarkasteltuna sijoittuvat hankealueesta 
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kaakkoon, Kaakkurinnevan eteläpuolisille alueille, Alavieskan kunnanrajan tun-

tumaan.  

 

Arvokkaisiin luontokohteisiin voidaan lukea myös Vehkojan montut. Montut mo-

nipuolistavat osaltaan yksipuolista talousmetsäaluetta, vaikka ovatkin kaivettuja 

entisiä hiekanottoalueita.  Vehkojan montut ovat linnuston ja viitasammakon 

kannalta merkittäviä. Alueella sijaitsee myös lepakoiden tärkeä ruokailualue. 

Kuva 23. Vehkojan montut 
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Kuva 24. Mustilankankaan kalliota. Mustilankankaan kallioiden edustavin osa on 

pienialainen ja on nuorten taimikoiden ympäröimä. Kohde monipuolistaa riistan 

elinympäristöjä. 

 

4.17.5 Uhanalaiset ja muut merkittävät kasvit 

Ympäristöhallinnon tietojen mukaan alueella ei esiinny uhanalaisia, silmälläpidet-

täviä tai luontodirektiivin liitteiden II ja IV (b) mukaisia kasvilajeja. Myöskään 

maastoinventointien yhteydessä niitä ei havaittu. 

4.17.6 Luontodirektiivilajit 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ja 

tiukkaa suojelua edellyttämät eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan li-

sääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luon-

nonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä. Hankealueella saattaa levinneisyyten-

sä puolesta esiintyä liitteessä IV (a) luetelluista lajeista liito-orava, viitasammak-

ko ja pohjanlepakko sekä suurpedoistamme satunnaisesti karhu, susi ja ilves. 

Susi on luokiteltu valtakunnallisesti erittäin uhanalaisiksi (EN), liito-orava, ilves 

ja karhu vaarantuneiksi (VU) sekä saukko silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi (Rassi 

ym. 2010). 

Liito-orava 

Liito-orava on Suomessa uhanalainen laji ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 

laji, jonka luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-

vittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti 

kielletty. Liito-orava on tuoreessa uhanalaisluokituksessa arvioitu vaarantuneeksi 

(VU) (Rassi ym. 2010). 
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Liito-oravan levinneisyyden painopiste on etelässä, pohjoisrajan kulkiessa noin 

Oulu–Kuusamo -linjalla. Levinneisyyden pohjoisosissa lajin esiintyminen on hyvin 

laikuittaista. Kalajoella liito-oravakanta on suhteellisen vahva, koska lajin esiin-

tymiä löytyy useilta alueilta kunnan eri puolilta. Mustilankankaan hankealueella 

ei kuitenkaan ole tiedossa olevia aiempia liito-oravaesiintymiä. 

Liito-oravien kannalta hankkeen keskeiset vaikutusmekanismit ovat elinympäris-

tön muutos, joka voi aiheuttaa lajin elinpiirien kaventumista tai vaikeuttaa lajin 

liikkumista kahden elinpiirin välillä. Lisäksi tuulivoimaloiden perustaminen sekä 

tiestön ja sähkönsiirron rakentamien aiheuttaa häiriötä vuoden ympäri elinpiiril-

lään liikkuvalle eläimelle. 

Liito-oravan esiintymistä tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin VE1 alueella in-

ventoitiin lajin inventoinneista annettujen ohjeiden mukaan huhtikuussa 2011 

kahden maastotyöpäivän verran. Tuulivoimapuistoalueelta tutkittiin erityisesti 

kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella soveliaiksi arvioituja elinympäristöjä, 

joissa esiintyy järeämpää puustoa, haapaa ja mahdollisesti kolopuita tai risupe-

siä. 

Hankealueen ainoa lajin esiintymiseen viittaava havainto tehtiin tuulivoimapuis-

ton luoteisosasta, voimalan nro 19 lähialueelta, missä havaittiin muutamia yli-

vuotisia papanoita lehtipuiden karikkeen alta. Aluetta ei tulkita lajin lisääntymis- 

ja levähdyspaikaksi, koska havainnot olivat vähäisiä eikä alueelta löydetty lajin 

pesäpaikaksi soveltuvia kolopuita tai risupesiä. Liito-orava voi todennäköisesti 

aika ajoin käyttää aluetta siirtymiseen kahden etäämmällä sijaitsevan elinpiirin 

välillä. 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdon VE 1 varrella Yli-Vääränevalla havaittiin yhden 

haavan juurella muutama ylivuotinen kuiva papana. Alue tutkittiin tarkemmin, 

mutta sieltä ei löydetty lisää papanoita, eikä alueella ole lajin pesäpaikaksi sovel-

tuvia kolopuita tai risupesiä. Liito-oravan tiedossa olevia esiintymiä sijaitsee 

useissa paikoissa Tyngällä ja Kalajokivarressa sekä Jylkässä, joten havainto 

osoittaa lajin todennäköisesti liikkuvan aika-ajoin alueen kautta eri elinpiirien vä-

lillä. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston vaikutukset liito-oravalle jäävät merkittävyy-

deltään vähäisiksi. Alueella ei sijaitse lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, 

mutta laji saattaa aika ajoin kulkea hankealueen kautta liikkuessaan läheisten 

elinpiirien välillä. Voimalapaikkojen, tiestön ja sähkönsiirron rakentaminen pirs-

too alueen elinympäristöjä ja vaikeuttaa siten hieman lajin liikkumista elinpiirien 

välillä, mutta tämän ei katsota olevan merkittävää, koska laji liikkuu alueella to-

dennäköisesti vain satunnaisesti. Hankkeella ei arvioida olevan sellaisia haitallisia 

vaikutuksia, jotta liito-oravan esiintyminen tai elinolot Kalajoella tai laajemmalla 

alueella Perämeren rannikkoseudulla vaarantuisivat. 

Viitasammakko 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, mutta sitä ei ole luettu 

Suomessa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Rassi ym. 2010). 

Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa, ja esimerkiksi Oulun läänissä ja 

Keski-Suomessa se on yleinen ja runsaslukuinen. Laji elää kosteissa elinympäris-

töissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla. Viitasammakot kerääntyvät lisäänty-

misaikana kutupaikoille, mitkä ovat yleensä sammakon kutupaikkoja rehevämpiä 

ja kosteampia alueita. Se kutee yleensä tulvivien lampien ja merenlahtien tai re-

hevien järvien rannoilla ja sen on todettu suosivan sammakkoa laajempia vesi-

alueita. 
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Viitasammakon todettiin soidinääntelyn perusteella esiintyvän Vehkojan lampien 

alueella. Lisäksi myös Lehtirämeen suunnasta tulevan suuremman metsäojan 

alueella kuultiin lajin ääntelyä. Havainto sijoittuu laajalle hakkuuaukealle 

metsäojien kokoojaojaan, joka virtaa kohti Luutaojaa. Lajin potentiaalista 

elinympäristöä on myös Ylilammen alueella.  

Viitasammakolla on todennäköisesti Vehkojan kaivettujen lampien alueella 

vakiintunut kanta, mutta yksilöitä liikkuu myös alueen talousmetsien 

suuremmissa valtaojissa.  

Tuulivoimapuiston ja voimajohtoreitin rakentamisella ei katsota olevan normaalia 

metsätaloutta ja pelto-ojituksia merkittävämpää vaikutusta viitasammakon 

elinympäristöihin. Hankkeella ei ole vaikutusta Vehkojan lammilla mahdollisesti 

sijaitsevaan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, jonka säilyminen nykyisessä 

muodossaan turvaa lajin esiintymisen alueella jatkossakin. Hankkeella ei arvioida 

olevan sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotta viitasammakon esiintyminen tai elin-

olot Kalajoella tai laajemmalla alueella Perämeren rannikkoseudulla vaarantuisi-

vat. 

Lepakot 

Kalajoen Mustilankankaalle suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueella 

toteutettiin kesän 2013 aikana lepakkoselvitykset kolmen käyntikerran 

detektorikartoituksena. Selvityksen tarkoituksena oli paikallistaa alueelle 

sijoittuvat lepakoille tärkeät alueet sekä selvittää alueen lepakoiden lajistoa ja 

lepakkotiheyttä. 

Hankealueella havaittu lepakkolajisto oli alueellisesti tyypillistä, ja 

lepakkotiheydet pääosin hyvin alhaisia. Selvitysten aikana alueella havaittiin 

kaikkiaan 19 pohjanlepakkoa ja 3 viiksisiippaa/isoviiksisiippaa. Suurin osa 

alueella havaituista lepakoista havaittiin hankealueen länsiosissa. Hankealueen 

länsiosaan sijoittuvien Vehkojan lampien alueelle rajattiin lepakoiden tärkeä 

ruokailualue (luokka II), koska alueella havaittiin jokaisella kartoituskierroksella 

useampia lepakoita. Alueellisesti tarkasteltuna Vehkojan lammille sijoittuvalla 

ruokailualueella saattaa olla paikallista merkitystä alueen lepakkopopulaatiolle, 

koska hankealueen länsiosassa lepakkotiheydet olivat huomattavasti korkeampia 

kuin muualla hankealueella tai aiemmin kartoitetuilla Kalajoen muilla 

tuulivoimapuistoalueilla. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston suunnitellut tuulivoimaloiden rakennuspaikat 

sijoittuvat etupäässä nuoren ikäluokan kasvatusmetsiin, eri-ikäisille taimikoille ja 

hakkuuaukeille, jotka eivät ole lepakoille tyypillisintä elinympäristöä. 

Hankealueelta ja tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta ei löydetty lepakoiden 

tärkeitä lisääntymis- tai levähdyspaikkoja tai päiväpiilopaikkoja. Hankealueen 

länsiosassa havaittujen lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat 

todennäköisesti hankealueen ulkopuolella, eikä niihin kohdistu suoria 

vaikutuksia. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen tulee vähäisessä määrin muuttamaan 

lepakoiden elinalueita, mutta suurin osa hankealueesta säilyy nykytilansa 

kaltaisena. Ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan voimakkaan metsätalouden 

muovaamilla alueilla tuuli-voimapuistoilla on havaittu olevan vain vähäisiä 

vaikutuksia lepakoihin verrattuna metsätalouden aiheuttamiin vaikutuksiin. 

Metsäisessä ympäristössä tuulivoimaloiden rakennuspaikoille raivattavat 

huoltotiet saattavat jopa lisätä lepakoiden saalistusalueiksi soveltuvien 

puoliavoimien alueiden ja reunavyöhykkeiden määrää, koska pohjanlepakoiden 

on havaittu tyypillisesti ruokailevan mm. autoteiden yllä ja hakkuiden tai 
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peltojen reuna-alueilla. Tuulivoimapuistojen huoltotiestöllä voi siten olla myös le-

pakoita alueelle johdattava ns. ”käytävävaikutus”, koska uudet huoltotiet voivat 

toimia metsäisillä alueilla ruokailevien pohjanlepakoiden johtolinjoina. Hankkeen 

toteuttamisen ei myöskään arvioida merkittävästi vaikuttavan alueen länsiosassa 

havaittujen viiksisiippojen/isoviiksisiippojen elinympäristöjen eli varttuneempien 

metsäaluei-den pirstoutumiseen, koska alueella harjoitetaan nykyisellään myös 

melko voimakasta metsätaloutta. 

Vehkojan lampien alueelle rajatun lepakoille tärkeän ruokailualueen viereen 

suunnitellun tuulivoimalan rakentamisella ei arvioida olevan merkittäviä 

elinympäristöä muuttavia vaikutuksia, eikä tuulivoimalan rakentamisen arvioida 

vaikuttavan lepakoiden ruokailualueeseen. Vehkojan lammet on rajattu 

rakentamisen ulkopuolelle jo hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä, koska 

alueella on mm. EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun viitasammakon 

elinympäristöjä sekä mahdollinen lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Näin ollen 

lampien olosuhteita ei saa muuttaa rakentamisen yhteydessä, joka mahdollistaa 

alueen säilymisen lepakoiden ruokailualueena myös jatkossa. Suomessa 

esimerkiksi Simoon ja Tervolaan rakennettujen modernien tuulivoimapuistojen 

alueella on havaittu ruokailevia pohjanlepakoita, joiden käyttäytymiseen 

viereiset tuulivoimalat eivät näennäisesti ole vaikuttaneet. 

Tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille riskin törmätä voimaloiden pyöriviin lapoihin, 

mutta lepakoiden on havaittu menehtyvän myös lapojen pyörimisestä 

aiheutuviin nopeisiin ilmanpaineen muutoksiin (ns. barotrauma). Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa on havaittu, että lintujen tapaan myös lepakoiden 

törmäyskuolleisuus vaihtelee suuresti eri alueilla. Tutkimusten mukaan eniten 

törmäyksiä tapahtuu rannikon läheisyyteen sijoittuvilla, maastonmuodoiltaan 

ympäristöä selvästi korkeammilla metsäalueilla. Törmäysriskin suuruuteen 

vaikuttavat mm. yksittäisten tuulivoimaloiden sijoituspaikan topografia ja 

kasvillisuus (Rydell ym. 2012). Esimerkiksi metsäiseen ympäristöön sijoittuvien 

tuulivoimaloiden kohdalla kuolleisuuden on havaittu olevan 0–4 lepakkoyksilöä / 

voimala / vuosi (Endl ym. 2004). Törmäysriski vaihtelee myös lajeittain, ja noin 

98 % törmäyksissä kuolleista lepakoista kuuluu kahdeksaan ns. 

”korkeusriskilajiin”, joihin mm. Mustilankankaan hankealueella esiintyvä pohjan-

lepakko luetaan. Pohjanlepakoiden on erityisesti syksyisin havaittu muuttavan 

käyttäytymistään ja siirtyvän ruokailemaan hyönteisiä jopa 250–400 metrin 

korkeudelle (Kronwitter 1988). Tällöin pohjanlepakoiden riski törmätä 

tuulivoimaloihin kasvaa, mutta ilmiön yleisyyttä ja esiintymistä Suomen 

olosuhteissa on erittäin vaikea arvioida puutteellisen tiedon vuoksi. 

Tuulivoimalan lapojen pyörimiskorkeudella ruokailevien pohjanlepakoiden 

käyttäytymisen puutteellisesta tuntemisesta johtuen on mahdollista, että 

yksittäisiä pohjanlepakoita saattaa aika ajoin törmätä alueelle suunniteltuihin 

tuulivoimaloihin etenkin hankealueen länsiosassa. Pohjanlepakoiden on kuiten-

kin yleisesti havaittu ruokailevan melko matalalla (< 30 metriä), jolloin niillä ei 

ole riskiä törmätä tuulivoimaloihin. Hankealueen lepakkotiheys on selvitysten 

perusteella niin alhainen, hankealueen länsiosaa lukuun ottamatta, että 

mahdollisilla yksittäisillä pohjanlepakon törmäyksillä ei arvioida olevan 

vaikutuksia alueen lepakkopopulaatioihin. Viiksisiippa ja isoviiksisiippa 

ruokailevat matalalla metsäelinympäristön sisäosissa, jolloin niillä ei ole riskiä 

törmätä tuulivoimaloihin. 

Muualta maailmasta peräisin olevien havaintojen perusteella yli 90 % lepakoiden 

törmäyksistä tuulivoimaloihin tapahtuu syksyllä (Rydell ym. 2012). Tämä johtuu 

siitä, että lepakoiden on todettu syksyllä siirtyvän ruokailemaan tuulivoimaloiden 

lapojen pyörimiskorkeudelle, ja myös syksyllä tapahtuva lepakoiden muutto 

sijoittuu tuulivoimaloiden lapojen pyörimiskorkeudelle. Lepakoiden syysmuuton 

tiedetään keskittyvän aivan rantaviivan tuntumaan ja heikkenevän merkittävästi 



FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki 45 (89) 

18.11.2013 Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 Kaavaselostus 
   
  

 
 

jo noin 500 metrin etäisyydellä rantaviivasta (Rydell ym. 2012). 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu noin neljän kilometrin 

etäisyydelle Perämeren rannikosta, eikä alueella sijaitse kartta- ja 

ilmakuvatarkastelun perusteella lepakoiden muuton johtolinjoja. 

Mustilankankaan hankealueen länsi- ja luoteispuolelle sijoittuvien muiden Ka-

lajoen tuulivoimapuistojen hankealueilla ei ole selvitysten perusteella havaittu 

lepakoiden muuttoa. Perämeren rannikkoalueella lepakoiden muutto arvioidaan 

vähäiseksi, koska Pohjois-Suomen lepakkotiheydet ovat suurimmaksi osaksi 

hyvin alhaisia ja pääosa muuttavista lepakoista on levinneisyydeltään selvästi 

eteläisempiä. Mustilankankaalle suunnitellulla tuulivoimapuistolla ei ole 

vaikutuksia muuttaviin lepakoihin. 

Kokonaisuutena Mustilankankaalle suunnitellulla tuulivoimapuistolla ei arvioida 

olevan merkittäviä vaikutuksia hankealueen tai laajemmin Kalajoen alueen 

lepakkopopulaatioihin, koska alueen lepakkotiheydet ovat etupäässä hyvin 

alhaisia. Vehkojan lammille rajatun lepakoille tärkeän ruokailualueen viereen 

sijoittuvalla tuulivoimalalla voi olla enintään vähäisiä vaikutuksia alueella 

esiintyviin pohjanlepakoihin, jos ne siirtyvät joissain olosuhteissa ruokailemaan 

tuulivoimaloiden lapojen pyörimiskorkeudelle. 

Muut lajit 

Muita alueella mahdollisesti esiintyviä EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) lue-

teltuja nisäkkäitä ovat saukko, ilves, susi ja karhu, mutta lajeja tavataan alueella 

vain satunnaisesti. Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentaminen pirstoo lajeil-

le soveltuvia elinympäristöjä alueella sekä lisää jossain määrin ihmisen aiheutta-

maa häiriötä. Hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan sellaisia merkittävän hai-

tallisia vaikutuksia, jotta lajien esiintyminen tai elinolot hankealueella tai laajem-

malla alueella Perämeren rannikkoseudulla vaarantuisivat. 

4.17.7 Suojelullisesti arvokkaat lintulajit 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitysten aikana havaittiin yhteensä 

38 suojelullisesti arvokasta lintulajia, joista 23 lajia tulkittiin kuuluvan hankealu-

een pesimälinnustoon. Loput 15 lajia havaittiin vain läpimuuttavana. 

Linnustoselvitysten aikana havaittiin yhteensä 10 Suomessa uhanalaiseksi luoki-

teltua lintulajia, 10 silmälläpidettävää lintulajia (Rassi ym. 2010) ja 5 alueellises-

ti uhanalaista lintulajia (BirdLife Suomi 2011). Kaikista havaituista lajeista viisi 

lajia on luokiteltu Suomen luonnonsuojelulailla (20.12.1996/1096) ja luonnon-

suojeluasetuksella (14.2.1997/160) uhanalaiseksi ja kolme lajia erityistä suoje-

lua vaativaksi. Linnustoselvitysten aikana havaittiin lisäksi 17 Suomen kansain-

välistä erityisvastuulajia (Rassi ym. 2001) ja 20 lajia on lueteltu EU:n lintudirek-

tiivin liitteeseen I kuuluvaksi (79/409/ETY). 

Hankealueen pesimälinnuston arvokkain laji on vaarantuneeksi (VU) luokiteltu 

mustakurkku-uikku, joita hankealueella pesi peräti kahdeksan paria. Mustakurk-

ku-uikku pesii hankealueen länsiosassa sijaitsevilla Vehkojan lammilla sekä Yli-

lammella, ja lajin pesimäkanta Kalajoella vaikuttaa olevan muutoinkin melko 

vahva. Vehkojan lampien pesimälajistoon kuuluu lisäksi vaarantuneeksi luokitel-

tu tukkasotka. Myös vaarantuneen hiirihaukan reviiri sijaitsee hankealueen poh-

joisosissa. Valtakunnallisesti silmälläpidettävistä lajeista hankealueella pesii riek-

ko, teeri ja metso, rantasipi, niittykirvinen ja sirittäjä. Alueellisesti uhanalaisiin 

lajeihin kuuluvat riekko, metso, liro ja järripeippo. Hankealueen pesimälajeista 

laulujoutsen, pyy, teeri, metso, mustakurkku-uikku, kurki, liro, viirupöllö ja pa-

lokärki on luettu kuuluvaksi EU:n lintudirektiivin liitteeseen I. 
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Hankealueen kautta muuttavista lintulajeista suojelullisesti arvokkain laji on kil-

juhanhi, joka on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR), minkä lisäksi laji on 

Suomen luonnonsuojelulain ja luonnonsuojeluasetuksen perusteella säädetty 

uhanalaiseksi ja erityistä suojelua vaativaksi. Se on myös Suomen kansainväli-

nen erityisvastuulaji ja kuuluu lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Kiljuhanhi on Ka-

lajoella harvalukuinen, mutta luultavasti lähes vuosittainen muuttaja, koska osa 

lajin Fennoskandian pienestä pesimäpopulaatiosta muuttaa pohjoisempana Ou-

lunseudun kerääntymisalueella sijaitsevien levähdyspaikkojen kautta. Keväällä 

2011 Kalajoella havaittiin yhteensä kaksi kiljuhanhea, joista toinen muutti han-

kealueen länsiosan kautta. Muuttavista lajeista suokukko on luokiteltu erittäin 

uhanalaiseksi (EN), mehiläishaukka, merikotka, sinisuohaukka ja muuttohaukka 

vaarantuneeksi (VU). Merikotka ja muuttohaukka on lisäksi luettu Suomen luon-

nonsuojelulain ja luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti erityistä suojelua vaati-

vaksi lajiksi. Pitkäsenkylän pelloilla havaittiin muiden lokkien joukossa lepäile-

mässä muutamia vaarantuneeksi luokiteltuja selkälokkeja. Muuttavaan lajistoon 

kuuluu lisäksi silmälläpidettäväksi luetut metsähanhi, isokoskelo, sääksi ja nau-

rulokki. 

Hankealueella saattaa aika ajoin pesiä tai sen kautta saattaa muuttaa myös mui-

ta uhanalaisia lajeja, joita ei havaittu vuoden 2011 linnustoselvitysten aikana. 

Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista alueen kautta tiedetään muuttavan mm. 

maakotkia (KPLY 2011) ja siellä saattaa pesiä mm. keltavästäräkkejä, kivitasku-

ja tai pohjansirkkuja. 

4.18 Riistatalous 

Hirvet 

RKTL:n keräämien tilastojen perusteella Kalajoen–Alavieskan riistanhoitoyhdis-

tyksen alueella hirvikannan keskimääräinen tiheys on viime vuosina ollut 4–4,5 

hirveä / 1000 hehtaaria (RKTL, tilastot 2010). Perämeren rannikkoseudulla hirvi-

kanta on viime vuosina laskenut, mutta laskun on todettu olevan vähäisintä Poh-

jois-Pohjanmaan rannikkoalueen eteläosissa (RKTL, tilastot 2011). Kalajoen–

Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen alueella vuoden 2010 kokonaishirvisaalis oli 

347 yksilöä ja pyyntilupien käyttöaste 67 % (RiistaWeb 2011). 

Hirven kesä- ja talvilaitumet sekä kulkureitit 

Hirven liikkumista ja oleskelua laajemmalla alueella on hahmotettu metsästys-

seuran hirvenpyynnissä pitkään mukana olleiden henkilöiden haastattelun perus-

teella. Kalajoen alueen hirvet liikkuvat kesä- ja talvilaidunten välillä sisämaan 

suunnasta rannikolle useita eri reittejä, jotka suurempina linjoina ovat hahmo-

tettavissa Raution ja Sievin suunnan talvilaidunalueilta tulevien hirvien reittinä 

Kalajoen eteläpuolella sekä Merijärven ja Oulaisten talvilaitumilta joen pohjois-

puolella kulkevana reittinä kohti rannikkoa. Rannikkoalueella vt 8:n länsipuolella 

on vahva kesälaidunalue, missä hirvet liikkuvat pitkin rannikkolinjaa. Jokisuulla 

hirvet kulkevat yleisesti uimalla joen yli. Hirvenpyytäjät ovat havainneet valtatie 

8 varrelle rakennettujen hirviaitojen aiheuttaneen talvi- ja kesälaidunten välises-

sä liikkumisessa suuremman mittakaavan muutoksia koko rannikkoalueella. 

Rannikolle tulevien hirvien määrä vähentyi heti riista-aitojen rakentamisen jäl-

keen ja osa niistä hirvistä jotka ennen tulivat keväisin seurojen alueelle, käänty-

vät nykyään Yppärin alueella pohjoiseen.  

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osalta Merijärven−Oulaisten suunnasta ke-

väisin tulevat hirvet liikkuvat usein Kaakkurinnevan etelälaitaa pitkin tai sopivalla 

kelillä nevan poikki. Kesäisin hirvet oleskelevat pääosin aivan rannikon tuntu-

massa tuulivoimapuiston länsipuolella. Syyslaitumillaan rannikolta palaavat hir-

vet liikkuvat koko tuulivoimapuiston alueella. Hirvien kevät- ja syysaikainen siir-
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tyminen laidunalueilta vaihtelee vallitsevien tuulten mukaan, joten tarkkoja kul-

kureittejä on mahdotonta määritellä. 

Metso 

Tarkistetut mahdolliset metson soidinpaikat arvotettiin seuraavalla luokituksella 

(luokitus: M. Tuomala, FCG), tarkastelualueena on käytetty noin 0,5 km hal-

kaisijaltaan olevaa aluetta:  

I: Todettu, toimiva soidinpaikka, joka sisältää maastossa selkeästi erottuvan soi-

dinkeskuksen. Alueelta havaintoja useista yksilöistä ja/tai runsaasti hakomispui-

ta, jätöksiä, siivenvetojälkiä ja/tai höyheniä. Alueella viitteitä tai näköhavaintoja 

koppeloista.  

II: Ympäristön perusteella mahdollinen soidinpaikka. Alue ilmoitettu aiempien 

havaintojen perusteella soidinpaikaksi, tarkistuksessa ei havaintoja lajista ja sel-

keää soidinkeskusta ei hahmoteta. Ympäristössä hakomispuita ja jätöksiä. Lähi-

alueella havaittu yksittäisiä lintuja päiväreviireillä.  

III: Ympäristön perusteella tuhoutunut soidinpaikka. Aiemmin tiedossa ollut soi-

dinkeskus, joka on nykyisin metsätalouden vahvasti muuttama. Lähimaastosta ei 

hahmotettavissa selkeää uutta soidinpaikkaa. Ei havaintoja metsoista tai yksit-

täisiä havaintoja kauempana päiväreviireillä olevista linnuista.  

Tuulivoimapuistoalueen metsonsoidinpaikkainventoinnin tulokset on toimitettu 

erillisellä liitekartalla, joka esitetään ainoastaan yhteysviranomaiselle sekä riista-

alan sidosryhmille soidinpaikoilla oleskeleviin metsoihin mahdollisesti kohdistu-

van häirinnän vuoksi. Alueelta todettiin kolme II–luokan soidinpaikkaa. Lisäksi 

tuulivoimapuiston aluerajauksen ulkopuolelle ja sähkönsiirtovaihtoehtojen lähei-

syyteen, noin 0,5−3 kilometrin etäisyydelle, sijoittuu useita I–III -luokan soidin-

paikkoja.   

Metsästysseuran edustajien haastattelun sekä maastohavaintojen perusteella 

tuulivoimapuiston pohjois- ja itäosat sijoittuvat laajemmassa mittakaavassa tar-

kasteltuna vahvojen metsokantojen alueelle, joka pitää sisällään Vasankarin itä-

osien ja Pitkäsenkylän peltoalueen pohjoispuolisen metsäalueen, Kaakkurinnevan 

ympäristön, Mehtäkylän länsiosien ja Vasannevantien eteläpuolen metsäalueet. 

Laajemman alueen metsokannan vahvuus perustuu alueelle tyypilliseen kallio- ja 

suoalueiden muodostaman mosaiikkimaisesti vuorottelevien elinympäristöjen 

määrään. Metsolle sopivia hakomismäntyjä esiintyy erityisesti rämeiden laiteilla 

sekä kalliokkoalueilla, mutta myös talousmetsien männiköissä. Alueet, joilla 

esiintyy sopivasti puustoisia mustikkatyypin tuoreita kangasmaita, isovarpuisia 

rämeitä sekä kallioalueita, ovat potentiaalisia metson päiväreviireitä.  

Metson elinympäristöinventoinneissa yhden tai kahden kukon laulupaikan löytä-

minen talousmetsistä on hyvin vaikeaa. Nämä vaimeat ja pienet soitimet ovat 

usein tilapäisiä ja niiden kattava paikantaminen laajoilta alueilta on mahdotonta. 

Voimakkaasti talouskäytössä olevilla metsäalueilla saattaa selkeä suurempi soi-

dinkeskus puuttua kokonaan jopa kymmenen kilometrin säteeltä. Tällöin soitimet 

korvautuvat näillä tilapäisillä parin kukon soitimilla, joiden säästämisen laajamit-

taisempi suunnittelu on vaikeaa. 

4.18.1 Metsästys 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston alue sijoittuu kokonaisuudessaan Kalajoen 

Metsästysyhdistys ry:n (KalMy) metsästysvuokra-alueelle. Lisäksi sähkönriisto-

reiteistä osa sijoittuu Mehtäkylän puolella Jylyin Metsästysyhdistyksen alueelle. 
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Mustilankankaan tuulivoimapuiston alue käsittää karkeasti arvioiden noin 15−20 

% KalMy:n koko metsästysvuokra-alueista, kun asutus- ja peltoalueet jätetään 

pois pinta-aloista.  KalMyn jäsenmäärä on ollut viime vuosina kasvussa, käsittä-

en nykyisin noin 300 henkilöä.  

Pääasiallisia metsästysmuotoja seuran alueella ovat hirvenmetsästys ja kanalin-

nustus. Alueella metsästetään pienriistasta metsäkanalintujen lisäksi myös met-

säjänistä ja kettua sekä muita pienpetoja ja peltoriistaa. Pienriistan osalta seura 

asettaa vuosittain vaihtuvia kiintiöitä, jolloin seuran jäsen saa vuosittain metsäs-

tää KalMy:n alueella keskimäärin 3 teertä ja 2-3 jänistä. Riekko on ollut viimei-

set 8 vuotta täysin rauhoitettu ja koppelo yli 10 vuotta. Metso myös on ollut 

rauhoitettu viime vuosina ja nyt sen pyynnin sallimista on harkittu kannan vah-

vistumisen myötä.  

Seuran metsästysmaja sijoittuu Merijärventien varrelle noin 1,8 km päähän tuu-

livoimapuiston koillispuolelle. Seuran omistama kota sijoittuu tuulivoimapuiston 

alueelle Nurrulankallioille, voimaloiden nro 11 ja 14 väliselle alueelle.  

Hirvenmetsästys tapahtuu nykyisin seuran alueella pelkästään koirapyyntinä. 

Uusia hirvitorneja passitukseen ei seuran alueella ole rakennettu. Viime vuosina 

metsäkauriin kannat ovat vahvistuneet laajemmalla alueella, ja viimeisen neljän 

vuoden aikana mm. KalMy:n alueella on ollut kymmenen kauriin metsästyskiin-

tiö. Kauriskanta on alueen eteläpuolisten laajojen peltolakeuksien vuoksi Kal-

My:n alueella vahva. Seura istuttaa peltoalueelle fasaania ja peltopyytä. Tuuli-

voimapuistoalueelle sijoittuu muutamia laajempia peltoalueita ja uudisraivattuja 

peltolohkoja, joilla metsästetään peltokanalintuja ja muuta peltoriistaa. Vehkojan 

entisellä maa-ainestenottoalueella on vesitettyjä lampia, missä ruokitaan ja met-

sästetään sorsalintuja. Lisäksi sorsastusaikaan metsästetään peltoalueille yöpy-

mään ja ruokailemaan tulevia vesilintuja.  

Metsäkanalinnustus koetaan seuran jäsenten keskuudessa merkittäväksi metsäs-

tyksen virkistysmuodoksi ja metsäkanalinnustusta harrastavien pystykorvan-

omistajien määrä jäsenistössä on kasvussa. Seura ilmoittaa parhaiden kanalin-

tumaastojen sijoittuvat alueidensa pohjoisosiin Pakokallio–Merikallio–

Pollenkallio–Haminakallio−Talkkunamaa väliselle alueelle sekä Kaakkurinnevan 

ympäristöön. Tuulivoimapuiston hankealueen pohjois- ja itäosat sekä alueen 

tuntumassa Kaakkurinevan länsi- ja pohjoisosat ovat alueen parhaita kanalintu-

maastoja. KalMy järjestää alueillaan koirakokeita, joista merkittävin on pitkään 

järjestetty, valtakunnallinen Söpön haukkukisa. Tällöin hankealueelle sijoittuu 

useita koemaastoja. Ajokoirametsästyksessä (jänis, kettu) seuran alueella itä- ja 

pohjoisosat ovat merkittävimpiä. 

5 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

5.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 

lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on myös mahdollisuus esit-

tää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville 

asettamista (MRL 64 §). 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 

lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 
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Maanomistajat Kiinteistönomistajat 

Asukkaat 

Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa 

Yhteisöt Elinkeinoelämän yhdistykset 

Energiayhtiöt: 

Fortum Oyj 

wpd Finland Oy 

Vattenfall Verkko Oy 

Kylätoimikunnat 

Luonnonsuojeluyhdistykset: 

Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys 

Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 

WWF:n merikotkatyöryhmä 

Metsänhoitoyhdistykset 

Museo- ja kotiseutuyhdistykset 

Metsästysseurat 

MTK Keski-Pohjanmaa 

Riistanhoitoyhdistykset 

Muut mahdolliset yhteisöt 

Viranomaiset Kalajoen kaupungin hallintokunnat 

Ilmailulaitos 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Museovirasto 

Oulun maaseutukeskus 

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

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo 

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus 

Puolustusvoimat 

Liikennevirasto Trafi 

Muut viranomaiset 

 

5.2 Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedottaminen 

Tuulivoimahankkeen suunnittelu- ja selvitystyön aikana järjestetään yleisötilai-

suuksia, suunnitelmien nähtävilläpitoja, kuulemisia ja viranomaisneuvotteluja. 

Näissä tilaisuuksissa osalliset, sidosryhmät ja kansalaiset saavat yksityiskohtais-

ta tietoa hankkeista ja voivat ottaa kantaa suunnitelmiin. 

Mustilankankaan osayleiskaavan valmistelusta, kaavan nähtävillä pitämisestä ja 

tiedotustilaisuuksista saa tietoja kaupungin tiedotteista. Kalajoen kaupungin tie-

dotteet julkaistaan paikallislehdissä, kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Ka-

lajoen kaupungin internet-sivuilla. 

Kaavaprosessin aikana on käyty erittäin paljon keskustelua Pitkäsenkylän maan-

omistajien kanssa erityisesti koskien sopimuksia tuulivoimatoimijan kanssa. Pit-

käsenkylän vanhalla koululla pidettiin 3.4.2013 yleisötilaisuus, jossa oli kyläläis-

ten lisäksi tuulivoimatoimijan edustajia ja kaupungin kaavoituspäällikkö.   
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Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.8.-14.9.2012. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisöti-

laisuudessa 16.8.2012. Luonnoksesta annettiin 7 lausuntoa ja 1 mielipide. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.6.-5.7.2013. Yleisötilaisuus kaavaehdotuksesta 

järjestettiin 3.4.2013. Kaavaehdotuksesta annettiin 6 lausuntoa ja 4 muistutus-

ta. 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa tarkistettiin. Tämän joh-

dosta neljää osallista kuultiin erikseen (MRA 32 §) 18.10.-4.11.2013. 

5.3 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin kesällä 18.8.2011. Toisessa vi-

ranomaisneuvottelussa 7.6.2012 käsiteltiin kaavaluonnosta ja kolmannessa vi-

ranomaisneuvottelussa 18.4.2013 kaavaehdotusta.  Osayleiskaavasta on lisäksi 

pyydetty luonnos- ja ehdotusvaiheissa lausunto niiltä viranomaisilta, joiden toi-

mialaa kaavassa käsitellään.  

6 Suunnittelun tavoitteet 

Tavoitteiden lähtökohtina ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ilmas-

topoliittiset tavoitteet sekä maakunnalliset tavoitteet, jotka sisältyvät maakun-

nallisiin suunnitelmiin. Näiden lisäksi osayleiskaava toteuttaa paikallisia tavoittei-

ta, jotka muodostuvat Kalajoen kaupungin kehittämistarpeista ja hankkeesta 

vastaavan tavoitteista. 

6.1 Tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle 

Hankkeen taustalla ovat ne ilmastopoliittiset tavoitteet, joihin Suomi on kansain-

välisin sopimuksin ja EU:n jäsenvaltiona sitoutunut.  

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliittisena tavoitteena on, että uusiutuvan 

energian osuus energiankulutuksesta on 20 prosenttia vuonna 2020 

(2009/28/EY). Uusiutuvan energian edistämisvelvoite on EU:n sisällä jaettu eri 

maiden kesken siten, että Suomen kansallinen kokonaistavoite vuodelle 2020 on 

38 prosenttia energian loppukulutuksesta. Tämä merkitsee uusiutuvan energian 

käytön lisäämistä 9,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2005 nähden, mikä vastaa noin 

40 TWh lisäystä uusiutuvan energian tuotannossa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoit-

teena on nostaa tuulivoiman kokonaiskapasiteetti Suomessa nykyisestä noin 197 

MW (toukokuu 2011) tasosta 2500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008). Tällöin vuotuinen sähköntuotanto tuulivoimalla olisi 

noin 6 TWh. Vuonna 2009 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla sähköä noin 0,3 

TWh. Suomen kokonaissähkönkulutus strategiassa esitetyissä skenaarioissa on 

noin 100 TWh. Strategian mukaan tuulivoimarakentamisessa pyritään laajoihin 

yhtenäisiin alueisiin, tuulivoimapuistoihin.  

Ilmasto- ja energiastrategiassa asetettujen tavoitteiden täyttäminen edellyttää 

uusiutuvaa energiaa koskevien tukitoimien uudistamista ja uusiutuvalla energial-

la tuotetun sähkön syöttötariffin käyttöönottoa. Suomen hallitus antoi 16.9.2010 

valtioneuvostolle esityksen uusiutuvan energian takuuhinnasta. Esitys hyväksyt-

tiin eduskunnassa 10.12.2010 ja laki tulee voimaan vuoden 2011 alusta. Syöttö-

tariffijärjestelmän avulla sähkön tuottajalle maksetaan 12 vuoden ajan tukea 

markkinaehtoisen takuuhintajärjestelmän avulla. Maksettavan tuen määrä on 

yhtä suuri kuin takuuhinnan ja toteutuneen sähkön markkinahinnan erotus. Ta-

kuuhinta on 83,5 euroa/MWh. Lisäksi tuulivoimarakentamisen nopean liikkeelle-
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lähdön takaamiseksi lakiin sisältyy nopean alkajan bonus, jonka mukaan uusilla 

tuulivoimaloilla tuotetun sähkön takuuhinta on vuoden 2015 loppuun saakka 

105,3 euroa/MWh, kuitenkin korkeintaan kolmen vuoden ajan. Tukijärjestelmään 

voidaan hyväksyä voimaloita, kunnes uusiutuvien energialähteiden lisäystä kos-

keva tavoite on saavutettu. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010) 

  
 

Kuva 27. Suomeen asennettu tuulivoimakapasiteetti (VTT 2011). 

6.2 Maakunnalliset tavoitteet 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa (2011) ja Pohjois-Pohjanmaan energia-

strategiassa (2007) on linjattu tavoitteita tuulivoiman lisäämiseksi. Pohjois-

Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Maakun-

takaavan uudistamisen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen hal-

linnan kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy sekä 

energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen oh-

jaus: mm. energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian 

tuotanto), energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntara-

kenne. Maakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan 

manneralueen tuulivoimaselvityksen perusteella alueita tuulivoiman tuotantoon. 

Jokelan tuulipuiston alue kuuluu näihin. 

6.3 Kalajoen kaupungin tavoitteet 

Kalajoen kaupunki on todennut, että olemassa olevien toimintojen huomioiminen 

ja turvaaminen sekä eri hankkeiden yhteensovittaminen on keskeistä.  

Kaava-aluetta rajattiin tiukemmin kaavaehdotusvaiheeseen kaavan lounaisosas-

ta, koska tuulivoimaloiden melu olisi vaikeuttanut keskustan laajenemista huo-

mattavasti. 
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6.3.1 Opetuspolku 

Tuulivoimapuistoa on tavoitteena hyödyntää myös opetustarkoituksiin. Kalajoen 

lukio ja TuuliWatti Oy:n tavoitteena on rakentaa opetuspolku Mustilankankaan 

tuulivoimapuistoon. Tuulivoimapuistossa kulkevan opetuspolun avulla annetaan 

tietoa tuulivoimasta, sen rakentamisesta, toiminnasta ja vaikutuksista. Opetus-

polulla pyritään tukemaan lukion ympäristöopetusta havainnollistamalla uusiutu-

van energian käyttömahdollisuuksia ja vaikutuksia luontoon.  

6.4 Hankkeesta vastaavan tavoitteet 

TuuliWatti Oy on valinnut Mustilankankaan alueen tuulivoimapuiston suunnitte-

lukohteeksi, sillä alue soveltuu alustavien arvioiden mukaan tuulivoimantuotan-

toon monesta eri näkökulmasta hyvin. Alueen tuuliolosuhteet on ennakoitu hy-

väksi. Alueella on esiarviointivaiheessa tehty myös luontoselvityksiä, joiden tu-

losten perusteella hankkeen suunnittelun ja selvitysten jatkamiselle ei ollut to-

dettu erityisiä esteitä. Lisäksi suunniteltu tuulivoimapuistoalue on riittävän laaja 

ja yhtenäinen, ja se sijoittuu asutukseen nähden suotuisasti. Tuulivoimapuiston 

sijoitusaluetta puoltaa myös rakentamiselle soveltuva maaperä. 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston to-

teuttaminen samalla huomioon ottaen luonnonympäristön ominaispiirteet, muut 

aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa tarken-

tuneet tavoitteet.  

Ympäristönäkökulmien huomioimisen lisäksi kiinnitetään huomiota tuulivoima-

puiston toteutuskustannuksiin ja tuotantokykyyn, jotta tuulivoimapuiston toteut-

taminen olisi taloudellisesti kannattavaa. 

7 Hankkeen YVA -menettelyn yhteydessä selvitetyt vaihtoehdot 

7.1 Arvioidut vaihtoehdot 

YVA -menettelyssä on tarkasteltu tuulivoimalaitosten osalta kahta vaihtoehtoa, 

joissa vaihtelee tuulivoimalaitosten rakenne ja siihen liittyvät tekniset ominai-

suudet.  

Vaihtoehdoissa TP1 ja TP2 15,7 km2 kokoiselle hankealueelle rakennetaan yh-

teensä 33 tuulivoimalaitosta. Laitoskoko tulee olemaan joko 2,3 MW tai 3 MW, 

jolloin yhteenlaskettu teho vaihtelee välillä 75,9 – 99 MW. Tuulivoimalaitosten 

rakennuspaikat olivat samat molemmissa vaihtoehdoissa. 

Vaihtoehto TP1 käsitti 33 tuulivoimalaitosta teräslieriötornilla, jonka napakorke-

us on 125 metriä. Tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus on 185 m roottorin lavan 

ollessa 60 metriä. Roottorin halkaisija on 120 metriä. 

Vaihtoehto TP2 käsitti 33 tuulivoimalaitosta. Tornityyppi oli vaihtoehdossa teräs-

ristikko tai teräslieriö, jonka napakorkeus on 140 metriä. Tuulivoimalaitoksen la-

van säde on 56 metriä ja roottorin halkaisija 112 metriä. Näin ollen voimalaitok-

sen maksimikorkeus on 196 metriä. 

 

7.1.1 Kaavoituksen pohjaksi valittu sähkönsiirtovaihtoehto 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kolmea eri sähkösiirron vaihto-

ehtoa (VE1 – VE3).) Kaavoitus on toteutettu vaihtoehdon 3 pohjalta TuuliWatti 

Oy, Fortum Power and Heat Oy sekä wpd Finland Oy ovat päätyneet vaihtoeh-

toon, jossa sähkönsiirto suunnitelluista tuulivoimapuistoista toteutetaan kolmen 

toimijan yhteisenä ratkaisuna. 
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Tuulivoimapuistojen yhteinen voimajohto alkaa Tohkojan tuulivoimapuistoalueel-

le rakennettavalta sähköasemalta, jossa Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoimapuis-

toista tulevat 110 kV voimajohdot liitetään samaan verkkoon.  

Mustilankankaan sähköasemalta eteenpäin hankkeet yhdistävä voimajohtoreitti-

vaihtoehto jatkuu yhtenä 110 kV voimajohtolinjauksena olemassa olevalle Fing-

rid Oyj:n 220 kV voimajohtolinjalle saakka. Tuulivoimapuistot yhdistävä 110 kV 

voimajohto liitetään kantaverkkoon Jylkän sähköasemalla. Uusi 110 kV voima-

johto sijoittuu loppumatkaltaan (3,5 km) olemassa olevan 220 kV voimajohdon 

viereen samalle, levennettävälle johtoaukealle. Olemassa oleva 220 kV voima-

johto on Fingrid Oyj:n kantaverkkolinjaa, joka tullaan uudistamaan tulevaisuu-

dessa. Tällöin nykyinen 220 kV voimajohto korvataan 110 kV voimajohdolla ja 

sen rinnalle rakennetaan uusi 400 kV voimajohto välille Ventusneva–Pyhäselkä. 

Uuden 400 kV voimajohdon toteutussuunnittelu on parhaillaan meneillään Fing-

rid Oyj:llä. 

 
Lähialueiden muut tuulivoimapuistot ja sähkönsiirron järjestäminen. Tuulivoimapuistot 
liittyvät yhteiseen sähkönsiirtolinjaan joka yhdistyy edelleen runkojohtoon alueen kaak-

koispuolella. 
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8 Osayleiskaavan suunnittelun vaiheet 

8.1 Aloitusvaihe 

TuuliWatti Oy on tehnyt Kalajoen kaupungille kaavoitusaloitteen tarvittavien me-

nettelyjen käynnistämiseksi yleiskaavan laatimiseksi suunnitellun tuulivoimala-

kokonaisuuden alueelle. Kaavoitusaloite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 

17.1.2011 § 5. Kalajoen kaupunki ja Tuuliwatti Oy ovat solmineet hankkeesta 

kaavoitussopimuksen. 

Osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin keväällä 2011. 1. viranomaisneuvotte-

lu, johon osallistuivat Kalajoen kaupungin, Pyhäjoen kunnan, hankkeesta vas-

taavan ja kaavaa laativan konsultin edustajat pidettiin 17.8.2011. Viranomais-

neuvottelussa käsiteltiin myös Jokelan ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulivoima-

puistojen kaavoitusta.  

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 17.8.2011. Neuvotteluun osal-

listuivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-

Pohjanmaan museon, Kalajoen kaupungin, kaavaa laativan konsultin ja hank-

keesta vastaavan edustajat. Neuvottelussa korostui suunnittelualueen lounais-

puolella sijaitseva Jylkän talonpoikaistila, joka sijaitsee tuulivoimapuiston itäpuo-

lella (RKY 2009). Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kult-

tuuriympäristöön on selvittävä riittävän kattavasti. Erityisen tärkeätä on kiinnit-

tää huomiota sähkönsiirron suunnitteluun ja Jylkän talonpoikaistilaan kohdistu-

viin maisemavaikutuksiin. Sähkönsiirtojohdot liittyvät valtakunnanverkkoon Jyl-

kän talonpoikaistilan alueella. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.6-5.8.2011.  

Osayleiskaavoituksen käynnistymisestä tiedotettiin postitse tuulivoimapuistoalu-

een ja siihen rajautuvien alueiden maanomistajille. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta Finavia Oyj:ltä, Fingrid 

Oyj:ltä, Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry:ltä ja Museovirastolta:  

 Finavia Oyj kehottaa ottamaan huomioon lentoliikenteen mahdollisesti aiheut-

tamat korkeusrajoitteet tuulivoimapuiston rakenteille. 

 

 Fingrid Oyj viittaa lausunnossaan Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-

ohjelmasta antamaansa lausuntoon, jossa on otettu kantaa kantaverkon lii-

tyntävaatimuksiin tuulivoimapuiston verkkoon liittämiseksi. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta Fingridillä ei ole huomauttamista. 

 

 Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry:llä ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavahankkeesta. 

 

 Museovirasto toteaa lausunnossaan, että Museovirasto edellyttää Mustilan-

kankaan tuulivoimapuistoalueen arkeologista inventointia. 

 

8.2 Valmisteluvaihe 

8.2.1 Prosessin aikana kehittyneet vaihtoehdot 

YVA-ohjelmassa arvioitavaksi esitettiin tuulivoimapuiston osalta kahta teknisiltä 

omaisuuksiltaan eroavaa vaihtoehtoa. YVA-menettelyn aikana saatujen tietojen 

perusteella neljän tuulivoimalaitoksen sijaintia on tarkennettu hankealueella. 

Huoltotiet ja maakaapelointi alueella on tarkentunut yleissuunnittelun edetessä. 
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Tuulivoimapuiston vaihtoehdoissa TP1 (VE1) ei ole tehty muutoksia teknisten 

ominaisuuksien osalta. 

Vaihtoehdossa TP2 (VE2) ristikkotornin lisäksi arviointiin on otettu mukaan myös 

teräslieriötorni. Aiemman 145 metrin maksimikorkeutta on laskettu 5 metriä 140 

metriin. Lavan säde on YVA -selostusvaiheessa 56 m YVA -ohjelmassa esitetyn 

55 m sijaan. Näin ollen voimalaitoksen maksimikorkeus on YVA- ohjelmavaihees-

ta alentuntut 4 metriä. 

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen sähkönsiirrolle on muodostettu kaksi uutta vaihto-

ehtoa. Molemmissa uusissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE3) sähkönsiirto toteutettai-

siin kolmen hankevastaavan yhteisenä ratkaisuna, ympäristövaikutusten vähen-

tämiseksi. 

Prosessin aikana on tutkittu mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevaa tiever-

kostoa. Raskaat erikoiskuljetukset asettavat vaatimuksia, jotka on huomioitu 

kaavassa. Tuulivoipuiston tieverkosto suunnittelussa on huomioitu että puiston 

sisäiset kaapelit pyritään sijoittamaan kuljetusteiden yhteyteen ja kuljetukset 

erikoiskuljetusreitistä (VT8) hankealueelle voitaisiin suunata kantaville tielle ti-

heän asutuksen ja esim. koulukeskuksen ohitse. Näin myös sisäiset tiet muodos-

tavat pitkälti yhtenäisen verkoston jonka kautta voidaan järjestää erikoiskulje-

tukset kaikille voimalaitoksille pääasiallisesta tulosuunnasta.  

8.2.2 Osayleiskaavaluonnos 

Mustilankankaan osayleiskaavaluonnos laadittiin YVA -menettelyssä tutkittujen 

tuulivoimapuistojen vaihtoehdoista VE 1 ja VE 2, sekä sähkönsiirtovaihtoehdoista 

VE 1, VE 2 ja VE 3 laadittujen selvitysten ja vaikutusarviointien pohjalta. 

Osayleiskaavaluonnos laadittiin siten, että kaava mahdollistaa kummatkin YVA-

menettelyssä tutkitut vaihtoehdot VE 1 ja VE 2 (33 voimalaa), sekä kaikki kolme 

sähkönsiirtovaihtoehtoa. Kaavoituksessa on myös huomioitu tuulivoimaloiden 

enimmäiskorkeuden tarkentuminen prosessin aikana. Osayleiskaavassa tuuli-

voimaloiden alueet on määritelty siten, että voimalan etäisyys on kaikissa pai-

koissa vähintään 200 metriä kaava-alueen rajasta.  

Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus käsittelivät 

kaavaluonnoksen ja päättävät sen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos oli 

nähtävillä 16.8. – 14.9.2012 välisen ajan.  Nähtävilläolon aikana osallisilla on ol-

lut mahdollisuus antaa kaavaluonnoksesta palautetta. Lisäksi viranomaisilta on 

pyydetty lausunnot.  

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet (1 kpl) ja lausunnot (7 kpl) sekä kaavoit-

tajan vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä.  

8.3 Osayleiskaavaehdotus 

Osayleiskaavaehdotus on valmisteltu kaavasta saadun palautteen ja tuulivoima-

puiston tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta. 

Sähkönsiirtoreitti on suunniteltu YVA -menettelyssä tutkitun vaihtoehto 3 pohjal-

ta, jossa tuulivoimapuisto liittyy kaava-alueen pohjoispuolella muiden tuulipuis-

tojen kanssa yhteiseen voimajohtoon. Tuulivoimapuisto tullaan toteuttamaan 

vaiheittain, minkä vuoksi osayleiskaavassa on varattu alueet kahdelle sähkö-

asemalle.  

Osayleiskaavaehdotuksessa tuulivoimaloiden lukumäärä vähennettiin 29 voima-

laan. Kaava-alueen lounaisreunasta on poistettu luonnosvaiheen jälkeen 3 voi-
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malaitosta, jotta tuulivoimapuiston vaikutukset eivät rajoittaisi keskustaajaman 

osayleiskaava-alueen laajentamista. Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.6.-5.7.2013. 

Kaavaehdotuksesta annettiin 6 lausuntoa ja 4 muistutusta. Vastineet näihin ovat 

kaavaselostuksen liitteenä. 

Muutokset kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen: 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen alueen pohjoisreunasta poistettiin vielä 

yksi tuulivoimala, jolloin tuulivoimaloiden kokonaismäärä alueella on 28 voima-

laa. Tämän lisäksi kahden voimalan sijaintia tarkistettiin hieman. Voimalan pois-

taminen ja kahden voimalan paikan siirto vähentää tuulivoimapuiston melu- ja 

varjostusvaikutuksia alueen pohjoispuolelle sijoittuvalle kiinteistölle (208-406-

29-0). Melu- ja varjostusmallinnukset päivitettiin vastaamaan päivittynyttä 

suunnittelutilannetta. Melu- ja varjostusmallinnus on kaavaselostuksen liitteenä. 

Aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa kiinteistön 208-406-29-0 rakennuksia ei oltu 

otettu huomioon, sillä tietoa rakennuksesta ei sisältynyt käytettyihin tietokan-

noihin eikä rakennuksella ole rakennuslupaa. Rakennus tulkitaan Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan asuinrakennukseksi. Rakennuksen katso-

taan olevan luvallinen, kun se on rakennettu ennen vuotta 1958, vaikkakin ra-

kennuksella ei ole rakennuslupaa. Rakennuksen käyttötarkoitukseksi katsotaan 

ELY:n tulkinnan mukaan rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus.  

Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen Mustilankankaan kallioalueilla luo-alueen ra-

jausta ja kaavamääräystä on tarkennettu, koska hankealueen kallioluontokoh-

teet ovat puustoltaan käsiteltyjä, eivätkä pääosin vastaa metsälain määritelmää 

kallioiden arvokkaista elinympäristöistä. Alueen kalliokohteista Mustilankankaan 

pohjoisin, nuorten taimikoiden ympäröimä kallioalue on kohteista edustavin, sillä 

se on jätetty hakkuiden ulkopuolelle ja sisältää mm. metson hakomispuita. Tämä 

alue on rajattu kaavassa luo-5 alueeksi (nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa 

merkintä oli luo-4, mutta nähtävillä olon jälkeen merkinnän indeksiksi muutettiin 

”5” Kalajoen kaavamerkintöjen ja määräysten yhdenmukaisuuden vuoksi). 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdyt muutokset: 

- Mustilankankaan kallioalueen luo-alueiden tarkistaminen (kiinteistö 208-

4-04-4-72) 

- yhden voimalan poistaminen ja tv-alueen rajauksen pienentäminen (kiin-

teistö 208-406-1-58) 

- tuulivoimaloiden alueen rajauksen pienentäminen (kiinteistöt 208-406-3-

172 ja 208-406-25-69) 

 

Näiden kaavaan tehtyjen muutosten lisäksi melu- ja varjostusmallinnus sekä 

kaavaselostusta päivitettiin. 

MRA 32 §:n mukainen erillinen kuuleminen: 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaan: ”Jos kaavaehdotusta on 

olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on 

asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan 

ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita 

muutokset koskevat, kuullaan erikseen.” 

Edellä kuvattujen kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehtyjen 

muutosten johdosta toteutettiin MRA 32 §:n mukainen erillinen kuuleminen seu-

raavien kiinteistöjen osalta: 
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- 208-4-04-4-72 (luo-alueiden tarkistukset) 

- 208-406-1-58 (voimalan poistuminen) 

- 208-406-25-69 (tv-alueen rajauksen tarkistaminen) 

- 208-406-3-172 (tv-alueen rajauksen tarkistaminen) 

- 208-406-29-0 (voimalan poistamisen ja tv-alueiden rajausten tarkistus-

ten vaikutukset melu- ja varjostusvaikutuksiin kiinteistöllä)  

 

Erillisessä kuulemisessa kiinteistön 208-406-29-0 omistaja huomautti mm. kiin-

teistöllä sijaitsevia rakennuksia koskevista epätäsmällisyyksistä kaavaselostuk-

sessa, ilmaisi huolensa lintuihin kohdistuvista vaikutuksista ja kyseenalaisti lintu- 

ja lepakkoselvitysten riittävyyden.  

Kiinteistön 208-406-29-0 omistajan palautteen perusteella kaavaselostusta on 

korjattu rakennuksia koskevien tietojen osalta ja kaavaselostuksen tekstejä me-

lu- ja varjostusvaikutuksista on täydennetty. Muut osalliset eivät antaneet palau-

tetta erillisessä kuulemisessa eikä kaava-aineistoon muilta osin ole tehty muu-

toksia. 

 
Nähtävillä ollut osayleiskaavaehdotus (3.6.-5.7.2013). 
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Lopullinen osayleiskaavakartta. 

9 Osayleiskaavan ratkaisut, merkinnät ja määräykset 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 1 600 ha. Osayleiskaavan keskeiset 

määräykset kohdistuvat tuulivoimapuiston rakentamisen ohjaukseen. Lisäksi 

kaavassa on huomioitu arvokkaat luontokohteet ja kulttuuriperintökohteet. Tuu-

livoimapuiston alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-2), 

jonne saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä 

varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja ra-

kennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleis-

kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 

myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).  

9.1 Aluevarausmerkinnät 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-2) 

Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoi-

maloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä 

verkostoja ja kokoonpanoalue. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä 

rakentaminen. 
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Maatalousalue (MT) 

Alue on varattu pääasiassa maataloutta varten. 

Energiahuollon alue (EN-1) 

Kaava-alueella on kaksi EN -aluetta, jolle voidaan rakentaa sähköasemakenttä. 

Lisäksi alueelle voidaan rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavia toimisto-, va-

rasto-, ja huoltorakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 

500 k-m2. 

9.2 Osa-aluemerkinnät 

9.2.1 Tuulivoimaloiden alueet (tv-2/2) 

Alueet, joille tuulivoimalat saadaan sijoittaa, on merkitty tv-2 osa-

aluemerkinnällä. Luku tv-2/ merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuuli-

voimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enin-

tään sijoittaa. Tuulivoimaloiden lakikorkeus saa olla enintään 210 m maanpin-

nasta. Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea ilmailuviran-

omaisten määräykset huomioon ottaen. Tuulivoimaloiden rakenteiden ja siipien 

pyörimisalueen tulee sijoittua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tuulivoima-

loiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisena.  

9.2.2 Alueen osa, jossa sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien tärkeitä 

elinympäristöjä sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Direktiivin lajien lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnon-

suojelualien 49 § nojalla kiellettyä (s-2). 

Merkinnällä on osoitettu Vehkaojan montut sekä Ylilammen ympäristö. Vehka-

ojan montut monipuolistavat osaltaan yksipuolista talousmetsäaluetta, vaikka 

ovatkin kaivettuja entisiä hiekanottoalueita.  Vehkaojan montut sekä Ylilampi 

rantanevoineen ovat linnuston ja viitasammakon kannalta merkittävää aluetta.  

Vehkojan lammille sijoittuu lisäksi lepakoiden tärkeä ruokailualue.   

 

9.2.3 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-5) 

Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 43.2 §:n mukai-

nen toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa il-

man maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssa tarkoitettua lupaa. 

 

9.3 Kohde- ja viivamerkinnät 

9.3.1 Muinaisjäännös (sm) 

Mustilankangas (tervahauta), Mustilankangas 2 (tervahauta), Mustilansuo (hiili-

miilu), Mustilansuo 2 (hiilimiilu), Untisenmaa 1 (hiilimiilu) ja Untisenmaa 2 (ter-

vahauta) -nimiset kohteet on merkitty kohdemerkinnällä sm. 

Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinais-

jäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoami-

nen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja 

suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.  
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9.3.2 Tiet 

Tuulivoimaloita palvelevat uudet huoltotiet on merkitty ohjeellisen tielinjauksen 

merkinnällä (katkoviiva). Huoltotieverkostossa pyritään hyödyntämään mahdolli-

simman paljon alueen nykyistä tieverkostoa. Olemassa olevat ja parannettavat 

tiet on merkitty yhtenäisellä viivalla. 

9.3.3 Voimajohto ja maakaapelit 

Uudet vaihtoehtoiset voimajohdot, jotka yhdistävät tuulivoimapuiston valtakun-

nan verkkoon, on merkitty ohjeellisella uuden voimajohdon merkinnällä (punai-

nen viiva).  

Maakaapelit, jotka yhdistävät tuulivoimalat muuntoasemaan, on merkitty ohjeel-

lisen maakaapelin merkinnällä (katkoviiva). Maakaapelit pyritään mahdollisuuk-

sien mukaan sijoittamaan samaan maastokäytävään tuulivoimaloiden huolto- ja 

rakentamisteiden kanssa. 

9.4 Yleiset määräykset 

Mustilankankaan tuulivoimapuisto on rajattu mus -merkinnällä, jonka mukaan 

yleiskaavaa saa käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 

myöntämisen perusteena (MRL 77 a§). Aluetta koskevat seuraavat määräykset: 

- Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla siipien ylimmästä kärjestä mitat-

tuna enintään 260 m merenpinnasta (N2000). 

- Osayleiskaavassa osoitetuille tv-alueille saadaan sijoittaa yhteensä enintään 28 

tuulivoimalaa.  

- Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätös 

melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön suositusohjearvot. 

- Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, 

jotka tulee ensisijaisesti sijoittaa teiden yhteyteen.  

-Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaape-

leiden sijoittamisessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä 

kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet. 

- Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien 

kaivuumaiden olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämi-

seksi. 

- Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta mah-

dollisesti vaarantavan laitteen, rakennelman tai merkin asettamisesta pyydettä-

vä etukäteen Finavian lausunto sekä haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa 

Liikenteen turvallisuusvirastolta TraFilta.   

- Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolus-

tusvoimien hyväksyntä.  

- Tuulivoimaloiden käytön päätyttyä on voimalat purettava rakennusvalvonnan 

määräämässä kohtuullisessa ajassa ja rakennuspaikka ympäristöineen on ennal-

listettava erillisen suunnitelman mukaisesti.  
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- Tuulivoimaloiden perustuksen etäisyys kaava-alueen rajasta tulee olla vähin-

tään 200 m.   

10 Osayleiskaavan vaikutukset 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vaikutusten arviointi perus-

tuu pitkälti hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuottamaan sel-

vitysaineistoon, vaihtoehtojen vertailuun ja vaikutusten arviointiin. Tässä kaa-

vaselostuksessa on esitetty tiivistetysti hankkeen keskeisimmät vaikutukset. 

Kattava vaikutusten arviointi on esitetty Mustilankankaan tuulivoimapuiston ym-

päristövaikutusten arviointiselostuksessa, joka on tämän kaavaselostuksen liit-

teenä. 

YVA-menettelyssä tarkastellut tuulivoimapuiston vaihtoehdot ovat ympäristön 

kannalta toteuttamiskelpoisia. Mitkään vaikutukset eivät luokittelun mukaan ole 

merkittäviä. 

Kohtalaiset vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Voima-

laitokset tulevat muuttamaan maisemaa laajalla alueella ja vaikutukset ovat pit-

käkestoisia. Näkyvyys on suurin mereltä sekä alavilta peltoaukeilta katsottaessa. 

Vaikutusalueelle sijoittuu arvokohteita. Teräslieriörunko erottuu maisemassa 

etäämmälle, kuin ristikkorakenteiset. Näkyvyys on vähäisempi alhaisemman na-

pakorkeuden takia. Ristikkorakenteinen runko sitä vastoin erottuu maisemassa 

heikommin kuin teräslieriö, mutta voimalaitosten korkeuden takia näkyvyysalue 

on laajempi. 

Tuulivoimapuiston muut vaikutukset, kuten luontoon (muu kuin linnusto), riista-

talouteen tai yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset 

jäävät arvioinnin mukaan lieviksi, eikä vaihtoehtojen välillä tunnistettu näiden 

osalta merkittävää eroa. 

Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat 

vaikutukset ovat lieviä. Maiseman muutokset ovat pääosin paikallisia, mutta pit-

kä aikaisia. Vaikutukset kohdistuvat Jylkän talonpoikaistilan läheisyyteen. Säh-

könsiirtojohdon luontoon kohdistuvat vaikutukset ovat lieviä.  

Tuulivoimapuiston teknisten ominaisuuksien vaikutusten vertailussa todetaan 

seuraavaa: 

Lieriörakenteisen tuulivoimalan torni havaitaan yhtenäisenä elementtinä pitkälle 

kaukomaisemassa. Matalammasta kokonaiskorkeudesta johtuen voimaloiden nä-

kyvyysalue on hieman suppeampi kuin ristikkorakenteisten voimaloiden näky-

vyys. Lintujen törmäysriski on tavanomainen. Kokonaismeluvaikutukset ovat 

suppeammat. Varjostusvaikutukset ulottuvat suppeammalle alueelle. 

10.1 Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset 

Hanke ei ole ristiriidassa tai esteenä alueen maakuntakaavan, lähialueen 

osayleiskaavojen (Keskustaajaman oyk, Kalajoen jokivarren oyk (luonnos) eikä 

Kirkonseudun ja Tyngän asemakaavojen toteutukselle.  

Hankealue sijoittuu Kalajoen keskustaajaman itäpuoliselle maa- ja metsätalous-

alueelle.  Alueen pohjoisosan halki kulkee Oulaistentien (786) ja etelässä alue 

rajautuu Kalajokilaakson asutuksen pohjoispuoliseen peltoalueeseen. Lähimmät 

rakennetut alueet sijoittuvat Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan itäosaan. 

Kesäisin lomakäytössä oleva asuinrakennus sijoittuu alueen pohjoispuolelle lä-

helle kaavarajausta, noin 1 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. 
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Etäisyys hankealueeseen on Mehtäkyläntien varressa sijaitsevasta lähimmästä 

asumuksesta n. 1 km.  Käytännössä nykyisen yhdyskuntarakenteen ja olemassa 

olevan kaavatilanteen huomioon ottaen hankealueen kaava tulee rajoittamaan 

asutuksen laajentamista Mehtäkyläntien ja Oulaistentien vaikutusalueella kirkon-

seudun osayleiskaavasta idän suuntaan. Nykyinen yhdyskuntarakenne sallii vielä 

huomattavaa keskustan laajentamista idän suuntaan Keskustaajaman osayleis-

kaavan puitteissa. Alue on suurelta osin talousmetsää josta syystä voimalat eivät 

tule näkymään kuin joihinkin maisemakohtiin joka antaa mahdollisuuden ohjata 

lisärakentaminen maisemallisesti parhaiten sopiville paikoille.  

Etelän suunnalla sijaitseva Kalajokilaakson Kalajoentien varren asutus rajautuu 

hankealueen eteläpuolen peltoaukeaan ja etäisyys hankealueeseen on nykyisel-

lään 4 km luokkaa.  Tuulivoimapuiston vaikutukset Kalajoen varren asutukselle 

ovat lähinnä maisemalliset koska ne tulevat näkymään lähinnä Kalajoentien var-

ren asutukselle pohjoisen puolen taivaalla. Kalajoen ja tienvarren asutuksella on 

merkittävästi puuston ja asutuksen antamaan näkösuojaa joten vaikutukset asu-

tukselle ovat vähäiset. Tuulivoimalat tulevat selvimmin näkymään peltoalueen 

reunalla sijaitsevalle asutukselle. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu me-

luvaikutukset joten ne eivät rajoita edellä esitettyjen alueiden asutuksen tiivis-

tämistä ja laajentamista. 

Merkittävimmät muutokset maankäytössä kohdistuvat tuulivoimalaitosten ra-

kennuspaikoille, joilla sijaitsevat talousmetsäalueet poistuvat käytöstä sekä ra-

kennettavan tiestön ja voimajohtojen alueille. Muutoin tuulivoimapuiston alueen 

käyttö virkistykseen ja metsätalouteen säilyy ennallaan. Rakentamisalueella ei 

ole sellaisia luonto- tai maisemakohteita, joiden arvo alenisi tuulivoimalaitosten 

rakentamisen takia. Voimalaitosten sijainnit on valittu siten, että toiminnasta ai-

heutuisi mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asutukselle. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston tuulivoimalaitosten rakennuspaikkojen, huol-

toteiden ja sähkönsiirtolinjojen vaatimat alueet poistuvat metsätalouskäytöstä 

noin 0,90 ha:n laajuiselta alueelta, riippuen voimalaitoksien määrästä ja valitus-

ta sähkönsiirron menetelmästä. Ilmajohtojen vaatima-alue on n. 12-31 ha valit-

tavasta linjavaihtoehdosta riippuen. Puistoalue, n. 1570 ha, on pääasiassa talo-

usmetsää, peltoa on kokonaispinta-alasta on n. 2%. Metsäalueiden laajuuteen 

nähden tuulivoimapuiston vaatima maa-ala on vähäinen, noin runsaat 5 % met-

sä alueesta, eikä menetys vaikuta merkittävästi alueiden virkistyskäyttöön. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen myötä hankealueen ja sen lähiympäristön käyt-

tö asumiseen, metsätalouteen ja virkistykseen rajoittuu. Vaikutukset kohdistuvat 

itse tuulivoima-alueeseen ja reunavyöhykkeelle joka on pääosin maa- ja metsä-

talouskäytössä. Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan 

maankäyttöön muuttamalla metsätalouskäytössä olevaa aluetta energiantuotan-

toalueeksi, mutta valtaosalla tuulivoimapuiston alueella metsätalouskäyttö voi 

kuitenkin jatkua.  

10.1.1 Voimajohdon vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Voimajohto asettaa maankäytölle erilaisia rajoituksia. Johtoaukealla tai sen lä-

heisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa 

voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Voimajohtojen lähiympäristön 

maankäytölle ei Suomessa ole virallisia rajoituksia, eikä johtoalueen ympärille 

vaadita suoja-alueen jättämistä. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sekä 

muut rakennetut alueet sijaitsevat etäällä voimajohdon reiteistä eikä niihin koh-

distu sen takia merkittäviä vaikutuksia. 
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Pylväiden ja voimajohtojen alle jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuk-

sessa ja hallinnassa. Johtoalueen käyttöoikeus on kuitenkin rajoitettua siten, et-

tä johtoaukealla puita ei voi kasvattaa ja reunavyöhykkeillä puiden kasvupituus 

on rajoitettu. Pelloilla johtoaukeaa saa viljellä ja johtojen alla voi liikkua tavan-

omaisin maatalouskonein. Pylväiden läheisyydessä työskenneltäessä on nouda-

tettava varovaisuutta. Maataloudelle voi aiheutua haittaa pellolla sijaitsevista 

pylväistä, jotka vähentävät käytettävän pellon pinta-alaa ja vaikeuttavat työko-

neiden liikkumista. Maataloudelle aiheutuvia haittoja voidaan lieventää pylväiden 

sijoittelulla. 

Johtoaukealla ei lisäksi saa ilman erityistä lupaa pitää rakennuksia tai kahta met-

riä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita eikä rakennuksia saa rakentaa 

johtoaukean välittömään läheisyyteen. Myös maanrakennustöihin yms. pylvään 

tai voimajohdon läheisyydessä on hankittava johdon omistajan lupa tai lausunto. 

Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei myöskään saa harjoittaa sellaista toimin-

taa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Johto-

pylväiden rakenteiden väliin ja kolme metriä niitä lähemmäksi ei saa pystyttää 

minkäänlaisia rakenteita tai laitteita tavallisia aitoja lukuun ottamatta. Ojia tai 

muita kaivauksia ei saa tehdä eikä tieoikeutta perustaa kolmea metriä lähem-

mäksi pylväiden rakenteita.  

Voimajohdon aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan maanomistajille. 

Maksettavan lunastuskorvauksen suuruuden määrittelee ja päättää lunastustoi-

mikunta, jota johtaa Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston toimitusinsinöö-

ri.  

Voimajohtoalueen laajuuteen vaikuttaa johtoaukean leveys, joka voi vaihdella 

26-30 metrin välillä. Reunavyöhykkeen leveys on lähes aina 10 metriä. Koko 

voimajohtoalueen leveys voi siis vaihdella 46-50 metrin välillä.  

10.2 Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan liittyvät pääosin tuu-

livoimalaitoksiin, jotka näkyvät laajalle alueelle korkeutensa takia. Voimajohto-

jen aiheuttamat vaikutukset ovat paikallisia ja reittien suunnittelussa on huomi-

oitu nykyisten sähkönsiirron rakenteet.  

Uusien elementtien havaitseminen maisemassa riippuu katselijan sijainnista, 

etäisyydestä kohteeseen, maaston peitteisyydestä sekä vuoden- ja vuorokauden 

ajasta. Vaikutukset ovat pitkäkestoisia, jatkuen koko tuulivoimapuiston toimin-

nan ajan eli vähintään 25 vuotta. Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset 

hankealueella palautuvat luontaisesti kasvillisuuden kehittyessä. Tuulivoimaloi-

den näkymiseen maisemassa totutaan ajan kuluessa ja eikä niitä todennäköisesti 

koeta häiritsevinä. Toiminnan päätyttyä rakenteet voidaan purkaa ja hankkeen 

vaikutukset maisemaan sekä kulttuuriympäristöihin poistuvat.  

Tuulipuiston voimalaitokset tulevat näkymään merelle sekä Kalajoen laaksossa 

sijaitseville peltoalueille, joka on arvokasta maisema-aluetta. Tuulivoimalaitoksia 

tarkastellessa merkittävimmät vaikutukset aiheuttavat niiden rungot. Ristikkora-

kenteinen runko erottuu maisemassa heikommin, kuin umpinainen lieriö, mutta 

ne aiheuttavat katselijoille negatiivisempia mielleyhtymiä kuin teräslieriörungot. 

Kokonaisuudessaan tuulivoimapuistolla arvioidaan olevan kohtalaisia vaikutuksia 

maisemaan ja kulttuuriympäristöihin.  

Sähkönsiirron vaikutukset kohdistuvat Kalajoen sähköaseman läheisyyteen, jos-

sa ilmajohdot sijoittuvat avoimelle peltoalueelle. Johtolinjaus ylittää yleisesti lii-
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kennöidyn tien. Alle kilometrin säteellä hankkeen yhteydessä rakennettavasta 

ilmajohdosta ei sijaitse asuinrakennuksia.  Kokonaisuudessa sähkönsiirron vaiku-

tukset maisemaan ovat vähäisiä. Sähkönsiirtolinja päättyy Kalajoen sähköase-

malle, joka sijaitsee arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Sähköasemaa ympäröi-

vät puusto estää näkymät Jylkän talonpoikaistilalle, joten maisemahaittaa ei ai-

heudu. Toiminnan päätyttyä johdon rakenteet voidaan purkaa tai ottaa uuteen 

käyttöön. 

Kun huomioidaan sähkösiirtoreittien maiseman nykytila ja nykyisille voimajoh-

doille suunnitellut muutokset (Fingrid Oyj), arvioidaan vaikutuksien jäävän vä-

häisiksi. 

 
Sähkönsiirron sijoittuminen Jylkän talonpoikaistilan alueella. 

 
Kuvasovite tulevasta tilanteesta Jylkän peltoaukealla, jossa sähkönsiirto toteutetaan kol-
men toimijan yhteisenä ratkaisuna. Alueelle rakennetaan 400 kV voimajohto ja nykyinen 
220 kV korvataan 110 kV voimajohdoilla. Tuulivoimapuistojen 110 kV ilmajohto tulee yh-

teispylvääseen. 

 

Tuulivoimapuisto-
jen yhteinen säh-
könsiirtolinja 
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Kuvasovite tuulivoimapuistosta, jossa voimalaitoksien rungot ovat teräslieriöitä. Kuvaus 

suunta on Kalajoen uomalta kohti pohjoista, etäisyys noin lähimmästä 3 km 
tuulivoimalaitoksesta. 

 

10.2.1 Muinaisjäännökset 

Tuulivoimapuiston alueella sijaitsee viisi historiallisen ajan muinaisjäännöskoh-

detta. Muinaisjäännökset eivät sijoitu suunnitelluille tuulivoimalaitosten sijoitus-

paikoille tai niiden välittömään läheisyyteen. Tuulivoimalaitoksen pystyttäminen 

ja perustuksien rakentaminen vaati enimmillään noin 60 x 80 m laajuisen alu-

een, eikä rakentamisen vaikutuksien ei arvioida merkittävästi ulottuvan tämän 

alueen ulkopuolelle.  

Lähimmät kohteet (Mustilansuo, Mustilansuo 2) sijaitsevat noin 130 – 150 met-

rin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimalaitoksista. Kohteet sijoittuvat olemassa 

olevan metsäautotien itäpuolelle, joka tullaan kunnostamaan raskaille kuljetuk-

sille soveltuvaksi. Tuulivoimalaitoksen komponenttien kuljetuksia varten tien le-

veys tulee olla noin 7 metriä. Tien yhteyteen asennetaan myös kaivantoon sijoi-

tettava 20 kV maakaapeli. Mikäli tietä levennetään idän suuntaan, on olemassa 

riski, että rakentamistoimenpiteet ulottuvat Mustilansuo 2 – nimisen hiilimiilun 

alueelle kun huomioidaan kohteen suojaetäisyys. Etäisyys metsäautotielle on 

noin 20 metriä. Lähimpien tuulivoimalaitoksien rakentamisen vaikutukset eivät 

ulotu Mustilansuon kohteisiin. 
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Kuva 34. Mustilansuon muinaisjäännöksien sijoittuminen tuulivoimapuiston alu-

eella. 

Mustilankangas –niminen muinaisjäännös sijaitsee Takapolun Metsäautotien poh-

joispuolella, noin 50 metrin etäisyydellä. Tie tullaan kunnostamaan tuulivoimalai-

tosten osien kuljetuksille soveltuvaksi, mutta vaikutuksien ei arvioida ulottuvan 

yli 10 metrin etäisyydelle. Muinaisjäännöksen sijainti tulee kuitenkin huomioida 

hankkeen jatkosuunnittelussa vaikutuksien välttämiseksi. 

 

Kuva 35. Mustilankankaan muinaisjäännöskohteet tuulivoimapuiston alueella. 
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Kiinteiden muinaisjäännöksien sijaitessa yli 130 metrin etäisyydellä tuulivoima-

laitosten rakennuspaikoista voidaan arvioida, että tuulivoimapuiston rakentami-

sella ei ole haitallisia vaikutuksia alueella sijaitseviin muinaisjäännöksiin.  

Hankealueella sijaitsevat muinaisjäännökset eivät myöskään sijoitu maakaapelin, 

huoltoteiden tai muuntoasemien rakentamisen vaikutusalueelle, jolloin haitallisia 

vaikutuksia ei arvioida muodostuvan. Mikäli rakentamistoimenpiteet kuitenkin 

vahingoittaisivat suojeltuja kohteita, katsotaan vaikutusten olevan merkittävyy-

deltään kohtalaisia. 

Lähtötietojen perusteella Mustilankankaan YVA -menettelyssä arvioitavien säh-

könsiirtoreittien alueelle ei sijoitu tunnettuja muinaisjäännöskohteita. Kärppäkal-

lioiden ja Koppelon alueet tulisi huomioida jatkosuunnittelussa vaikutusten eh-

käisemiseksi. Mikäli rakentamistoimenpiteet kuitenkin vahingoittaisivat suojeltu-

ja kohteita, katsotaan haitallisten vaikutusten olevan merkittävyydeltään kohta-

laisia. 

 

10.3 Kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset 

10.3.1 Yhteenveto luontovaikutuksista 

Luontovaikutusten arviointi on laadittu YVA -menettelyn yhteydessä asiantuntija-

arviona. Seuraavassa on esitetty yhteenveto tuulivoimapuiston keskeisistä luonto-

vaikutuksista.  

 

 
 

 

Hankkeen keskeiset vaikutukset kasvillisuuteen ja luontokohteisiin: 

 Vaikutukset kasvillisuuteen voidaan todeta merkittävyydeltään vähäisiksi jo ny-
kyisellään metsätalouskäytössä olevalla ja teiden pirstomalla alueella. 

 Alueen kalliokohteista Mustilankankaan pohjoisin, nuorten taimikoiden ympä-
röimä kallioalue on kohteista edustavin, sillä se on jätetty hakkuiden ulkopuolelle 

ja sisältää mm. metson hakomispuita. Rakentaminen on rajattu kallioalueiden ul-
kopuolelle.  

 Ylilampi rantanevoineen on arvokas luontokohde. Rantanevat ja lampi ovat edel-
leen luonnontilaisen kaltaisia.  

 Arvokkaisiin luontokohteisiin voidaan lukea myös Vehkojan montut. Montut mo-
nipuolistavat osaltaan yksipuolista talousmetsäaluetta.  

 Hankkeen vaikutukset yksittäisiin luontokohteisiin jäävät vähäisiksi.  
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Hankkeen keskeiset vaikutukset linnustoon: 

 Hankealueen ja voimajohtoreittien pesimälinnuston koostuu pääosin alueellisesti 
tavanomaisesta lajistosta. Linnuston monimuotoisuutta lisäävät Ylilampi sekä 
Vehkojan lammet, joilla pesii mm. arvokkaampia vesilintuja. Tuulivoimapuiston 
rakentaminen aiheuttaa häiriötä ja elinympäristön muutoksia sekä kohottaa 
hieman pesivän lajiston törmäysriskiä, mutta kokonaisuutena vaikutukset arvi-
oidaan vähäisiksi. 

 Hankealue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen merkittävälle lintujen muuttorei-
tille, jonka kautta muuttaa vuosittain mm. tuhansittain laulujoutsenia, hanhia ja 
kurkia sekä runsaasti petolintuja ja muita lajeja. Hankealueen eteläpuolella, Pit-
käsenkylän peltoalueella, sijaitsee maakunnallisesti tärkeä lintujen levähdys-
alue. 

 Kaakkurinnevan soidensuojelualueella yöpyy keväällä ja syksyllä sadoittain kur-
kia, jotka ruokailevat päivällä Pitkäsenkylän peltoalueella, jolloin ne lentävät 

kahdesti vuorokaudessa hankealueen läpi. 

 Törmäysmallinnuksen perusteella alueen kautta muuttavista lajeista merkittä-
vimmät vaikutukset kohdistuvat metsähanheen ja kurkeen. Tuulivoimaloiden 
tornivaihtoehdoista ristikkorakenteisen vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan kak-
si kertaa haitallisemmaksi verrattuna lieriörakenteiseen tornivaihtoehtoon. 

 Tuulivoimapuisto muodostaa esteen lintujen muuttoreitille, ja niiden merkittä-
vän lepäilyalueen viereen. Tuulivoimapuisto muodostaa myös merkittävän es-

teen kurkien ruokailu- ja yöpymisalueen väliin. Hankkeen vaikutukset muutto-
linnustoon arvioidaan enintään kohtalaisiksi. Vaikutukset ovat suurimmillaan 
niillä lajeilla, jotka käyttävät Pitkäsenkylän peltoaluetta muutonaikaisena lepäi-
lyalueena. 

 Hankkeen voimajohtovaihtoehdoista linnustollisesti haitattomin vaihtoehto on 

Kaakkurinnevan pohjoispuolelta kiertävä vaihtoehto. Hankkeen sähkönsiirto tu-

lisi pyrkiä toteuttamaan yhdessä alueen muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa. 

 Linnustovaikutusten merkittävin lievennyskeino on voimaloiden pysäyttäminen 
parhaina muuttopäivinä, jotka pystytään ennustamaan kohtuullisen luotettavas-
ti 

Hankkeen keskeiset vaikutukset eläimistöön: 

 Alueen eläimistö koostuu pääosin tavanomaisesta ja eliömaakunnalle tyypillisestä 
nisäkäslajistosta.  

 Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät elinympäristöjen muutoksena sekä 
ajoittaisena ihmistoiminnasta aiheutuvana häiriönä, jonka vaikutukset ovat hyvin 
paikallisia. 

 Hankkeen vaikutukset alueen tavanomaisille nisäkkäille arvioidaan vähäisiksi. 
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Hankkeen keskeiset vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon: 

 Hankealueella tai voimajohtoreittien varrella ei sijaitse suojelullisesti arvokkaan 
kasvilajiston esiintymiä. 

 Tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa häiritä osaa alueen herkimmistä lintula-
jeista, mutta niiden elinympäristöksi kelpaavaa samanlaatuista elinympäristöä si-
joittuu myös alueen ulkopuolelle. Muuttavan linnuston kohdalla hankkeella saat-
taa olla enintään kohtalaisia vaikutuksia suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. 

 Hankealueelta ja voimajohtoreittien varrelta löydettiin merkkejä, joiden perus-
teella liito-oravan arvioitiin satunnaisesti kulkevan hankealueen kautta liikkues-
saan kahden elinpiirin välillä. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkaa alueelta ei 
löydetty. 

 Hankealueella sijaitsee mahdollisesti viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja Vehkojan lampien ja Ylilammen alueella. 

 Alueen lepakkotilanteesta ei ole tarkempaa tietoa, mutta todennäköisesti alue ei 
ole erityisen merkittävä lepakoiden lisääntymis- tai saalistusalueena. Alueella 
laaditaan lepakkoselvitys kevään/kesän 2013 aikana. 

 Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia EU:n luontodirek-
tiivin IV (a) lajistoon, siten että niiden esiintyminen tai elinolot alueella vaaran-
tuisivat. 

 

Hankkeen keskeiset vaikutukset Natura-alueille ja muille suojelualueille: 

 Hankkeen yhteydessä tehtiin Natura-arvioinnin tarveharkinta Kalajoen suiston 
(SCI/SPA), Maristonpakkojen (SCI), Vihas–Keihäslahden (SCI/SPA) ja Vainion-
haan (SCI) Natura-alueille. 

 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteissa esi-
tetyille luontotyypeille eikä luontodirektiivin mukaisille kasvi- tai eläinlajeille. Han-

ke ei myöskään vaaranna Natura-alueiden eheyttä. 

 Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteissa mai-
nituille pesimälinnuille. Natura-alueilla levähtävän lintulajiston osalta tuulivoima-
puiston aiheuttamat törmäysvaikutukset ja estevaikutukset ovat hyvin vähäisiä. 

 Natura-tarveharkinnan perusteella todetaan, että Mustilankankaan tuulivoima-
puistohankkeen yhteydessä ei ole tarpeen laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mu-

kaista Natura-arviointia. 

 Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen läheisyydessä sijaitse-
vien IBA- ja FINIBA- alueiden linnustoon. 

 Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Kaakkurinnevan soidensuoje-
luohjelman kohteeseen, sen linnustoon eikä Myllylän tai Iso-Myllylän yksityisiin 
luonnonsuojelualueisiin. 
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10.3.2 Vaikutukset kurkien liikkumiseen 

Mustilankankaan hankealueen eteläpuoleisella Pitkäsenkylän peltoalueella sijait-

see kurkien syksyinen merkittävä lepäily- ja ruokailualue, joka voidaan luokitella 

maakunnallisesti arvokkaaksi lintualueeksi (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen 

yhdistys ry.). Syksyllä kurjet saattavat oleilla alueella 2–3 viikkoa ruokaillen päi-

vät peltoalueen eri osissa ja kulkien aina yöpymään Kaakkurinnevan soidensuo-

jelualueelle. Myös keväällä pelloilla lepäilevät kurjet yöpyvät Kaakkurinnevalla, 

mutta ilmiö ei ole keväällä yhtä merkittävä lintujen lyhyemmän oleskeluajan ja 

alhaisempien yksilömäärien vuoksi. Kurkien yöpyminen Kaakkurinnevalla aiheut-

taa sen, että linnut joutuvat kulkemaan kaksi kertaa vuorokaudessa Mustilan-

kankaan hankealueen läpi (kuva 36). Kurjet kulkevat pelloilta yleensä suorinta 

reittiä yöpymisalueilleen, jotka sijaitsevat Kaakkurinnevan keski- ja itäosissa. 

Peltoalueen ja suoalueen väliin sijoittuu noin 10–15 tuulivoimalan rakennuspaik-

kaa, jotka sijaitsevat kurkien kannalta riskialttiilla alueella. Lisäksi samalle alu-

eelle sijoittuu vajaan kilometrin mittainen 110 kV -voimajohtolinja, joka sijoittuu 

poikittain kurkien käyttämälle lentoreitille (ks. kaavakartta). Suunniteltu voima-

johto kulkee noin 20 metrin korkeudessa, jolloin se sijoittuu osin metsänrajan 

yläpuolelle. 

Mustilankankaan kautta liikehtivien kurkien lentokorkeus on yleensä noin 40–80 

m, mutta esimerkiksi sumuisina aamuina niiden on havaittu lentävän aivan met-

sänrajan yläpuolella (Seppo Pudas, suul. ilm.). Aivan metsänrajan yläpuolella 

lentävillä linnuilla on riski törmätä hankealueella kulkevaan voimajohtoon, jonka 

johtimet tulee merkitä asianmukaisesti näkyvillä palloilla tms. rakenteilla. Jos-

sain tapauksissa kurjet lentävät myös korkeammalla, jolloin ne saattavat päätyä 

tuulivoimaloiden törmäysriskikorkeudelle. Paikoin kurjet saattavat liikehtiä han-

kealueella useamminkin kuin kaksi kertaa vuorokaudessa kulkiessaan ruokailu- 

ja yöpymisalueen välillä, koska peltoalueella tapahtuva liikenne ja muu ihmis-

toiminta säikyttää lintuja usein lentoon. Tällöin kurjet saattavat vaihtaa paikkaa 

peltoalueella, jäädä kaartelemaan peltoalueelle tai metsän ylle tai siirtyä osin 

Kaakkurinnevan suoalueelle. Syksyllä peltoalueelle kerääntyvien kurkien määrä 

vaihtelee hyvin paljon, esimerkiksi vuonna 2011 niitä havaittiin alueella seuraa-

vasti: 24.8. 420 yksilöä, 29.8. 230 yksilöä ja 9.9. 630 yksilöä. Syksyllä 2012 

kurkia havaittiin myös useampia satoja, ja niiden liikkuminen peltoalueen ja 

suoalueen välillä oli pääpiirteissään samankaltaista kuin syksyllä 2011 (Ville 

Suorsa, omat havainnot). 

Hankkeen keskeiset vaikutukset riistatalouteen: 
 Rakentamisen aikainen häiriö karkottaa riistaa alueelta, mutta häiriö on lyhytai-

kainen.  

 Vaikutuksia riistalajeihin aiheuttavat elinympäristöjen pirstoutuminen sekä voi-
maloiden lapojen liikkeen aiheuttama melu, johon riistan arvioidaan ajan myötä 
tottuvan. 

 Riistan elinalueet ja erityisesti hirvien kulkureitit voivat siirtyä tuulivoimapuiston 

rakentamisen myötä. 

 Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä metsästystä alueella.  

 Uudet tiet voivat lisätä virkistyskäyttöä alueella ja lisätä vaaratilanteita etenkin 
hirvenmetsästyksessä. Maanomistajat voivat tarvittaessa rajoittaa alueella liik-

kumista puomeilla. 

 Mahdollinen virkistyskäytön lisääntyminen aiheuttaa häiriötä, jolla voi olla vai-
kutusta erityisesti metsolle.  
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Kuva 36. Kurkien lepäily- ja ruokailualueiden likimääräinen sijainti Pitkäsenkylän peltoalu-
eella sekä yöpymisalueiden sijainti Kaakkurinnevan soidensuojelualueella, ja kurkien liik-
keet yöpymisalueen sekä peltoalueen välillä (kuva hankkeen YVA-selostuksesta). 

Kurki on kookkaana ja leveäsiipisenä sekä pitkäjalkaisena ja -kaulaisena lintuja 

altis törmäämään tuulivoimaloihin sekä voimajohtoihin. Mustilankankaan tuuli-

voimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä tehtiin törmäysmallinnus Pitkäsenky-

län peltoalueella lepäileville kurjille, jotka kulkevat syksyllä kaksi kertaa vuoro-

kaudessa hankealueen läpi (ks. tarkempi menetelmäkuvaus YVA-selostuksesta). 

Mallinnuksen perusteella kurjen törmäysriski tuulivoimaloihin on noin 10 % luok-

kaa, joka tarkoittaa sitä, että noin joka kymmenes tuulivoimalan roottorialan läpi 

lentävä kurki törmäisi tuulivoimalan lapoihin. Törmäysmallin mukaan hankealu-

eella tapahtuu yhteensä 11200 ruokailevan ja lepäilevän kurjen läpilentoa syk-

syn aikana. Näin laskettuna suunniteltuihin tuulivoimaloihin törmäisi 26 kurkea 

syksyn aikana, jos 95 % linnuista väistää tuulivoimaloita. Kokonaisuudessaan lä-

pimuuttavat kurjet sekä alueella lepäilevät ja ruokailevat kurjet yhteenlaskettuna 

tuulivoimaloihin saattaisi törmätä yhteensä 32 kurkea vuodessa. Tämä laskisi 

kymmenen vuoden aikana kurkien kohdepopulaation (Kalajoen rannikkoalueen 

muuttokanta) yksilömäärää noin 2,2 %. 

Kurkien säännöllinen liikehdintä tuulivoimapuiston läpi lisää niiden riskiä törmätä 

tuulivoimaloihin. Pitkäsenkylän peltoalueen ja Kaakkurinnevan yöpymisalueen 

väliin sijoittuvien tuulivoimaloiden ja kurkien lentoreittejä vastaan poikittain kul-

kevien ilmajohtojen poistaminen vähentäisi kurkien riskiä törmätä tuulivoimaloi-

hin ja ilmajohtoihin sekä vähentäisi lajiin kohdistuvia vaikutuksia. 

Törmäysmallinnuksessa on oletettu, että lintujen liikehdintä alueella tapahtuu 

samalla tavalla myös tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen eli pääasiassa tör-

mäyskorkeuden alapuolella ja tuulivoimaloiden välissä. Tuulivoimapuisto muo-

dostaa kuitenkin merkittävän esteen kurkien ruokailu- ja yöpymisalueiden väliin, 

minkä vuoksi on mahdotonta arvioida luotettavasti miten kurkien käytös alueella 

muuttuu tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen. On kuitenkin todennäköistä, 

että kurkien käytös alueella muuttuu jollain tapaa, eivätkä ne välttämättä tule-
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vaisuudessa enää liiku samalla tavalla Pitkäsenkylän peltoalueen ympäristössä. 

Vastaavista tapauksista ei kuitenkaan ole olemassa olevaa tietoa Suomesta tai 

muualtakaan maailmasta. 

Jos linnut vaihtavat ruokailualuettaan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 

Pitkäsenkylältä muualle, saattaa niille löytyä korvaavia lepäilyalueita myös muil-

ta lähialueen pelloilta. Pelloilla ruokaileville kurjille täytyy löytyä lähialueelta kui-

tenkin myös rauhaisa ja tarpeeksi laaja suoalue yöpymisalueeksi. 

 

10.4 Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperään aiheu-

tuvat maanpinnan poistosta teiden ja voimalapaikkojen rakennuspaikoilta. Voi-

maloiden rakennuspaikoilta maan pintakerros poistetaan 75 x 40 m alueelta. Pe-

rustusten alta poistetaan orgaaniset- ja pintamaakerrokset. Jos maaperä ei ole 

riittävän kantavaa, joudutaan tekemään massanvaihtoja. Voimajohtoreitillä teh-

dään maanrakennustöitä voimajohtopylväitä pystytettäessä. Pylväät pyritään si-

joittamaan alueille, jonne ne parhaiten sopivat maaperän puolesta. Tällöin niiden 

vaikutukset maaperään ovat vähäisiä. Tuulivoimapuiston sisäiset kaapelit sijoite-

taan kaapeliojiin pääosin kuljetusteiden yhteyteen. Huoltoteiksi kunnostetaan 

pääosin olemassa olevia teitä, mutta myös uutta tietä rakennetaan. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana ei aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään. 

Voimaloiden ja voimajohtojen huoltoon liittyen alueella käsitellään todennäköi-

sesti koneistojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Näiden määrät ovat niin vähäi-

siä, etteivät ne aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Voimajohdosta ei tuulivoi-

mapuiston toiminnan aikana aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään.  

Tuulivoimapuiston tai sähkönsiirtoreitin alueelle ei sijoitu arvokkaiksi luokiteltuja 

moreenimuodostumia tai kallioalueita. 

Happamien sulfaattimaiden tiedetään aiheuttavan happamoitumisriskin maape-

rään ja vesistöihin mikäli pohjavedenpinnan alapuoliset hapettumattomat sulfidi-

pitoiset maakerrokset altistuvat hapettumiselle.  Tyypillisesti nämä kerrokset tai 

maamassat hapettuvat kuivatusojitusten tai kaivuumassojen läjityksen yhtey-

dessä.  Happamien sulfaattimaiden tiedetään myös syövyttävän betoni- ja teräs-

rakenteita. 

Hankealueesta on laadittu esiselvitys 10.7.2012 (Geologian tutkimuskeskus, 

Länsi-Suomen yksikkö) happamien sulfaattimaiden esiintymisestä tuulivoima-

puiston alueella Kalajoen Mustilankankaalla. Selvityksen yhteenvetona todetaan, 

että suunnitellulla tuulipuistoalueella ei esiinny pintamaana happamille sulfaatti-

maille tyypillisiä hienorakeisia lajittuneita maalajeja ja, että myös happamien 

sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys alueella on yleisesti melko pieni. 

Mahdolliset sulfaattimaat esiintyvät suoalueilla turpeen alapuolella ja alavilla 

mailla hiekkakerrosten alla ja ovat todennäköisesti myös melko ohuita. Suurin 

todennäköisyys sulfaattimaiden esiintymiselle on arvion mukaan alueen pohjois-

osassa sijaitsevalla Lampinnevalla sekä eteläosassa sijaitsevalla Mustilansuolla. 

Näillä suoalueilla esiintyy turpeen pohjalla paikoin hiesukerroksia, joissa saattaa 

esiintyä happamuutta tuottavia sulfideja. Lisäksi, tulkittuna GTK:n aerogeofysi-

kaalisesta aineistosta, happamia sulfaattimaita saattaa esiintyä myös Ylilampi 

nimisen lammen ympäristössä. Mikäli happamien sulfaattimaiden esiintyminen 

edellä mainituilla alueilla halutaan varmistaa/poissulkea ja alueille suunnitellaan 

maankäyttötoimintaa, joka voisi altistaa pohjavedenpinnan alapuoliset kerrokset 

hapettumiselle, on alueella tarvittaessa syytä tehdä joitakin maastotutkimuksia 
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sulfidikerrosten esiintymisestä. Maastotutkimuksista saatua tietoa voidaan käyt-

tää hyväksi myös maankäytön suunnittelussa ja happamuusriskin hallinnassa.  

10.5 Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset 

Pintavesiin voi kohdistua vaikutuksia tuulivoimapuiston rakennusaikana voimala-

paikkojen, niitä yhdistävien maakaapeleiden sekä teiden rakentamisesta.  Ra-

kentamisen aikainen pintamaan poisto saattaa hieman lisätä vesistöihin kohdis-

tuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Haitta on hyvin lyhytaikainen, jonka 

vuoksi sen vaikutus arvioidaan vähäiseksi. 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirrolla ei ole vaikutuksia alueen vesistöihin. Voima-

johtopylväät eivät sisällä vesistöille haitallisia aineita, jotka voisivat vaikuttaa 

pintavesien tilaan. Myös voimajohtojen huoltotoimista aiheutuvat vesistövaiku-

tukset katsotaan häviävän pieniksi. 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset 

liittyvät kuljetus- ja rakennuskaluston öljyvuotovahinkojen riskiin, joka liittyy 

kaikkeen ajoneuvoilla liikkumiseen. Hankkeen ei katsota lisäävän riskiä merkit-

tävästi. Tuulivoimalayksiköiden läheisyydessä käsitellään pieniä määriä koneisto-

jen huoltoon tarkoitettuja öljyjä tai muita kemikaaleja, mutta määrät ovat to-

dennäköisesti niin pieniä, ettei toiminta aiheuta merkittävää pohjavesien pilaan-

tumisriskiä. 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuksia, joten talousve-

sikaivoja ei alueella oleteta olevan. Kaivojen esiintyminen tuulivoimapuistoalueen 

lähiympäristön rakennetuilla alueilla on mahdollista tarvittaessa selvittää ennen 

rakennustöiden aloittamista. 

 

10.6 Meluvaikutukset 

Rakentamisen ja käytöstä poiston melu 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melua syntyy huoltoteiden, voimaloiden 

perustusten ja kaapeloinnin sekä voimaloiden pystytyksen työvaiheista. Melun 

kannalta merkittävimmät vaiheet ovat teiden ja perustusten rakentamisen aika-

na, jolloin voi esiintyä myös vähäisissä määrin impulssimaista melua. Syntyvä 

melu on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa työkoneiden ja työ-

maan liikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja ehkä suurimpia nostoja lu-

kuun ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulivoimapuistoaluetta laajemmalle.  

Työkoneiden äänitehotasot ovat arvioituna suurimmillaan yhteensä noin 115 de-

sibeliä, joka vaimenee avoimessakin maastossa 55 desibelin tasolle noin 400 

metrin ja alle 40 desibelin tasolle alle 2 kilometrin etäisyydellä. Rakentamisen 

aikainen melu 100 metrin päässä rakennuspaikalta on verrattavissa ohiajavan 

henkilöauton aiheuttamaan ääneen. Rakentamisen aikainen melu ei ylitä lähim-

missä häiriintyvissä kohteissa ohjearvoja. Meluvaikutukset tuulivoimapuiston ra-

kentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida 

aiheuttavan merkittävää haittaa.  

Tuulivoimapuiston purku ja ympäristön ennallistaminen käsittää pääosin samoja 

työvaiheita kuin rakentaminen. Tuulivoimapuiston purkamisen aikaisiin meluhait-

toihin pätee sama kuin rakentamisenaikaisiinkin. Kokonaisuutena purkamisen ai-

heuttamat meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi eikä vaihtoehtojen välillä ole 

merkittävää eroa. 
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Toiminnan aikainen melu 

Melumallinnus päivitettiin kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen syksyllä 

2013. Mallinnus on kaavaselostuksen liitteenä. Mallinnus on tehty kaavan ohjeel-

listen voimalanpaikkojen mukaan. Mallinnuksessa käytetty voimala on Gamesa 

G128, 4,5 MW (napakorkeus 140 m ja pyyhkäisykorkeus 204 m). 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen melu mallinnettiin ilman taustamelua. Mal-

linnuksessa tuulivoimaloiden on oletettu pyörivät jatkuvasti jolloin äänitaso on 

sama sekä päivä- että yöaikana. Melun leviäminen ympäristöön on esitetty me-

lualuekartoissa, jossa tuulivoimaloiden keskiäänitasokäyrät on esitetty 5 desibe-

lin välein. 

Leviämiskartat osoittavat teoreettisen maksimin melun leviämiselle, eli mallin-

nuksessa oletetaan tuulevan yhtä aikaa yhtä kovaa jokaisesta ilmansuunnasta. 

Todellisuudessa melu ei ole yhtä aikaa maksimitasossa jokaisessa osassa tuuli-

voimapuistoa. Mallinnuskartta on yhdistelmä kaikista mahdollisista ”pahimmista 

tilanteista” melun leviämisen suhteen. Todellisessa tilanteessa melu on pienem-

pää kaikissa muissa ilmansuunnissa paitsi siellä mihin tuulee suoraan tuulivoima-

loilta päin. Melutasojen toteutuminen maastossa riippuu merkittävästi tuuliolo-

suhteista. 

Laskentatulosten perusteella voidaan todeta, että tuulivoimapuiston melu jää 

vaihtoehdosta riippumatta varsin paikalliseksi. Yli 45 dB(A):n meluvyöhyke jää 

enimmillään noin 400 metrin etäisyydelle lähimmästä voimalasta. Melun 40 

dB(A):n vyöhyke ulottuu enimmillään noin kilometrin etäisyydelle lähimmästä 

tuulivoimalasta. Hyvin vaimeaa melua voi teoriassa ulottua jopa noin 2-3 km 

etäisyydelle lähimmästä tuulivoimalasta, mutta tällöin sitä ei voi enää erottaa 

taustamelusta. Useimmissa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa esimerkiksi lii-

kenteen ja maatalouskoneiden aiheuttavat hetkellisesti selvästi korkeammat ää-

net. 

 
 Tuulivoimapuiston aiheuttama melu toiminnan aikana. Vihreä viiva kuvaa 35 dB(A):n ra-

jaa, oranssi viiva 40 dB(A):n rajaa ja punainen viiva 45 dB(A):n rajaa. Kuvassa on esitetty 
punaisilla pisteillä asuinrakennukset ja sinisillä pisteillä lomarakennukset.  
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Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 

mukaiset melun keskiäänitasojen ohjearvot, jotka ovat asuinrakentamiselle ul-

kona päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. Näiden lisäksi Ympäristöministeriön ohjeessa 

(4/2012) on esitetty tuulivoimarakentamisen suunnittelussa käytettäväksi ns. 

suunnitteluohjearvoja, jotka ovat asuinrakentamiselle ulkona päivällä 45 dB ja 

yöllä 40 dB. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoi-

maloista aiheudu kohtuutonta häiriötä ja että esimerkiksi asuntojen sisämeluta-

sot pysyvät asumisterveysohjeen mukaisina. Tuulivoimarakentamisen suunnitte-

luohjearvot ovat riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. 

Tuulivoimaloita lähin asuinrakennukseksi tulkittava kiinteistö Oulaistentien var-

ressa (208-406-29-0 Lähdekangas) tulkitaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen mukaan asuinrakennukseksi. Rakennuksen katsotaan olevan luvalli-

nen, kun se on rakennettu ennen vuotta 1958, vaikkakin rakennuksella ei ole ra-

kennuslupaa. Rakennuksen käyttötarkoitukseksi katsotaan ELY:n tulkinnan mu-

kaan rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus. 

Mallinnuksen perusteella valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot eivät 

ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mallinnuksen mukaan kaava-alueen 

länsipuolella olevan kiinteistön (asuinrakennus ja navetta) kohdalla melutaso on 

37,2 dB(A) ja Oulaistentien varteen sijoittuvan kiinteistön (vanha maatilan 

talouskeskus asuinrakennuksineen) kohdalla melutaso on 40,8 dB(A) 

lähtömelutason ollessa 107,5 dB(A). Kaava-alueen pohjoisreunasta poistettiin 

kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen yksi voimala, minkä avulla 

meluvyöhykettä saatiin pienennettyä Ouluaistentien varressa. 

Mallinnuksen mukaan kaava-alueen länsipuolella olevan kiinteistön 

(asuinrakennus ja navetta) kohdalla Ympäristöministeriön ohjeen mukaiset 

suunnitteluohjearvot eivät ylity. Oulaistentien varteen sijoittuva kiinteistö (vanha 

maatilan talouskeskus asuinrakennuksineen) sijoittuu juuri 40 dB(A):n rajalle. 

Kiinteistö sijottuu aivan Oulaistentien pohjoispuolelle, joten käytännössä myös 

liikenne aiheuttaa melua kiinteistöllä.  

Voimajohdon meluvaikutukset 

Voimajohtojen rakentamisen aikana melua aiheutuu kaivinkoneista, nostureista 

(ilmajohtojen rakentamisessa), kaapelinvetokoneista, johtimien päiden yhteen 

ampumisesta ja ajoneuvoliikenteestä. 

Voimajohtojen rakentamista voidaan kuvata ns. liikkuvaksi rakentamiseksi, jossa 

rakennustyömaa etenee jatkuvasti. Voimajohtojen rakentamisen aikaisia 

meluvaikutuksia voidaan pitää paikallisina ja kestoltaan lyhytaikaisena, koska 

työmaa liikkuu varsin lyhyessä ajassa, keskimäärin muutamassa päivässä, 

häiriintyvän kohteen ohi. 

Voimajohdon käytönaikaisessa vaiheessa tuulivoimapuistoalueella sijaitseva 

muuntoasema synnyttää jonkin verran matalataajuista huminaa. Tämä on 

kuultavissa muuntamon välittömässä äheisyydessä, mutta puiston ulkopuolella 

se vaimenee kuulumattomiin. 

Korkeajännitevoimajohto synnyttää käytönaikaisessa vaiheessa etenkin kostealla 

säällä ns. koronamelua, jonka voimakkuus riippuu jännitteestä. Suurjännitelinjan 

110 kV osalta korona on melko vähäistä. 

Koronamelu aiheutuu johtimien pinnalla, jossa kosteuden myötävaikutuksella 

sähkövirta purkaantuu eristeen pintaa ja osin myös ilmaa pitkin johtimesta 

pylvään rakenteeseen. Koronamelu on luonteeltaan melko korkeataajuista 
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sirinää, joka kuuluu selvimmin siirtolinjan alla pylväiden luona ollen siinäkin alle 

45 dB. Tämä melu vaimenee kuulumattomiin alle 100 metrin matkalla. 

Voidaan todeta, että voimajohdon meluvaikutukset ovat hyvin vähäiset, eikä 

vaihtoehdoilla ole melun kannalta ole eroa. 

10.7 Valo- ja varjostusvaikutukset 

Varjomallinnus päivitettiin kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen syksyllä 

2013. Mallinnus on kaavaselostuksen liitteenä. Mallinnus on tehty kaavan ohjeel-

listen voimalanpaikkojen mukaan. Mallinnuksessa käytetty voimala on Gamesa 

G128, 4,5 MW (napakorkeus 140 m ja pyyhkäisykorkeus 204 m). 

Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. 

Yksittäisessä tarkastelupisteessä tämä havaitaan valon voimakkuuden äkillisenä 

vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana varjona. Ilmiö esiintyy vain 

auringonpaisteessa, sillä pilvisellä säällä auringon valo ei tule selkeästi yhdestä 

pisteestä eikä selkeää varjoa muodostu. 

 

Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja 

korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä 

tarkastelupisteen etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa 

peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä enää havaitse. 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-

ohjelman SHADOW-moduulilla. Mallinnus tehtiin ns. ”real case” eli todellisuutta 

vastaavalle tilanteelle. 

 

Todellisen tilanteen mallinnuksessa huomioitiin alueen todellisia 

auringonpaisteaikoja eri vuodenaikoina sekä alueen tuulisuustietoja. 

Lähtötietoina hyödynnettiin Luulajan lentokentältä vuosina vuosien 1969–1993 

keskiarvoja mitattuja kuukausittaisia auringonpaisteen aikaa. 

 

Hankealueen kuukausittaisina todennäköisinä auringonpaistetunteina käytettiin 

Ruotsin Luulajan sääaseman tietoja sekä keskimääräisinä tuulisuustietoina 

käytettiin Ulkokallan sääaseman tietoja. 

 

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden 

muodostaman varjostuksen enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen 

arviointiperusteista. Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia 

hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Tanskassa sovelletaan 

todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa 

vastaava suositus on enintään kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia 

päivässä. 

 

Asumiseen käytettävillä alueilla, jossa tuulivoimalaitokset aiheuttavat varjoja tai 

välkkymistä, sijaitsee kaksi asuinrakennusta. Kaava-alueen pohjoispuolella 

sijaitseva vanha maatilan talouskekus rakennuksineen sijoittuu 8 h/a  

vyöhykkeen reunalle. Kiinteistö tulkitaan asuinrakennukseksi, mutta se on 

kesäisin loma-asuntokäytössä. Mallinnus ei huomioi puuston vaikutusta, joten 

todellisuudessa varjovaikutus jäänee pienemmäksi. Kaava-alueen 

pohjoisreunasta poistettiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen yksi voimala, 

millä pyrittiin lieventämään varjovaikutuksia Ouluaistentien varren kiinteistöllä. 
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Tuulivoimalaitosten aiheuttama varjostus (”real case” tunteja vuodessa) tuulivoimapuis-
ton toiminnan aikana. Asuinrakennukset on osoitettu punaisilla pisteillä ja lomarakennuk-

set sinisillä pisteillä.  

10.8 Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset 

Tuulivoimapuiston liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat 

vaikutukset ovat suurimmillaan rakentamisvaiheen aikana. Tuulivoimaloiden 

komponentit kuljetetaan maanteitse ja tyypillisesti tuulivoimalaitoksen torni 

kuljetetaan rakennuspaikalle tiekuljetuksina osina. Tuulivoimalaitoksen 

konehuone kuljetetaan tyypillisesti yhtenä kappaleena ja roottorin napa ja lavat 

erikseen, eli yhteensä vähintään 10-12 erikoiskuljetusta tehtaalta/satamasta 

rakennuspaikalle tuulivoimalaa kohti. Voimaloiden raskaimpien komponenttien 

painot ovat tyypillisesti alle 100 tonnia per komponentti. 

Tuulivoimalan pystyttäminen vaatii raskasta nostokalustoa. Nostokaluston 

kuljetus voimalan nostopaikalla vaatii voimalasta riippuen tavallisesti noin 20 

raskasajoneuvon kuljetusta. Nosturit kasataan voimalan nostopaikan kohdalla, 

jonka jälkeen nostureiden avulla tornin osat kootaan ja viimeisenä nostetaan 

konehuoneen ja roottoripaketin lapoineen tai vaihtoehtoisesti yksi lapa 

kerrallaan.  

Nostokaluston siirto voimalapaikalta toiselle vaatii myös sisäisten tieyhteyksien 

riittävää kantavuutta. Mikäli sisäiset työmaatiet ovat liian heikkoja, joudutaan 

vähentämään painoa, eli tällöin yleensä nostokaluston siirrossa vastapainoja 

täytyy pudottaa pois kokonaispainon vähentämiseksi. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana suurin kuljetustarve syntyy 

tuulivoimalaitosten perustusten rakentamisvaiheessa. Liikennemäärät kasvavat 

myös sisäisten tieverkkojen ja nostoalueiden sekä sähkönsiirtolinjojen 

rakentamisesta. 
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Rakennusvaihe edellyttää kivimursketta sekä betoni-, teräs- ja muu 

rakennemateriaalikuljetuksia arviolta yhteensä noin 500 raskaan kaluston 

kuljetusta rakennusvaiheen aikana tuulivoimalaa kohti laskettuna. 

Tuulivoimaloiden komponenttien, rakennusmateriaalien ja kiviaineksen jne. 

hankintapaikat eivät ole tiedossa, joten liikennemäärien kasvu eri suunnista 

tuulivoima-alueille ei ole tiedossa, joten se lisää epävarmuustekijöitä. 

Raskaan liikenteen määrän kasvu saattaa aiheuttaa vaikutuksia 

liikenneturvallisuuteen erityisesti risteysalueilla. Liikenteestä aiheuttavat 

vaikutukset ovat ajoittaisia ja kestoltaan lyhyitä. 

Voimaloiden osien kuljetus suoritetaan pääosin erikoiskuljetuksina, jotka vaativat 

luvan Pirkanmaan ELY- keskukselta. Erikoiskuljetusluvat perustuvat 

Tieliikennelain (267/1981) 108 §:n nojalla annettuun Liikenneministeriön päätös 

erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista (1715/1992). 

Erikoiskuljetuksille on kehitetty tavoitetieverkko, jotta suuret erikoiskuljetukset 

(SEKV) otettaisiin paremmin huomioon liikennejärjestelmää kehitettäessä. 

Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon kuuluvat kuljetukset joiden 

kokoluokka on 7 metrin korkeus ja leveys sekä 40 metrin pituus.  

Erikoiskuljetuslupien myöntämiseen ja reitinhakuun käytetään tällä hetkellä 

Tiehallinnossa ERIKU-ohjelmaa. ERIKU sisältää sinne syötettyjä tietoja 

korkeusrajoituksista ja siltojen kantavuuksista. ERIKU:n tiedot ovat osin 

vanhentuneita ja puutteellisia ja kehitteillä olevaan uuteen ERIKU2-

järjestelmään on tulossa karttaliittymä ja myös kuljetusten kokoluokan lisäksi 

paino huomioidaan nykyistä paremmin.  

Maanteihin liittyviä tietoja ylläpidetään Tiehallinnon Tierekisterissä. 

Tierekisterissä olevat SEKV-tietolajin tiedot saattavat poiketa todellisesta 

tilanteesta paikoin merkittävästikin ja siksi erikoiskuljetusten tarpeet on otettava 

huomioon tuulivoimahankkeiden jatkosuunnittelussa. 

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, 

että hankealueella olevat tuulivoimalaitosten rakenteet puretaan ja perustukset 

ja kaapelit jätetään maahan. Purkuvaiheessa aiheuttaa melua ja liikennettä, 

mutta purkamisen jälkeen alueiden käyttö jatkuu joko maa- ja 

metsätalousalueena tai voidaan kaavoittaa toiseen käyttöön.  

10.9 Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset 

Käytönaikaisessa vaiheessa tuulivoimalat eivät aiheuta suoria ilmapäästöjä. 

Tuulivoimapuiston aiheuttamat päästöt ilmaan voivat olla mahdollisia lähinnä 

rakentamisvaiheen aikana, jolloin pölyä ja hiukkasia saattaa levitä 

lähiympäristöön maansiirtotöiden yhteydessä. 

Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotannosta ei 

tule hiilidioksidipäästöjä (CO2), joten päästötöntä sähköä saadaan koko 

tuulivoimalan toiminta-ajan eli käytännössä noin 25 vuotta. Se, miten 

tuulivoiman laajamittainen käyttö vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen määrään 

riippuu siitä, millaista sähköntuotantokapasiteettia tuulivoimalla korvataan. 

Mikäli tuulivoimalla korvattaisiin kivihiililauhdevoimaloiden sähköntuotantoa olisi 

hiilidioksidipäästöjen vähennys luokkaa 850 gCO2/kWh.  

Suomessa kulutettiin sähkö vuonna 2010 noin 87,5 TWh. Sähköenergiaa 

tuotettiin ydinvoimalla noin 25%, fossiilisten energialähteiden osuus, sisältäen 

http://www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/19810267/P108
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turpeen, oli noin 30% ja uusiutuvien energialähteiden osuus noin 27%, josta 

tuulivoiman osuus oli ainoastaan noin 0,3%. Nettotuonti oli noin 12 %. 

Suomen ja pohjoismaissa tuotetun sähköenergian CO2-ominaispäästö on 

hiililauhdevoimaloita huomattavasti pienemmät. Vuoden 2010 pohjoismaiset 

sähköenergian hiilidioksidipäästöt olivat 284 gCO2/kWh (Reliable Disclosure 

Systems for Europe). 

Suomen sähköntuotannon rakenne huomioituna, on arvioitu, että tuulivoiman 

kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus olisi luokka 600-700 gCO2/kWh 

vuoteen 2020 mennessä. Oletuksella että Keski-Suomen alueella yksi 3 MW:n 

tuulivoimalaitos tuottaa sähköä 7000 MWh/a, voimalaitoksen vähentävä vaikutus 

CO2-päästöihin olisi 4-5 tonnia/a. 

Laskelmien mukaan suunnitellun Mustilankankaan tuulivoimapuiston avulla 

voidaan sen toiminnan aikana vähentää Suomen energiantuotannon aiheuttamia 

hiilidioksidipäästöjä noin 140 000–160 000 tonnia vuodessa, riippuen 

laskentatavasta ja oletuksesta, että tuulivoimapuiston yksittäinen tuulivoimala 

tuottaa keskimäärin 7000 MWh/a. 

10.10 Aluetalouteen ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset 

Uusiutuvalla energiantuotannolla ja tuulivoiman rakentamisella on laaja-alaisia 

työllisyysvaikutuksia. Teknologiateollisuus ry:n (2009) mukaan tuulivoima-alan 

liikevaihto oli Suomessa noin miljardi euroa vuonna 2008, josta viennin osuus oli 

noin 90 %. Henkilöstöä tuulivoima-alalla oli noin 3 000, pääosin komponentti- ja 

materiaalivalmistuksessa. Tuulivoiman työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri 

sektorille. Suurinta työllistävyys on komponenttien ja tuulivoimaloiden valmis-

tuksessa. Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalu-

eensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kas-

vun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yh-

teisöverotuloja. 

Kalajoen kaupungissa oli vuonna 2008 yhteensä noin 4 800 työpaikkaa. Kunnan 

työpaikoista suurin osa on palveluiden toimialoilla, mutta kunnassa myös teolli-

suus ja maa- ja metsätalous ovat merkittäviä toimialoja. (Tilastokeskus, StatFin 

–tilastopalvelu). 

Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisen 

aikana. Tuulivoimapuiston rakentaminen on kohdealueelle merkittävä rakenta-

mishanke, joka vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyy-

teen ja yritystoimintaan. Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa työtilaisuuksia 

tarjoutuu mm. raivaus-, maanrakennus- ja perustustöissä sekä työmaan ja siellä 

työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

majoitus-, ravitsemus-, kauppa- ja virkistyspalvelut sekä vartiointi ja kuljetuk-

set. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnos-

sapitotoimissa ja teiden aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- 

ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poista-

minen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminen. Työllisyysvaikutuk-

set voidaan jakaa välittömiin työllisyysvaikutuksiin sekä välillisiin työllisyysvaiku-

tuksiin, jotka aiheutuvat välituotepanosten tuotannon ja kerrannaisvaikutuksien 

myötä. Etenkin rakentamisvaiheessa käytetään myös runsaasti muiden toimialo-

jen tuottamia välituotteita ja palveluja. Näitä ovat muun muassa koneet ja lait-

teet, rakennusmateriaalit sekä kuljetus-, huolto ja muut palvelut. Osa rakenta-

misvaiheen työstä tehdään alueella lyhytaikaisesti oleskelevan työvoiman toi-

mesta, mikä ei vaikuta lähialueen työllisyyteen. 
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Suomessa tuulivoimarakentamisen hankkeen sijaintialueelle kohdistuvia työlli-

syysvaikutuksia ei ole juurikaan arvioitu tai selvitetty. Arviointiin liittyy myös 

epävarmuutta, koska tuulivoimapuistorakentamisen alueelliset työllisyysvaiku-

tukset ovat vahvasti sidoksissa hankkeen investointi- ja rakentamisvaiheessa 

tehtäviin hankinta-, urakka- ja muihin päätöksiin. 

Teknologiateollisuus ry:n arvioiden mukaan tuulivoima-alan työpaikat syntyvät 

jatkossakin pääosin teknologiateollisuuteen. Yhdistyksen arvioiden mukaan 100 

MW:n tuulivoimapuistosta syntyvä Suomeen kohdistuva työllisyysvaikutus ra-

kentamisen ja 20 vuoden käytön aikana olisi 1 180 henkilötyövuotta. Työllisyys-

vaikutus kohdistuu projektikehitykseen ja asiantuntijapalveluihin (10 htv), infra-

struktuurin rakentamiseen ja asentamiseen (70 htv), voimaloiden valmistuk-

seen, materiaaleihin, komponentteihin ja järjestelmiin (300 htv) sekä voimaloi-

den elinkaaren käyttö- ja kunnossapitoon (800 htv). Tähän arvioon perustuen 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston Suomeen kohdistuvat työllisyysvaikutusten 

voidaan arvioida olevan noin 890 – 1170 henkilötyövuotta.  

Mustilankankaan tuulivoimapuiston Kalajoelle ja sen lähiseudulle kohdistuvia 

työllisyysvaikutuksia voi arvioida suuntaa-antavasti vertaamalla sitä wpd Finland 

Oy:n Muonion Mielmukkavaaran tuulivoimapuistosta laadittuun selvitykseen. 

Muonion Mielmukkavaaran (10–15 tuulivoimalaa) tuulivoimapuistohankkeen yh-

teydessä arvioitiin panos-tuotos malleihin, työllisyyskertoimiin ja olemassa ole-

viin selvityksiin perustuen hankkeen lähiseudulle (sijainti- ja naapurikunnat) 

kohdistuviksi työllisyysvaikutuksiksi rakentamisvaiheen aikana noin 60 henkilö-

työvuotta ja toimintavaiheen aikana 40–60 henkilötyövuotta. Selvityksen lähtö-

kohtana oli, että hankkeen synnyttämistä työllisyysvaikutuksista rakentamisvai-

heessa noin 10 prosenttia ja käytön aikana 20 prosenttia kohdistuu lähiseudulle. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston työllisyysvaikutukset Kalajoen seudulle olisi-

vat tällä perusteella noin kaksinkertaiset Mielmukkavaaran vaikutuksiin nähden.  

Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden ja yritystoiminnan kasvun kautta kuntien 

kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Lisäksi kunnille tuulivoimalat tuovat kiinteistöve-

rotuloa.  

Tuulivoimapuistohanke synnyttää metsätaloudelle vaikutuksia sekä tuulivoima-

loiden ja huoltoteiden että sähkönsiirron myötä poistuvan metsäpinta-alan muo-

dossa. Osa vaikutuksista ei ole pysyviä, voimaloiden kokoonpanoa varten raiva-

tut metsäalueet saavat palautua ennalleen. 

Maataloudelle vaikutuksia syntyy voimajohtopylväiden sijoittuessa pelto-alueelle. 

Voimajohdot eivät estä alueiden käyttämistä edelleen viljelyyn, mutta pylväät 

rajoittavat ja hankaloittavat maatalouskoneiden käyttöä.  

Kalajoen kaupungin merkittävin matkailukeskus on Kalajoen hiekkasärkät, joka 

sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Kalajoen keskustasta sen eteläpuolella. 

Hiekkasärkkien alueen vetovoimatekijänä toimii noin kolmen ja puolen kilometrin 

mittainen laaja hiekkasärkkien ja -rantojen muodostama alue.  

Matkailukeskuksen keskeisiä ympärivuotisia palveluita ovat mm. reitistöt ulkoi-

luun ja hiihtoon, kylpylähotelli, ruoka- ja viihderavintolapalvelut sekä eritasoiset 

majoituspalvelut. Lisäksi alueella on mm. golfkenttä, erilaisia ohjelmapalveluita 

sekä monipuoliset mahdollisuudet hevosharrastuksiin. Hiekkasärkkien kehittymi-

sen myötä matkailun merkitys Kalajoen elinkeinoelämälle on korostunut.  

Mustilankankaan tuulivoimapuisto ei synnytä merkittäviä vaikutuksia Hiek-

kasärkkien matkailukeskuksen elinkeinoille. Tuulivoimapuiston ja Hiekkasärkkien 
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etäisyyden (yli 10 kilometriä) sekä Hiekkasärkkien katselusuuntien vuoksi vaiku-

tus ei ole merkittävä.  

Muutoin tuulivoimapuistoalueella, sen lähialueella tai voimajohdon alueella ei ole 

sellaista merkittävää matkailu- tai sitä tukevaa toimintaa, johon tuulivoimapuis-

tohanke voisi aiheuttaa vaikutuksia.  

Vaikutukset alkutuotantoon 

Tuulivoimapuiston eteläpuolelle, n. 500 metrin etäisyydelle lähimmästä voima-

lasta on haettu rakennuslupa navettaa varten.   

Tutkimustuloksia tuulivoimaloiden melun tai varjostuksen vaikutuksista tuotan-

toeläimiin on vähän saatavilla. Kuitenkaan esimerkiksi poroille tehdyissä selvi-

tyksessä (etäisyys tuulivoimalaan 10 - 450m) tuulivoimaloiden melun tai varjos-

tuksen ei ole havaittu aiheuttavan muutoksia eläinten käyttäytymisessä tai 

stressitilassa (Flydal, 2004). 

Tuulivoimapuiston eteläpuolelle sijoittuvaan navetan karjaa ei laidunneta, vaan 

ne oleilevat sisätiloissa. Melun ei uskota aiheuttavan karjalle haittavaikutuksia, 

sillä navetan sähkölaitteiden ja tuuletuspuhaltimien synnyttävä melu sisätiloissa 

ylittää tuulivoimaloiden synnyttävän melun. Meluselvityksen perusteella tuuli-

voimapuiston eteläpuolelle suunnitteilla oleva karjatila sijoittuu alueelle, jossa 

melutasot ovat enimmillään 40 – 45 dB (A) ja varjostusvaikutukset 20 h / vuo-

dessa).  Tuulivoimapuistolla ei tämän vuoksi katsota olevan merkittäviä vaiku-

tuksia tuulivoimapuiston eteläpuolelle rakentuvaan karjatilalle 

Positiivisin vaikutuksina karjatilalle ovat yhteiset huoltotiet tuulivoimaloiden ja 

navetan tarpeita varten, sekä sähkölinjojen läheisyys, jolloin tuleva karjatila voi 

hyödyntää tuulivoimaa energiantarpeeseensa, lisäksi navettarakentamisesta tu-

levaa kiviaineista voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston huoltoteiden rakentami-

sessa. Navettahanke otetaan käyttöön tuulivoimapuiston tuotannon alettua, jo-

ten rakentamisen aikainen melu ei aiheuta haittaa karjalle. Haitallisia vaikutuksia 

aiheuttavien rakennustöiden ajoittumisesta voidaan ilmoittaa etukäteen elinkei-

noharjoittajalle. Karjasuojan ohi tapahtuvat raskaat kuljetukset on vältetty sillä 

että liikennöinti hankealueelle järjestetään pohjoissuunnasta. Tuulivoimapuisto ei 

saa rajoittaa karjatilan laajentumista. 

10.11 Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset 

10.11.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston rakentamisen seurauksena ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia 

syntyy tuulivoimaloiden perustuksien, tieyhteyksien ja sähkönsiirtoyhteyksien 

rakentamisesta sekä voimalan osien kuljettamisesta ja pystytyksestä. Rakenta-

minen aiheuttaa melua ja lisää liikennettä rakennusaikana. Meluhaitat ovat kui-

tenkin paikallisia ja lyhytaikaisia. Rakentamisen aikana liikkumista hankealueella 

tulee myös rajoittaa turvallisuussyistä.   

10.11.2 Vaikutukset asumisviihtyvyyteen 

Tuulivoimapuiston merkittävimmät asumisviihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 

muodostuvat maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksista. Kuten luvussa 10 on 

kuvattu, uusi tuulivoimapuisto muuttaa alueen lähi- ja kaukomaisemaa sekä ih-

misten maisemakokemuksia. Tuulivoimapuiston meluvaikutukset eivät ylitä val-

tioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja. Ympäristöministeriön tuulivoima-

suunnittelun ohjeen mukaiset suunnitteluohjearvot eivät myöskään ylity lukuun 
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ottamatta yhtä kiinteistöä, joka sijoittuu suunnitteluohjearvon rajalle kaava-

alueen pohjoispuolella. Kiinteistö sijoittuu myös varjostuksen osalta 8 h/a  

vyöhykkeen reunalle. Mallinnus ei huomioi puuston vaikutusta, joten 

todellisuudessa varjovaikutus jäänee pienemmäksi. Melua kyseisellä alueella 

syntyy myös Oulaistentien liikenteestä. Kaava-alueen pohjoisreunasta poistettiin 

kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen yksi voimala, millä pyrittiin 

lieventämään varjovaikutuksia Ouluaistentien varren kiinteistöllä. 

 

Tuulivoimapuiston asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat 

pääosin koettuja. Vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti eniten niihin lähiasuk-

kaisiin, jotka kokevat tuulivoimaloiden vaikutukset kielteisinä. Asukkaat kokevat 

tuulivoimapuiston vaikutukset yksilöllisesti, mikä käy ilmi asukaskyselyn tulok-

sista. Kyselyn vastaajista 46 prosenttia arvioi, että tuulivoimapuistolla ei ole vai-

kutuksia asuinalueen ympäristön viihtyisyyteen ja 20 prosenttia arvioi vaikutuk-

set myönteisiksi. Vastaajista 20 prosenttia arvioi vaikutusten olevan kielteisiä ja 

14 prosenttia ei osannut arvioida asiaa.  

10.11.1 Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Tuulivoimapuiston hankealuetta käytetään asukaskyselyn perusteella erityisesti 

liikkumiseen alueen teitä pitkin sekä ulkoiluun, lenkkeilyyn, marjastukseen ja 

luonnon tarkkailuun. Lisäksi aluetta käytetään myös sienestykseen ja metsästyk-

seen.  

Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä virkistys-

käyttöä jatkossakaan. Virkistyskäyttö voi kohdistua sekä alueella oleville teille ja 

poluille että myös metsämaastoon. Mustilankankaan tuulivoimapuiston alueesta 

varsin suuri osa on ojitettua suomaastoa, joka soveltuu huonommin virkistys-

käyttöön. Luonnollisesti alueen marjastus- ja sienestysmahdollisuuden poistuvat 

rakennettavilta alueilta, mutta näiden alueiden kokonaisosuus maapinta-alasta 

jää kuitenkin vähäiseksi. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa kuitenkin alu-

een metsäistä ympäristöä voimakkaasti ja voimaloiden ääni ja näkyminen voi-

daan kokea myös virkistyskäyttöä häiritsevänä. Alueen virkistyskäyttäjien ympä-

ristö muuttuu tuulivoimaloiden rakentamisen seurauksena.  

Asukaskyselyn mukaan osa vastaajista kokee tuulivoimapuiston rakentamisen 

heikentävän alueen virkistysmahdollisuuksia. Vastaajista 40 prosenttia arvioi 

tuulivoimapuiston vaikuttavan heikentävästi metsästysmahdollisuuksiin ja vas-

taavasti noin 25-30 prosenttia vastaajista katsoi tuulivoimapuiston vaikuttavan 

ulkoilu-, marjastus- ja sienestysmahdollisuuksiin niitä heikentävästi. 

10.11.2 Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen  

Mustilankankaan tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia 

terveysvaikutuksia. Tuulivoimaloista ei aiheudu myöskään päästöjä. Meluselvi-

tyksen mukaan melua koskevat ohjearvot eivät ylity häiriintyvissä kohteissa. 

Vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään, voidaan tuulivoimapuistolla kokea olevan 

vaikutuksia ihmisten terveyteen niiden melu- ja varjostusvaikutuksien kautta.  

Tuulivoimaloihin ei liity juurikaan onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset tur-

vallisuuteen ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan talviaikaan tietyissä sääoloissa tuu-

livoimaloiden rakenteisiin ja lapoihin kertyvä lumi ja jää voivat irrotessaan aihe-

uttaa vaaraa tuulivoimapuiston alueella liikkuville, kuten virkistyskäyttäjille. Vaa-

rasta ilmoitetaan tuulivoimapuiston alueella varoituskyltein. Asukkaat voivat kui-

tenkin kokea tuulivoimaloiden vaikuttavan turvallisuutta heikentävästi.  
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Asukaskyselyn vastaajista 15 prosenttia arvioi, että tuulivoimapuistohanke vai-

kuttaa kielteisesti tai erittäin kielteisesti ympäristön terveellisyyteen. Vastaavasti 

29 prosenttia vastaajista katsoi, että tuulivoimapuistohanke vaikuttaa kielteisesti 

tai erittäin kielteisesti ympäristön turvallisuuteen.  

10.11.3 Vaihtoehtojen vaikutukset  

Tuulivoimapuiston sijainnista ja suunnittelualueen nykytilasta sekä nykyisestä 

käytöstä johtuen tuulivoimapuistovaihtoehtojen merkittävimmät ihmisiin kohdis-

tuvien vaikutusten erot muodostuvat maisemavaikutuksissa ja niiden kokemi-

sessa. Asukaskyselyn vastaajat suhtautuivat myönteisemmin matalampaan ja 

teräslieriörakenteiseen tornirakenteeseen kuin korkeampaan teräsristikkoraken-

teeseen.  

10.11.4 Sähkönsiirron sosiaaliset vaikutukset  

Tuulivoimapuistosta rakennettavien sähkönsiirtoyhteyksien keskeiset sosiaaliset 

vaikutukset syntyvät niiden aiheuttamista muutoksista asumisviihtyvyydessä ja 

virkistyskäytössä. Koska voimajohtojen reittivaihtoehtojen välittömään läheisyy-

teen ei sijoitu vakituista asutusta, ei vaihtoehtojen osalta synny näin eroa.  

Voimajohto synnyttää maastoon uuden linjakäytävän, mikä voidaan kokea vir-

kistyskäyttöä häiritsevänä. Toisaalta avoin linja voi toimia myös kulkuväylänä tai 

passilinjana metsästyksessä. Valtaosaltaan voimajohtoalueet kulkevat ojitetuilla 

ja korkeavarpuisilla suoalueilla, mikä vaikuttaa alueiden virkistyskäyttöön. Vir-

kistyskäytön kannalta arvokkaimpia ovat ne alueet, joilla voimajohdot sijoittuvat 

yhtenäisemmille kallioalueille. Kuitenkaan voimajohtojen reittivaihtoehdoille ei 

muodostu merkittäviä eroja virkistyskäyttöön kohdistuvien vaikutuksien osalta.  

 

10.12 Muut  vaikutukset 

10.13 Vaikutukset ilmaturvallisuuteen ja tutkien toimitaan sekä viestintäyhteyksiin 

Finavia on julkaissut hankkeiden suunnittelun tueksi paikkatietoaineistoja, joissa 

esitetään lentoliikenteen aiheuttamat korkeusrajoitusalueet (Finavia 2011). Ai-

neistossa on kuvattu erilaisia korkeusrajoitusalueita, jotka kuvaavat alueita, joil-

la esteen suurin sallittu huipun korkeus merenpinnan tasosta metreinä. Päällek-

käisten alueiden osalta matalin korkeus on määräävä. 

 

Finavian paikkatietoaineistojen perusteella hankealueella tai sen välittömässä lä-

heisyydessä ei sijaitse lentoliikenteen aiheuttamia korkeusrajoitusalueita. Lä-

himmät rajoitusalueet sijoittuvat Mustilankankaan eteläpuolelle, noin 11 km etäi-

syydelle. 

 

Puolustvoimat on lausunnollaan ilmoittanut että Mustlankaankaan tuulivoima-

puiston toteuttaminen ei vaikuta puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien 

suorituskykyyn sekä joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön varus-

kunta-, varikko-, harjoitus- ja ampuma-alueilla. 

10.14 Tuulivoimalaitosten lentoestevalojen vaikutukset 

Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. 

Rakennettavan tuulivoimalaitoksen korkeus määrittää sen, millaisella valolla len-

toeste tulee varustaa. 
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Lentoestevalot sijoitetaan tornin huipulle ja niiden tulee näkyä joka suuntaan. 

Maantasosta valot havaitaan niillä alueilla, jonne tuulivoimalaitoksen tornin kor-

kein kohta näkyy, pääosin yöaikana. Näin ollen näkyvyys alueen voidaan arvioi-

da olevan lähes yhtä laaja kuin tuulivoimalaitoksilla.  

 

Lentoestevalojen vaikutukset ovat merkittävimpiä kirkkaalla säällä pimeään ai-

kaan asukkaat saattavat kokea valot häiritsevinä, etenkin tuulivoimapuiston käy-

tön alkaessa. Sumuisella tai utuisella säällä vaikutukset ovat huomattavasti vä-

häisempiä, koska valot ovat heikosti havaittavissa 

 

Suuritehoisten valkoisten valojen on todettu houkuttelevan tuulivoimapuistojen 

alueelle hyönteisiä saalistavia lepakoita ja lintuja. Matalatehoisemmalla punaisel-

la valolla vaikutukset ovat vähäisempiä. 

 

Lentoestevalon lopullinen toteutus tulee selviämään, lentoestelupahakemuksen 

käsittelyn yhteydessä, mikäli hanke toteutetaan. 

10.15 Vaikutukset tuulivoimatuotannon päätyttyä  

Tuulivoimapuiston toiminnan lopettamisen vaikutukset ovat samankaltaisia kuin 

rakentamisvaiheessa. Energian tuotannon päätyttyä voimalaitokset ja sähkön-

siirron tarpeettomat rakenteet puretaan, mikä aiheuttaa melu- ja liikennevaiku-

tuksia. Toiminnan lopettamisella ja rakenteiden purkamisella on työllistäviä vai-

kutuksia, joka tukee välillisesti alueen taloudellista tilannetta. Tuulivoimalaitos-

ten alue vapautuu toiminnan päätyttyä maanomistajien käyttöön. 

 

Myös alueen maisema palautuu ennalleen, kun voimalaitokset puretaan, mikäli 

alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia hankkeen elinkaaren aikana 

(noin 25 – 50 vuotta). Tuulivoimapuiston toiminnan päätyttyä uusiutuvan ener-

gian tuotanto Suomessa vähenee. 

 

Hankkeen päätyttyä voimajohtoja ei välttämättä tarvitse purkaa, vaan rakenne-

tulla ilmajohdolla voidaan mm. täydentää paikallista sähköverkkoa ja parantaa 

sähköjakelua. Maakaapeleiden jättäminen maaperään vähentää toiminnan lopet-

tamisen suoria vaikutuksia. Kaapeleissa käytetyissä materiaaleista ei vapaudu 

haitta-aineita maaperään. 

 

Suurin osa tuulivoimapuiston rakenteissa käytetyistä materiaaleista voidaan 

kierrättää. Tuulivoimala koostuu pääosin betonista, teräksestä ja raudasta. Tuu-

livoimalaitoksen massasta 90 % on perustuksiin valettua betonia ja tornista noin 

88 % on terästä. Arvion mukaan tuulivoimaloiden materiaaleista 84 % voidaan 

kierrättää ja noin 80 % voidaan käyttää uuden voimalan rakentamiseen. Lavois-

sa käytettävät lasi- ja hiilikuitulujitemuovit ovat ainoat osat joiden kierrätykselle 

ei ole sopivaa tekniikkaa.  

 

Tuulivoimaloiden kierrätys ei ole taloudellisesti niin kannattavaa, että se kattaisi 

käytöstä poistamisen kustannukset, mutta se vähentää koko elinkaaren haitalli-

sia ympäristövaikutuksia ja vaikuttaa positiivisesti myös energiataseeseen. 

10.16 Nollavaihtoehdon vaikutukset 

Nollavaihtoehdossa tarkastellaan ympäristövaikutuksien osalta tilannetta, jossa 

Mustilankankaan tuulivoimapuistohanketta ei toteuteta. Hankkeen päätarkoitus 

on tuottaa energiaa, joka jää tällöin toteutumatta ja vastaava energiamäärä tuo-

tetaan jollain muulla tavalla.  
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Nollavaihtoehdossa Mustilankankaan maankäyttö ja alueen yhdyskuntarakenne 

pysyvät ennallaan, eikä metsätaloudessa tai virkistyskäytössä tapahdu muutok-

sia. Alueelle laadittava osayleiskaava on tarpeeton nollavaihtoehdon toteutuessa. 

 

Hankkeen toteuttamatta jättämisen myötä myöskään alueen luontoon tai mai-

semaan ei kohdistu vaikutuksia, vaan niiden kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena.  

 

Hanke ei aiheuta muutoksia suunnitellulla sähkönsiirtoreitillä. Mustilankankaan 

alueella muutokset ovat kuitenkin mahdollisia muiden hankkeiden myötä. Lähi-

alueelle on suunnitteilla kaksi tuulivoimapuistoa, joiden toteuttaminen tulee 

muuttamaan alueen ympäristöä Mustilankankaan hankkeesta riippumatta. Lin-

nuston osalta vaikutukset ovat vähäisempiä nollavaihtoehdossa, mutta muiden 

hankkeiden toteuttaminen lisännee törmäysriskiä alueella. 

Mustilankankaan suunnitellulla tuulivoimapuistolla on myös positiivisia vaikutuk-

sia mm. aluetalouteen, energiantuotannon päästöihin jotka jäävät toteutumatta. 

Nollavaihtoehdon toteutuessa Suomen tavoitteet lisätä uusiutuvan energian tuo-

tantoa jäävät tämän hankkeen osalta saavuttamatta. 

 

 

11 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa MRL:n mukaista aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tu-

lee ottaa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää kuntien kaavoituksessa. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauksia 

sekä velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perusteella. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on suoraan rakentamista oh-

jaavaan asemakaavaan verrattavissa oleva osayleiskaava ja suunnittelussa so-

velletaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteita. Musti-

lankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeviksi valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden erityistavoitteiksi on tunnistettu seuraavat kohdat: 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Tavoite: 

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energia-

lähteiden käyttöedellytyksiä. 

Tavoitteen toteutuminen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa: 

Mustilankankaan tuulivoimapuisto edistää uusiutuvien energialähteiden käyttö-

edellytyksiä. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Tavoite: 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-

riympäristöjen ja luonnonympäristön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat val-

takunnalliset inventoinnit *) otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun läh-

tökohtina. 

*) Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valta-
kunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Kyseessä on seuraa-
vat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuo-



FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki 86 (89) 

18.11.2013 Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 Kaavaselostus 
   
  

 
 

jeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museo-
virasto 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiain-
ministeriö, kaavoitus ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983). 

Tavoitteen toteutuminen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa: 

Suunnittelualuetta ja sen suhdetta valtakunnallisiin maisema-, kulttuuri ja luon-

nonarvoihin on arvioitu YVA:n ja kaavoituksen yhteydessä. Kaava-alueella ei ole 

valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, kulttuurihistoriallisia ympäristöjä 

tai valtakunnallisesti merkittäviä esihistoriallisia suojelualuekokonaisuuksia. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Tavoite: 

Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksi-

köihin. 

Tavoitteen toteutuminen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa: 

Tuulivoimalat sijoittuvat 27 voimalan ryhmään. Mustilankankaan tuulivoimapuis-

ton lähistöllä on käynnissä myös muita tuulivoimapuistohankkeita. 

Tavoite: 

Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on otet-

tava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maan-käyttö ja 

sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto-

kohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 

Tavoitteen toteutuminen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa: 

Tuulivoimapuiston sijoituksessa on huomioitu alueen maankäyttö ja lähiympäris-

tö. Tuulivoimapuisto sijoittuu rakentamattomalle metsätalousalueelle, jonka vä-

littömässä läheisyydessä ei ole merkittävästi asutusta. Osayleiskaavoituksen 

pohjaksi on selvitetty alueen luonto- maisema- ja kulttuuriarvot sekä laadittu 

melu- ja vilkkumismallinnus. Tuulivoimaloiden sijoittelun suunnittelussa on huo-

mioitu alueella tehtyjen selvitysten tulokset. 

Tavoite: 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalas-

kupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä so-

tilasilmailun tarpeet. 

Tavoitteen toteutuminen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa: 

Tuulivoimapuistoa varten haetaan lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafilta.  

Tavoite: 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelus-

sa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät 

voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. 

Tavoitteen toteutuminen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa: 
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Tuulivoimalaitokset yhdistetään hankealueen sisällä 20 kV maakaapelilla. Hanke-

alueelle rakennetaan muuntaja, josta lähtee 110 kV ilmajohto Fingrid Oyj:n 

omistamalle Kalajoen sähköasemalle. YVA-menettelyssä on tarkasteltu kolmea 

eri sähkönsiirron vaihtoehtoa, joista kahdessa on mukana Fortum Power and 

Heat Oy sekä wpd Finland Oy, jotka suunnittelevat tuulivoimapuiston rakenta-

mista Mustilankankaan lähialueelle. 

TuuliWatti Oy, Fortum Power and Heat Oy sekä wpd Finland Oy ovat tarkastel-

leet vaihtoehtoa, jossa sähkönsiirto suunnitelluista tuulivoimapuistoista toteute-

taan kolmen toimijan yhteisenä ratkaisuna. Osayleiskaava laaditaan tämän vaih-

toehdon perusteella.  

12 Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Yleiskaavaa laadittaessa on selvitettävä ja otettava huomioon MRL:ssa (39 §) 

määritellyt yleiskaavan sisältövaatimukset siinä määrin kuin laadittavan yleis-

kaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa 

maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Lisäksi laadit-

taessa MRL 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaa-

vaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huomioitava tuuli-

voimarakentamista koskevat yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset. 

12.1 Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  

3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta ta-

sapainoiseen elinympäristöön; 

6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7. ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8. rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on otettu huomioon MRL 39 

§ mukaiset sisältövaatimukset. Mustilankankaan tuulivoimapuiston suunnittelus-

sa on pyritty tukeutumaan olemassa olevaan infrastruktuuriin. Osayleiskaava pe-

rustuu maisemaa, rakennettua ympäristöä, luonnonarvoja sekä ympäristöhaitto-

ja (melu, varjostus) koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Alueelle si-

joittuvat tuulivoimalat eivät rajoita merkittävästi alueella liikkumista, eivätkä 

heikennä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueilla nykyisin harjoitettava 

maankäyttö (maa- ja metsätalous) voi jatkua ennallaan. Kaikilla maanomistajilla 

on edelleen mahdollisuus käyttää omistamiaan kiinteistöjä nykyisellä ja alueelle 

tavanomaisella tavalla. Kaavaan on merkitty tuulivoimaloiden ja muuntoaseman 

vaatimat alueet ja huomioitu teknisen huollon ja sähkön siirron järjestäminen, 

kuten huoltoteiden, kaapelointien ja sähköverkkoon liittymisen järjestämismah-

dollisuudet. 
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12.2 Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan eri-

tyisiin sisältövaatimuksiin 

Laadittaessa MRL:n 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa 

yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava 

siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä 

alueella; 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan 

ja ympäristöön; 

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on otettu huomioon tuuli-

voimarakentamista koskevat erityiset sisältövaatimukset. Osayleiskaavan sisältö, 

esitystapa ja mittakaava on laadittu yleiskaavan ohjausvaikutukset huomioiden. 

Osayleiskaavan mittakaava on 1:10 000. Kaavakartalle on rajattu tuulivoimaloi-

den ja muuntamoaseman alueet, jotta se voisi ohjata suoraan rakennuslupame-

nettelyä. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on selvitetty kattavasti tuuli-

voimaloiden vaikutuksia maisemakuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuriympäristön 

arvojen säilymiseen, muinaismuistoihin, virkistystarpeisiin sekä asuin- ja 

elinympäristöjen laatunäkökohtiin. Hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa 

on huomioitu teknisen huollon ja sähkön siirron järjestäminen, kuten huoltotei-

den, kaapelointien ja sähköverkkoon liittymisen järjestämismahdollisuudet. 

13 Toteutus 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on määrätty, että osayleis-

kaavaa voidaan 77 a §:n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan pe-

rusteena. Rakennuslupa voidaan myöntää, kun ympäristövaikutusten arviointi-

menettely on loppuun suoritettu ja osayleiskaava on saanut lainvoiman. Raken-

nuslupa haetaan Kalajoen kaupungin rakennustarkastajalta (rakennusvalvonta), 

joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on voimassa olevan kaavan 

mukainen.  

14 Liitteet 

1. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet 

2. Lepakkoselvitys (FCG, 5.4.2013 ja 21.8.2013) 

3. Linnuston seurantaohjelma (FCG, 5.4.2013) 

4. Vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

5. Melu- ja varjostusmallinnus WindPro (FCG 2013) 

 

 

 

 

 

  



FCG Finnish Consulting Group Oy Kalajoen kaupunki 89 (89) 

18.11.2013 Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 Kaavaselostus 
   
  

 
 

15 Lähdeaineisto 

FCG (2012). Mustilankankaan tuulivoimapuisto, Ympäristövaikutusten arviointiselostus. 

FCG (2012). Jokelan tuulivoimapuisto, osayleiskaavaselostus, luonnos. 

FCG (2012). Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi 4.1.2012, Fortum Power and Heat 

Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy. FCG Finnish Consulting Group Oy. 

 

Flydal K., Eftestol S., Reimers E. & Colman J. 2004.  Effects of wind turbines on area use and behavior 

of semi-domestic reindeer in enclosures. Rangifer 24:55-66. 

 

Hiekkasärkät – Rahja (2011). Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan ELY. 

<http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225830&lan=fi&clan=fi> 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY (1997). Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet 

 

Museovirasto (2011). Historiallisen ajan muinaisjäännökset. Museovirasto. 

<http://www.nba.fi/fi/hist_muinaisjaannokset>  

 

Museovirasto (2009). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY > Kalajoki. < 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_list.aspx> 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2011). Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoi-

maselvitys. http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Pohjois-Pohjanmaan_ja_Keski-

Pohjanmaan_manneralueiden_tuulivoimaselvitys.pdf 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2006). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. 

 

TuuliWatti (2011). TuuliWatti – Hankkeet. 7.2.2011. <http://www.tuuliwatti.fi/index.php?id=4975> 

 

wpd Finland Oy (2012). Jokelan tuulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. FCG Finnish 

Consulting Group Oy. 

 

 

 

 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Pohjois-Pohjanmaan_ja_Keski-Pohjanmaan_manneralueiden_tuulivoimaselvitys.pdf
http://www.keski-pohjanmaa.fi/tiedostot/Pohjois-Pohjanmaan_ja_Keski-Pohjanmaan_manneralueiden_tuulivoimaselvitys.pdf


 
 

 KALAJOEN KAUPUNKI 

  

 

Mustilankankaan 

tuulivoimapuiston osayleiskaava 
 

 Kaavanlaatijan vastineet kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin 

 

 

  

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.2.2013  

 

  

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A



 

Kaavanlaatijan 

vastineet 

kaavaluonnoksen 

lausuntoihin ja 

mielipiteisiin 

  

   

   

    

 21.2.2013   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki 
Puh. 010 4090,  www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 
Kotipaikka Helsinki 

 

 

Sisällysluettelo 

LAUSUNNOT ......................................................................................................................... 1 

1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ................................................ 1 

2 Fingrid, maankäyttö ja ympäristö ....................................................................................... 6 

3 Trafi ............................................................................................................................... 6 

4 Metsäkeskus ................................................................................................................... 7 

5 Pohjois-Pohjanmaan museo............................................................................................... 7 

6 Museovirasto ................................................................................................................... 7 

7 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta ............................................................................... 8 

MIELIPITEET ......................................................................................................................... 8 

1   Timo Lankila .................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavanlaatijan vastineet 
kaavaluonnoksen 
lausuntoihin ja 
mielipiteisiin 

 1 (9) 

    
21.2.2013    
    

 

 

 

20130221_Mustilankangas vastineet luonnoksesta.docx 

LAUSUNNOT 

1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue 

Alueidenkäyttöyksikkö 

Lausunnon pääkohdat: 

1. Tuulivoimala-alueiden rajauksissa sekä teiden ja sähkölinjojen linjauksissa on 

pyritty ottamaan huomioon kulttuuriympäristön ja luonnon monimuotoisuuden 

kannalta merkittävät erityisalueet, mutta kaikkia erityisalueita ei ole osoitettu 

kaavaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on sitä mieltä, että kaikki alueen 

suunnitteluun vaikuttavat erityisalueet- ja kohteet, myös metsälain mukaiset 

kohteet on osoitettava kaavaan ja niille on annettava alueen käyttöä ohjaavat 

erityismääräykset. 

Tuulivoimaloiden rakentamisalueita koskevissa määräyksissä on kehotettu 

huomioimaan sekä luonnonympäristön että kulttuuriympäristön kohteiden 

säilyttäminen. Teiden ja sähkölinjojen kaavamerkintöihin liitetyssä 

suunnittelumääräyksissä tulee mainita myös kulttuuriympäristön kohteiden 

säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeillä alueilla tulee 

edellyttää maisematyöluvan hakemista maisemaa muuttavan toimenpiteen 

yhteydessä. 

Metsä- ja maatalousalueilla tulee sallia maa- ja metsätalouteen liittyvä 

varastotilojen rakentaminen, mutta rakentamista tuulivoimaloiden 

kaatumisetäisyydelle tulee rajoittaa kaavamääräyksellä. 

Tiet ja sähkölinjat on osoitettu ohjeellisella merkinnällä. Teiden ja sähkölinjojen 

paikat tulisi pyrkiä osoittamaan kaavan ehdotusvaiheessa mahdollisimman tarkkaan 

niille paikoille, joille ne tullaan sijoittamaan. Merkintä voi olla ohjeellinen. 

Muuntoasemat tulee osoittaa määräävällä merkinnällä. 

Tuulivoimaloiden meluvaikutukset eri vaihtoehdoilla loma-asutukseen ja pysyvään 

asutukseen on selvitetty. Kaavan laatijan tulee sisällyttää määräys meluhaitan 

huomioonottamisesta sekä alueen suunnittelussa että toteuttamisessa. Meluhaitan 

arvioinnissa tulee käyttää sekä valtioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista 

VNp 993/1992 että ympäristöministeriön suositusarvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 

4/2012. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöministeriö. Helsinki 2012). 

2. Tuulivoimaloille varatut alueet on osoitettu määräävällä kaavamerkinnällä maa- ja 

metsätalousvaltaisten alueiden M-2 sisälle. Aluerajaukseen tulee sisällyttää myös 

voimaloiden kokoonpanon ja pystytyksen vaatima tila. Tuulivoimaloille tulee 

määrätä enimmäiskorkeus sekä rakennelman korkeusmittana että korkeutena 

merenpinnasta. Tuulivoima-alueiden sijoittelussa tulee huomioida, että voimaloille 

tulee varata riittävä kaatumistila kaava-alueen sisällä. Kaavamääräyksiin tulee 

sisällyttää määräys tuulivoimaloiden rakenteesta ja väristä. Selvityksissä on 

todettu, että lieriötornirakenne on linnuston kannalta haitattomampi tuulivoiman 

rakenteena. 

3. Jylkän sähköasemalle johtavien voimajohtojen sijainti sekä kaava-alueella että 

kaava-alueen ulkopuolella tulee olla ratkaisuna kaavaehdotusvaiheessa. 

Pääperiaatteena tulee olla, että Kalajoen kaupungin ja Pyhäjoen eteläosan alueella 
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suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot käyttävät yhteistä johtolinjaa Jylkän 

sähköasemalle. Jylkän ympäristössä tulee ottaa huomioon alueen 

kulttuurihistorialliset arvot ja lähestyttäessä sähköasemaa tulee hyödyntää 

olemassa olevaa voimajohtokäytävää. Ympäristöselvityksien ajantasaisuus tulee 

tarkistaa myös kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan sähkölinjan alueelta. 

Kaikkia ympäristöselvityksiä tulee täydentää, jos jatkosuunnittelussa päädytään 

siihen, että rakennustoimenpiteet kohdistuvat alueelle, joista selvityksiä ei ole 

laadittu. Kaavamerkintöjä ja niihin liittyviä määräyksiä tulee täydentää ja tarkistaa 

viranomaisten antamien lausuntojen mukaisesti ja noudattaen Kalajoen kaupungin 

alueensa tuulivoimakaavoille suosittelemia kaavamerkintätapoja.  

Kaavoittajan vastine: 

1. Kyseiset lisäykset ja muutokset laaditaan kaava-aineistoon ELY-keskuksen 

esityksen mukaisesti. 

2. Tuulivoimaloiden alueille (tv-1) tehdään tarkempi aluerajaus tuulivoimaloiden 

kokoonpanoa ja pystytystä varten varatusta tilasta ELY -keskuksen esityksen 

mukaisesti. Tuulivoimaloille määritetään suurin sallittu korkeusmitta (210 m) ja 

määräyksiin lisätään ELY -keskuksen esityksen mukaisesti suurin sallittu korkeus 

meren pinnasta mitattuna. Tuulivoima-alueiden sijoittelussa huomioidaan riittävä 

kaatumistila kaava-alueen sisällä. Kaavamääräyksissä määritellään tuulivoimaloille 

yhtenäinen vaalea väri. Voimaloiden rakenne tarkentuu ympäristövaikutusten 

arvioinnissa. 

3. Voimajohtojen sijainti on ratkaistuna ehdotusvaihetta varten. 

Luonnonsuojeluyksikkö 

1. YVA-selostuksen jälkeen alueelta on laadittu esiselvitys hapettuvien kaivumaiden 

esiintymisestä. Esiselvityksen mukaan alueella on tarvittaessa syytä tehdä 

maastotutkimuksia sulfidikerrosten esiintymisestä, mikäli alueille suunnitellaan 

maankäyttötoimintaa. 

Tutkimustulosten osoittamassa laajuudessa tuulivoimaloiden aluetta, teitä, 

maanpäällisiä sähkölinjoja ja maakaapeleita sekä tuulivoimalan rakennuspaikkaa 

koskeviin merkintöihin tulee lisätä suunnittelua ja rakentamista koskeva määräys 

hapettuvien kaivumaiden haitallisten ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta ja 

estämisestä. 

Luo-merkinnät tulisi olla yhtenäisiä alueen muiden tuulivoimakaavojen kanssa. 

Kaavaa selkeyttäisi, jos luo-merkinnät eroteltaisiin lisäindeksillä eri lakien mukaan 

(metsälain mukainen luontotyyppi, vesilain mukainen luontotyyppi ja esim. arvokas 

elinympäristö). 

Lisäksi kaikkia luo-merkintöjä tulisi täydentää lisämääräyksellä: ”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”. 
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2. Yksi tuulivoimala, uusi huoltotie ja maakaapeli sijoittuvat Mustilankankaan kallioille, 

joka on metsälain (MetsäL 10 §, kohta 7) mukainen arvokas kalliokohde. 

Kasvillisuus on Mustilankankaan kallioilla jäkälävaltaista karukkokangasta, joka 

luontotyyppien uhanalaistarkastelussa kuuluu luokkaan erittäin uhanalaiset (CR). 

ELY-keskuksen mukaan Mustilankankaan kallioalue tulisi merkitä luo-merkinnällä. 

ELY-keskus katsoo tuulivoimalan rakentamisen vaarantavan kohteen 

luonnonarvojen säilymisen ja esittää, että kaavaehdotuksessa tutkitaan 

tuulivoimalan siirtämistä kauemmas (tai poistamista). 

3. Ylilampi ja Vehkaojan lammet muodostavat lähiympäristöineen lajiston kannalta 

monipuolisimman alueen. Yksi voimala sijoittuu Ylilammen rantasuon laitaan. YVA-

arviointiselostuksessa sanotaan, että mikäli rakennusalue ulottuu Ylilammen 

rantasuolle saakka, se voi vaikuttaa suon vesitalouteen ja sitä kautta 

kasvillisuuteen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tuulivoimalan rakentamisessa 

tulee huomioida, ettei sen perustuksia varten jouduta kaivamaan Ylilammen 

alueella. Tarvittaessa kaavaehdotuksessa tulee selvittää voimalan siirtomahdollisuus 

kauemmaksi (tai poistaminen). Vehkaojan montut (kartassa lukee Vehkaojan 

montut) on merkattu luo-3 merkinnällä. 

4. Mahdollisia metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä voimajohtoreitillä 

VE2 ovat Kärppäkallio ja Mustilankankaan kalliot sekä Kallorämeen suoalue. 

Voimajohtoreitillä VE3 Koppelossa on karttatarkastelun mukaan mahdollisesti 

arvokas kallioalue. 

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien läheisyyteen Oulaistentien ja Kaakkurinnevan 

väliin sijoittuu kaksi Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen rajaamaa metsätalouden 

ympäristötukikohdetta. 

ELY-keskuksen mukaan voimajohtoreittivaihtoehdon valinnassa tulisi ottaa 

huomioon luonnon kannalta arvokkaat kallioalueet sekä ojittamattomat suot ja 

välttää niiden ylittämistä. Haittoja tulee mahdollisuuksien mukaan lieventää 

pylväspaikkojen lopullisella sijoittelulla. 

5. Hankealueen ainoa lajin (liito-orava) esiintymiseen viittaava havainto tehtiin 

tuulivoimapuiston voimalan nro 19 lähialueelta, missä havaittiin muutamia 

ylivuotisia papanoita lehtipuiden karikkeen alta. Aluetta ei tulkita lajin lisääntymis- 

tai levähdyspaikaksi, koska sieltä ei löydetty lajin pesäpaikaksi soveltuvia kolopuita 

tai risupesiä. Liito-orava voi todennäköisesti aika ajoin käyttää aluetta siirtymiseen 

kahden etäämmällä sijaitsevan elinpiirin välillä. 

Sähkönsiirtovaihtoehdon VE1 varrella Yli-Vääränevalla havaittiin yhden haavan 

juurella muutama ylivuotinen kuiva papana. Liito-oravan tiedossa olevia esiintymiä 

sijaitsee useissa paikoissa Tyngällä ja Kalajokivarressa sekä Jylkässä, joten 

havainto osoittaa lajin todennäköisesti liikkuvan aika ajoin alueen kautta eri 

elinpiirien välillä.  

Jos sähkönsiirtoreitiksi valitaan VE2 tai VE3, tulee liito-oravien esiintyminen reitillä 

selvittää ennen jatkotoimenpiteitä. 

ELY-keskus huomauttaa, että liito-orava on luontodirektiivin liitteessä IV (a) 

mainittu eläinlaji, jonka yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen 

ja heikentäminen on kielletty. Kiellosta poikkeaminen edellyttää ELY-keskuksen 

myöntämää luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. 
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6. Viitasammakko esiintyy soidinääntelyn perusteella Vehkaojan lampien alueella. Lajin 

potentiaalista elinympäristöä on myös Ylilammen alueella. Vehkaojan montut on 

kartassa jo merkattu luo-3 –merkinnällä.  

ELY-keskus huomauttaa, että myös viitasammakko on luontodirektiivin liitteessä IV 

(a) mainittu laji. Hankkeen jatkosuunnittelussa on turvattava lajin lisääntymis- ja 

levähdyspaikat. 

7. Selostuksen mukaan Mustilankankaan luontoselvityksen aikana ei tehty havaintoja 

lepakoista. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että alueellisesti yleisintä 

pohjanlepakkoa esiintyy Mustilankankaan hankealueella, koska sitä esiintyy muiden 

läheisten tuulivoimapuistojen alueella (Tohkoja, Jokela ja Mäkikangas). 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankealueella tulisi tehdä lepakkoselvitys 

lepakkodetektorin avulla ennen jatkotoimenpiteitä. Suomen lepakkotieteellisen 

yhdistyksen suosituksen mukaan tuulivoimahankkeissa myös muuttavat lepakot 

tulisi selvittää huolellisesti 

(http://www.lepakko.fi/docs/SLTY_lepakkokartoitusohjeet.pdf). 

Yhteysviranomainen muistuttaa, että kaikki lepakot ovat Suomessa 

luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV 

lajilistaan. Suomi on mukana myös Euroopan lepakoidensuojelusopimuksessa 

(EUROBATS), jonka mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille 

tärkeitä ruokailualueita. 

8. Kaavaehdotuksessa tulee käydä ilmi käytettävä tornityyppi. YVA-selostuksessa 

esitetyistä tornivaihtoehdoista ELY-keskus pitää lieriötornirakennetta 

haitattomampana vaihtoehtona mm. linnusto- ja maisemavaikutusten vuoksi. 

Kaavamääräyksiin tulee sisällyttää määräys tuulivoimaloiden rakenteesta ja väristä. 

9. Hankealueen linnustollista monimuotoisuutta lisäävät Ylilampi sekä Vehkaojan 

lammet, joilla pesii mm. hankealueen pesimälinnuston arvokkain laji, 

vaarantuneeksi (VU) luokiteltu mustakurkku-uikku. 

Ilmeinen metson soidinpaikka sijaitsee Mustilankankaan pohjoispuolisella 

kallioalueella. Lähimmillään tuulivoimalan sijoituspaikka on noin 200 metrin 

etäisyydellä soidinpaikasta. Lisäksi sähkönsiirtoreittien VE2 ja VE3 varrella sijaitsee 

yksi tiedossa oleva metson soidinalue ja mahdolliseen soidinalueeseen viittaavia 

havaintoja tehtiin sähkönsiirtoreitin VE1 varrella. ELY -keskuksen mukaan metson 

soidinpaikat tulisi turvata voimaloiden ja pylväspaikkojen täsmällisessä sijoittelussa. 

ELY-keskus on saanut tietoonsa, että uhanalainen päiväpetolintupari 

(merikotkapari) on mahdollisesti perustanut reviirin hankealueelle. Reviirissä ei ole 

vielä todettu pesintää eikä mahdollisen pesän tarkkaa sijaintia ole tiedossa. WWF 

suosituksen mukaan rakentamistoimet tulisi rajata yli 2 km etäisyydelle merikotkan 

pesästä. Kaavaehdotuksessa tulee edelleen pohtia hankkeen vaikutuksia 

merikotkalle lajin saalistusalueiden ja lentoreittien näkökulmasta. Merikotkan 

pesintä tai pesimättömyys tulisi selvittää hankkeen tullessa toteutusvaiheeseen ja 

ottaa pesintä huomioon tuulivoimaloiden ja mahdollisten muiden rakenteiden 

sijoittelussa. 

10. Tuulivoimapuistoalueen eteläpuolella ja sähkönsiirtoreittien VE1 ja VE2 

lounaispuolella sijaitseva Pitkäsenkylän peltoaukea on arvokas lintujen 

muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue, joka voidaan luokitella vähintään 

maakunnallisesti arvokkaaksi lintualueeksi. Laaja peltoaukea on etenkin 
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laulujoutsenen, hanhien ja kurjen suosima pysähdyspaikka ja petolintujen 

saalistusalue. Laulujoutsenen ja hanhien lepäily pelloilla ajoittuu lähes yksinomaan 

kevääseen, mutta kurkia havaitaan merkittäviä määriä myös syksyllä. Linnut 

saattavat oleilla alueella 2-3 viikkoa ruokaillen päivät peltoalueen eri osissa ja 

kulkien aina yöksi Kaakkurinnevan soidensuojelualueelle. Lintujen yöpyminen 

Kaakkurinnenevalla aiheuttaa sen, että linnut joutuvat kulkemaan kaksi kertaa 

vuorokaudessa hankealueen läpi. ELY-keskus katsoo, että kurkien liikkuminen 

Pitkäsenkylän ja Kaakkurinnevan välillä on otettava huomioon sähkönsiirtolinjan 

valinnassa ja voimalaitosten lopullisessa sijoittelussa. Riskialueella on 10-15 

voimalaa hankealueen itä-osassa. Näiden voimaloiden poistaminen vähentäisi 

törmäysriskiä. Kaavaehdotuksessa tulee analysoida voimaloiden aiheuttamaa 

törmäysriskiä kurkien käyttämän lentokorkeuden ja lentoreittien näkökulmasta, 

esim. millä todennäköisyydellä voivat lentää tuulivoimalarivistöjen välistä. 

11.  ELY-keskus näkee seurannan järjestämisen tarpeelliseksi mm. linnustoon 

kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. ELY-keskus katsoo, että 

törmäävien lintujen määriä ja törmäystilanteita on havainnoitava kattavasti. Kevät- 

ja syysmuuton lisäksi on seurattava lintujen paikallisliikehdintää. Seuranta tulisi 

toteuttaa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Jos seurannassa 

havaitaan suuri määrä törmäyksiä, on voitava esim. pysäyttää haittaa aiheuttavat 

voimalat vilkkaimman muuton ajaksi. 

Hankkeesta vastaavan tulee olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen 

seurannan järjestämisestä. Tarkennettu ehdotus seurantaohjelmasta tulee esittää 

kaavaehdotusvaiheessa. Seurantatulokset tulee raportoida ja toimittaa ELY-

keskukselle. 

 

Kaavoittajan vastine: 

1. Kaavamääräyksiä täydennetään kaavaluonnoksen ELY-keskuksen esityksen 

mukaisesti. 

2. Kyseisen voimalan sijainti tarkistetaan. Kallioalue merkitään luo-merkinnällä. 

3. Tuulivoimalan rakentamisessa voidaan huomioida, ettei sen perustuksia kaiveta 

Ylilammen alueella. Voimalan siirrontarve tarkistetaan. 

4. Voimajohtoreittien valinnassa on otettu huomioon luonnon kannalta arvokkaat 

alueet. Voimajohtoreittien vaihtoehtoja VE2 ja VE3 ei toteuteta. 

5. Merkitään tiedoksi. 

6. Hankkeen jatkosuunnittelussa huomioidaan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat. 

7. Alueen edellytykset lepakoiden esiintymiseen tarkistetaan. Mikäli olosuhteet 

viittaavat lepakoiden esiintymiseen alueella, tällöin laaditaan lepakkoselvitys 

lepakkodetektorin avulla. 

8. Kaavamääräyksissä määritellään tuulivoimaloille yhtenäinen ja vaalea väri. 

Viimekädessä Trafin lentoesteisiin kohdistuvat määräykset määräävät lentoesteiden 

värityksen. Tuulivoimaloiden rakenne tulee olemaan lieriötorni. 
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9. Sähkönsiirtoreitiksi on valittu tuulivoimapuistojen yhteinen sähkönsiirtoreitti. 

Sähkönsiirtoreittiä ei toteuteta metson soidinalueelle. 

Tieto uhanalaisen merikotkaparin reviirin olemassaolo tarkistetaan hankkeen 

toteutusvaiheessa. Hankkeen vaikutuksia merikotkalle lajin saalistusalueiden ja 

lentoreittien näkökulmasta täydennetään. Merikotkan pesinnän tai 

pesimättömyyden selvittäminen hankkeen toteutusvaiheeseen kirjataan muistiin. 

10. Sähkönsiirtoreittejä VE1 ja VE2 ei toteuteta. Kaavaehdotuksessa pyritään 

analysoimaan voimaloiden aiheuttamaa törmäysriskiä kurkien käyttämän 

lentokorkeuden ja lentoreittien näkökulmasta, ts. millä todennäköisyydellä voivat 

lentää tuulivoimalarivistöjen välistä. 

11. Mustilankankaan tuulivoimapuiston linnustoa ja alueen kautta muuttavaa linnustoa 

tullaan seuraamaan tuulivoimayhtiön toimesta hankkeen rakntamisvaiheen 

yhteydessä sekä tuulivoimapuiston toiminnan aikana. Seurantaohjelma laaditaan 

hankkeen luvitusvaiheessa ja liitetään asianmukaisiin lupahakemuksiin. Seurannan 

tulokset toimitetaan ELY-keskukselle ja muille asianomaisille viranomaisille ja 

tahoille. 

 

2 Fingrid, maankäyttö ja ympäristö 

Lausunnon pääkohta: 

Fingrid Oyj viittaa lausunnossaan Mustilankankaan tuulivoimapuiston 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA) antamaansa lausuntoon: 

Fngrid Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Tuuliwatti Oy ovat sopineet lähialueen 

tuulivoimapuistojen vaiheittaisesta liittämisestä kantaverkkoon. Fingridin 

suunnitelmissa on nykyisen 220kV voimajohdon muuttaminen 110kV käyttöön ja 

nykyisen 110 kV voimajohtorakenteen korvaaminen 400 kV ja 110 kV 

yhteispylväsrakenteella. Yhtiöllä ei ole muuta lausuttavaa arviointiselostuksesta. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitty tiedoksi.  

 

3 Trafi 

Lausunnon pääkohta: 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja –

turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain (1194/2009) 165 §:n edellyttää 

lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä 

mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen 

ennen esteiden asettamista. Esteen asettajan tulee varmistaa lentoestelupamenettelyn 

mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuudelle aiheudu vaaraa 

taikka haittaa. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen 

turvallisuusvirastolta, joka myöntää luvan esteen asettamiseen lupaehtojen mukaisesti, 

jollei lentoturvallisuus vaarannu tai ilmaliikenteen sujuvuus häiriinny. Selostuksen 

kohdassa 11.13 on selvitetty alueen sijoittuminen suhteessa Finavian määrittämiin 

lentoasemien korkeusrajoitusalueisiin.  
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Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen 

kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. 

Kohdan 11.14 ensimmäinen virke on tässä suhteessa virheellinen. 

Edellä on keskitytty ilmailuliikenteeseen, mutta liikenteen turvallisuusnäkökulmasta 

myös mahdolliset vaikutukset muille liikennemuodoille tulisi selvittää tuulivoimapuiston 

suunnittelun sijainnin osalta. Tällaisia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessakin 

arvioitavia asioita ovat mm. turvallisuussyistä määritellyt etäisyydet esimerkiksi teihin 

ja rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona 

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää myös tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen 

vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa 

ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. 

Kaavoittajan vastine: 

Hankkeen toteuttaja hakee kaikki asiaan kuuluvat luvat rakennuslupavaiheessa. 

Tuulivoimalat on pyritty sijoitettamaan kaava-alueelle siten, että ne aiheuttavat 

mahdollisimman vähän turvallisuusriskejä maanpäälliselle liikenteelle. Tuulivoimalat on 

pyritty sijoittamaan riittävän etäälle yleisistä teistä. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa 

käytetty varoetäisyys takaa myös sen, ettei voimala kaatuessaan aiheuta vaaraa 

tieliikenteelle.  

 

 

4 Metsäkeskus 

Lausunnon pääkohta: 

Metsäkeskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitty tiedoksi. 

5 Pohjois-Pohjanmaan museo 

Lausunnon pääkohta: 

Museolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitty tiedoksi. 

 

6 Museovirasto 

Lausunnon pääkohta: 

Hankkeen edellyttämä ja sen selvityksistä aiemmin puuttunut arkeologinen inventointi 

on toteutettu, eivätkä alueelta nyt tunnetut historiallisen ajan viisi 

muinaisjäännöskohdetta sijoitu tuulivoimaloiden välittömään läheisyyteen. 

Suunnittelulla on mahdollista välttää myös muun rakentamisen vaikutukset 

arkeologisiin kohteisiin. Ei ole kovin todennäköistä, että sähkönsiirron linjausten 
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vaihtoehtoisilta reiteiltä, joista vain osa sijoittuu kaava-alueelle, paikannettaisiin 

ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Valitun reittivaihtoehdon selvittyä 

Museovirasto arvioi, onko sen maastoselvitys arkeologisten kohteiden arvioimiseksi 

tarpeen. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitty tiedoksi. 

 

7 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta 

Lausunnon pääkohta: 

Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavasta. 

Kaavoittajan vastine: 

Merkitty tiedoksi. 

MIELIPITEET 

 

1   Timo Lankila 

Mielipiteen pääkohta: 

Timo Lankila huomauttaa, että kaavakartalle merkitty peltoalue (kaavamerkintä MT) 

jatkuu koillisensuuntaan noin 350 metriä, suunnilleen 120 metriä leveänä kaistaleena. 

Lisäksi Lankila ottaa esiin MT-alueen läpi lounas-kaakko –suunnassa kulkevan 

tienpohjan, jota hänen mielestään kannattaisi hyödyntää huoltotienä, joten koillisessa 

pellon poikki kulkevaa tietä ei tarvittaisi, josta Lankila huomauttaa ettei se ole hänen 

mielestään hyvä ratkaisu.  
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Kaavoittajan vastine:  

MT-aluetta laajennetaan Lankilan esittämällä tavalla. Huoltotien linjaus tarkistetaan 

siten että se ei aiheuta haittaa peltoviljelyä. Olemassa olevan tien hyödyntäminen 

tarkistetaan.  
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1 JOHDANTO 
TuuliWatti Oy suunnittelee 29 tuulivoimalan rakentamista Kalajoen Mustilankankaan 
alueelle. Hankkeen YVA-menettely aloitettiin vuonna 2010, ja YVA-menettely päättyi 
yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-selostukses-
ta antamaan lausuntoon 29.10.2012. YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa 
yhteysviranomainen toteaa, että ”Yhteysviran näkemyksen mukaan hankealueella tu-
lisi tehdä lepakkoselvitys lepakkodetektorin avulla ennen jatkotoimenpiteitä. Yhteys-
viranomainen muistuttaa, että kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla 
rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajilistaan. Suomi on mu-
kana myös Euroopan lepakoidensuojelusopimuksessa (EUROBATS), jonka mukaan 
jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita.” 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.8.–
14.9.2012, ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville huhtikuun 2013 aikana. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 21.11.2012 lausuntonsa osayleiskaavan 
luonnoksesta, jossa Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen luonnonsuojeluyksikön 
lausunto lepakoista on yhteneväinen hankkeen YVA-selostuksen jälkeen annetun lau-
sunnon kanssa. 

Tämä raportti on Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa palve-
leva lepakkoselvitys. Tämän lepakkoselvityksen ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu 
hankkeen tuulivoimalakohtainen lepakkopotentiaali sekä arvioitu hankealueen merki-
tystä lepakoiden ruokailualueena sekä lisääntymis- ja levähdysalueena. Lisäksi tässä 
ensimmäisessä vaiheessa on kirjattu ylös eri tuulivoimahankkeiden myötä täsmenty-
neet tiedot Kalajoen alueella esiintyvistä lepakoista. Tätä selvitystä voidaan käyttää 
hyväksi hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksen eteenpäin viemisessä. Lepak-
koselvityksen toisessa vaiheessa hankealueella suoritetaan maastokäynteihin perus-
tuvat detektoriselvitykset kesän 2013 aikana. Detektoriselvityksen tulokset raportoi-
daan ja hankkeen vaikutukset lepakoille arvioidaan maastoselvityksistä saatavaan 
tarkempaan selvitystietoon pohjautuvan tiedon perusteella syksyn 2013 aikana. 

Lepakkopotentiaalin arvioinnista ja lepakkoselvityksen laadinnasta on vastannut FM 
biologi Ville Suorsa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. 
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2 SELVITYSALUE JA HANKKEEN KUVAUS 
Selvitysalue sijaitsee Kalajoen Mustilankankaalla, noin 3 km Kalajoen keskustasta 
koilliseen ja noin 4 km etäisyydellä Perämeren rannikosta. Tuulivoimapuiston ja me-
renrannan väliin sijoittuu valtatie 8. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1 700 ha.  

 
Kuva 1. Mustilankankaan tuulivoimapuiston sijainti. 

 
Mustilankankaan tuulivoimapuisto koostuu 29 tuulivoimalasta perustuksineen, tuuli-
voimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista 
(20 kV maakaapeli), sähköasemasta sekä alueverkkoon liitettävästä voimajohdosta 
(ilmajohto 110 kV). 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta 
roottorista ja konehuoneesta. Lieriömalliset tornit voidaan toteuttaa kokonaan teräs-
rakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. 
hybridirakenteena. Tarkasteltavan tornin napakorkeus on toteutustavasta riippuen 
125–145 m. Roottoriympyrän halkaisija on laitevalmistajasta riippuen 100–120 met-
riä. Tällöin voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 185–200 metrin korkeuteen. 

Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- ja asennustöitä varten raivattava puus-
toa vajaan hehtaarin alueelta. Tämän alueen sisältä raivataan noin 50 x 50 metrin 
alue kokonaan puhtaaksi kasvillisuudesta ja tasataan esimerkiksi tiivistetyllä louheel-
la raskaan liikenteen kestäväksi. Tuulivoimaloiden ja niiden välisten yhdysteiden tar-
vitsema maa-ala on enimmillään yhteensä joitakin prosentteja tuulivoimapuistoalu-
een pinta-alasta. 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteute-
taan 20 kV maakaapeleilla. Tuulivoimapuiston sisäiset kaapelit sijoitetaan 0,5–1 m 
syvään kaapeliojaan, jonka leveys on noin metri. Kaapelit vedetään pääosin kuljetus-
teiden yhteyteen. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuot-
taman jännitteen 20 kV tasolle. Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan muuntoase-
ma (sähköasema), jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan tarvittavaan 
110 kV siirtojännitteeseen. Muuntoaseman vaatima pinta-ala on noin 0,5 ha. Muun-
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toasemalle sijoitetaan muuntajan lisäksi kytkinkentät, päätepylväs ilmajohdon liittä-
mistä varten sekä rakennus suojaa tarvitseville laitteistoille. Sähköasema aidataan 
turvallisuussyistä. 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto. Tiet ovat vähintään n. 
5,5 metriä leveitä ja sorapintaisia. Jyrkissä mutkissa teiden pitää olla vähintään noin 
seitsemän metriä leveitä. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi 
otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 60 m 
pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia 
enemmän tilaa. Huoltotiet tullaan rakentamaan kullekin voimalaitokselle sekä hanke-
alueelle rakennettavalle sähköasemalle. Huoltotiet noudattelevat pääosin olemassa 
olevia teitä, jotka kunnostetaan kuljetuksille soveltuviksi. Rakennettavien tai kunnos-
tettavien huoltoteiden pituus on yhteensä noin 23 kilometriä.  

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Lähtöaineisto ja tehdyt selvitykset 
Selvitysalueella esiintyvästä lepakkolajistosta ei ollut saatavissa aiempia tietoja, kos-
ka Mustilankankaan alueella ei ole tehty aiemmin lepakkoselvityksiä. Tämän selvityk-
sen olemassa olevat tiedot Kalajoen lepakkotilanteesta perustuvat lähialueen muiden 
tuulivoiman YVA-menettelyjen yhteydessä suoritettuihin lepakkoselvityksiin. Kalajoel-
la ja sen lähikunnissa on tehty aiempia lepakkoselvityksiä seuraavien tuulivoima-
hankkeiden yhteydessä: 
 Kalajoen Tohkojan tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus (Pöyry & 

Fortum 2012) 
 Kalajoen Jokelan tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus (wpd Fin-

land Oy 2012a) 
 Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus (wpd 

Finland Oy 2012b) 

Tohkojan tuulivoimahankkeessa lepakoita on selvitetty vuonna 2011, passiividetekto-
rien avulla lepakoiden kevät- ja syysmuuton aikaan sekä passiivi- ja aktiividetektori-
en avulla lepakoiden lisääntymiskaudella (Pöyry & Fortum 2012). Jokelan ja Mäki-
kankaan tuulivoimahankkeissa lepakoita on selvitetty kummallakin hankealueella 
vuonna 2010, sekä läpi kesän lepakkohavaintoja rekisteröivän ns. passiividetektorin 
avulla että yhden yön kestävällä aktiivisella detektorikartoituksella (wpd Finland Oy 
2012a ja wpd Finland Oy 2012b). 

3.2 Lepakkopotentiaalin arviointi 
Selvitysalueen lepakkopotentiaalin arviointi perustuu Mustilankankaan YVA-menette-
lyn yhteydessä tehtyihin luontoselvityksiin (FCG Finnish Consulting Group Oy & Tuuli-
Watti Oy 2012) sekä selvitysalueen kattavaan kartta- ja ilmakuvatarkasteluun. Luon-
toselvitysten sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella lepakkopotentiaalin ar-
vioinnin yhteydessä selvitysalueen luonnonolosuhteita ja maisemarakenteita on tar-
kasteltu siitä näkökulmasta, millaisissa elinympäristöissä lepakoita tiedetään/olete-
taan esiintyvän. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kohteita 
(esim. kolopuut, vanhat rakennukset, kallionkolot) on huomioitu jo hankkeen YVA-
menettelyn aikana tehtyjen luontoselvitysten yhteydessä. 
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Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheessa selvitysaluetta 
tarkasteltiin kartta- ja ilmakuvatulkinnan sekä aiemmin tehtyjen luontoselvitysten 
perusteella. Osayleiskaavan ehdotusvaiheen tuulivoimalapaikkojen lepakkopotentiaali 
arvioitiin kolmiportaisella asteikolla, jota on sovellettu pohjoisen olosuhteisiin ja le-
pakoiden esiintymiskuvaan (luokitus: Suorsa & Mäkelä 2013): 
 Heikko lepakkopotentiaali: alueella havaitaan lepakoita vain satunnaisesti, 

eikä alue todennäköisesti sijaitse lepakoiden siirtymäreittien varrella. Kohteen 
elinympäristö ei ole lepakoille edullinen: avoimet peltoalueet, avoimet ja taimi-
koituneet hakkuualueet, nuoret ja tiheät metsäkuviot, tiheään rakennetut ja va-
laistut urbaanit asuinalueet. 

 Tavanomainen lepakkopotentiaali: alueella voidaan maastorakenteen perus-
teella olettaa havaittavan alueellisesti yleisintä pohjanlepakkoa, lähinnä ruokai-
lemassa tai liikkumassa ruokailu ja päivälevähdyspaikkojen välillä. Lepakoiden 
yksilömäärät ovat alhaisia. Kohteen elinympäristö on lepakoille edullinen: avoin-
ten hakkuualueiden ja peltoalueiden reunat, tasaikäiset ja harvennetut talous-
metsät, pienet mosaiikkimaiset metsiköt ja vesistöjen reuna-alueet. 

 Korkea lepakkopotentiaali: alueella esiintyy ainakin alueellisesti yleisintä poh-
janlepakkoa, joita voidaan havaita useita yksilöitä ruokailemassa alueella sään-
nöllisesti. Alueella on laaja ja monipuolinen ruokailualue ja/tai alueella on sopiva 
lisääntymis- ja levähdyspaikka (esim. kolopuu tai vanha rakennus). Kohteella on 
hyviä elinympäristöjä lepakoille. 

 
Koko selvitysalueen lepakkopotentiaalia ei arvioitu samalla tarkkuudella, vaan arvi-
ointi kohdennettiin maankäytön muuttumisen kannalta merkittävimmille kohteille eli 
tuulivoimaloiden rakennuspaikoille. Selvitysalueen yleistä soveltuvuutta lepakoiden 
elinympäristöksi sekä mahdollisia ruokailualueita on pohdittu lepakkopotentiaalin ar-
vioinnin yhteydessä kappaleessa 4.1. 

3.3 Lepakkoselvitys 
Mustilankankaan selvitysalueen lepakoita kartoitetaan maastoselvityksenä kesän 
2013 aikana. Lepakkoselvitys toteutetaan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen 
ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaisesti kolmen käyntikerran kiertolaskentana, jonka 
aikana lepakoita havainnoidaan aktiivisesti detektorin avulla. Kartoitus toteutetaan 
kävellen yhden yön aikana kattavasti läpi tuulivoimaloiden rakennuspaikat sekä muut 
selvitysalueen lepakoille potentiaaliset alueet. Detektoriselvityksen yhteydessä kiinni-
tetään huomiota myös lepakoiden mahdollisiin lisääntymis- ja levähdysalueisiin. Le-
pakkoselvitys voidaan toteuttaa soveltuvin osin myös ns. autokartoitusmenetelmää 
hyödyntäen. Lepakkokartoituksen kartoituskierrokset suoritetaan kesäkuussa, heinä-
kuussa sekä elokuun alkupuolella. 

Mahdolliset lepakoiden käyttämät alueet arvotetaan seuraavien, nykyään yleisesti 
käytössä olevien, periaatteiden mukaisesti. Luokitusperusteena käytetään alueella 
esiintyvää lajistoa ja lepakoiden yksilömäärä (Siivonen 2004). Luokitusperusteet 
ovat: 

 

 

 

 

 

Luokka I:  Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka. Alueen hävittämi-
nen tai heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty 
(LSL 49§). 

Luokka II:  Lepakoiden tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä 
on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS 1999). 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuk-
sien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 
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3.4 Yleistä lepakoista 

3.4.1 Lepakoiden suojelu 

Kaikki Suomessa tavatut lepakot ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla rauhoi-
tettuja. Kaikki maamme lepakot kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 
lajeihin, joiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-
vittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain (LSL 49 §) perusteella 
kielletty. Ripsisiippa on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) ja pikkule-
pakko on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010). Lisäksi ripsisiippa on 
luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suo-
jelua vaativaksi lajiksi. 

Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), jo-
ka velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kaut-
ta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osa-
puolimaiden tulee myös pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä 
siirtymä- ja muuttoreittejä. 

3.4.2 Lepakoiden elintavat ja esiintyminen 

Suomessa on tavattu kaikkiaan 13 lepakkolajia. Kaikki maassamme tavatut lajit ovat 
hyönteissyöjiä, ja useat lajit ovat harvinaisia tai esiintymiseltään epäsäännöllisiä. 
Suomessa havaituista lepakoista pohjanlepakko on selkeästi yleisin ja laajimmalle le-
vinnyt laji. Myös viiksisiippaa/isoviiksisiippaa voidaan arvioida esiintyvän säännölli-
sesti Kalajoen alueella. Vesisiipan esiintyminen Kalajoen korkeudella on mahdollista 
etenkin sopivien elinympäristöjen läheisyydessä. Maassamme esiintyvien lepakoiden 
elintapojen ja levinneisyyden tuntemus on kuitenkin puutteellista. 

Pohjanlepakko esiintyy usein asutuksen läheisyydessä, sopivan suojaisilla pienipiirtei-
sillä metsäalueilla, mutta myös pihapiireissä ja puistoissa, missä on riittävästi puus-
toa. Lajin on todettu viihtyvän erilaisten elinympäristöjen reuna-alueilla, kuten pelto-
jen, kalliokkojen ja hakkuiden reuna-alueella sekä teiden yllä, ja välttelevän suurem-
pien ja tiheiden metsien sisäosia. Myös suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko 
yleensä välttää. Pohjanlepakko saalistaa lentäviä hyönteisiä noin 5–15 metrin kor-
keudessa ja pääasiassa erilaisten aukkopaikkojen kuten tien, pellon, hakkuun, kallio-
kon tai vesistön laiteilla ja pihapiireissä. Sen päiväpiilopaikat sijaitsevat esim. van-
hoissa rakennuksissa, puiden koloissa sekä muissa erilaisissa onkaloissa. Pohjanlepa-
kot voivat lentää pitkiäkin matkoja ruokailemaan. Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ruo-
kailevat yleensä peitteisemmässä ympäristössä, ja matalammalla, tyypillisesti havu-
puuvaltaisissa metsissä. Vesisiippa ruokailee erilaisten vesistöjen äärellä kuten lam-
mikoiden, jokien koskipaikkojen ja kanavien yllä. 

Lepakoilla naaraat muodostavat lisääntymisyhdyskuntia, missä ne synnyttävät poika-
sensa (luonnonsuojelulain turvaama lisääntymis- ja levähdyspaikka). Koiraat päiveh-
tivät kesällä yksin tai korkeintaan pienissä ryhmissä. Soveltuvien ruokailupaikkojen 
esiintyminen ja säilyminen lisääntymisyhdyskuntien läheisyydessä on tärkeää lajien 
suojelun kannalta. Lepakot ruokailevat erilaisissa ympäristöissä pesimäkauden eri 
vaiheissa, ja loppukesällä ne levittäytyvät ruokailemaan laajemmalle alueelle ja kau-
emmas pesimäyhdyskunnista. Suomessa talvehtivat lepakot viettävät talvensa hor-
roksessa (esim. kellareissa ja luolissa), mutta osa lepakkokannasta muuttaa talveh-
timaan etelämmäksi. 

Lepakoiden esiintyminen Kalajoella 
Kalajoen Tohkojan tuulivoimahankkeen selvitysten perusteella alueen selkeästi ylei-
sin ja runsain lepakkolaji oli pohjanlepakko (Pöyry & Fortum 2012). Tohkojan alueella 
tavattiin lähinnä yksittäisiä pohjanlepakoita ruokailemassa siellä täällä teiden ja mui-
den aukeiden alueiden reunoilla. Alueella ei havaittu selkeitä lisääntymiskolonioita, 
mutta Tohkolehden tilan alueella havaittiin säännöllisesti ruokailevia pohjanlepakoita 
ja on todennäköistä, että pihapiirin vanhat rakennukset toimivat muutaman pohjan-
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lepakon päiväpiilopaikkana. Muista lajeista Tohkojan alueella havaittiin isolepakko ja 
pikkulepakko, minkä lisäksi havaittiin joitain tunnistamattomaksi jääneitä kaiku-
luotausääniä (Pöyry & Fortum 2012). Selvitysten yhteydessä havaittiin myös siippa-
laji Kalajoen keskustan läheisyydessä. Tohkojan tuulivoimahankkeen selvityksissä 
alueella ei tehty selkeitä lepakoiden muuttoon viittaavia havaintoja. 

Kalajoen Jokelan tuulivoimahankkeen selvitysten yhteydessä havaittiin vain pohjan-
lepakoita, joita detektoriin oli rekisteröitynyt 10 yksittäistä yksilöä kymmenenä eri 
yönä kuuden kuukauden aikana (FCG Finnish Consulting Group Oy & wpd Finland Oy 
2012). Maastossa tehdyn detektorikartoituksen aikana (heinäkuu) tehtiin neljä yksit-
täistä havaintoa metsäautotien yllä ruokailevasta lepakosta. Jokelan alueella ei tun-
nistettu lepakoiden käyttämiä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai niiden tärkeitä 
ruokailualueita, eikä alueella selvitysten perusteella kulje lepakoiden muuttoa. 

Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimahankkeen selvitysten yhteydessä havaittiin vain yk-
sittäisiä pohjanlepakoita, joita detektoriin oli rekisteröitynyt seitsemänä yönä tutki-
muskauden (6 kk) aikana (FCG Finnish Consulting Group Oy & wpd Finland Oy 
2012). Maastossa tehdyn detektorikartoituksen aikana (heinäkuu) ei havaittu lain-
kaan lepakoita. Mäkikankaan alueella ei tunnistettu lepakoiden käyttämiä lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja tai niiden tärkeitä ruokailualueita, eikä alueella selvitysten 
perusteella kulje lepakoiden muuttoa. 

3.5 Vaikutusmekanismit 
Elinympäristöjen muutosten lisäksi tuulivoimapuistot aiheuttavat lepakoille riskin 
törmätä tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Törmäysvaikutuksista ei ole vielä olemassa 
kotimaista tutkimustietoa, mutta vaikutuksia lepakoihin on arvioitu ulkomailla tehty-
jen tutkimusten perusteella. Maa- ja metsätalousalueilla törmäyskuolleisuusluvut 
ovat hyvin samankaltaisia koko Pohjois-Euroopassa, joten on perusteltua soveltaa 
mm. Saksassa tehtyjen tutkimusten tuloksia myös suomalaisiin vaikutusten arvioin-
teihin (Rydell ym. 2012).  

Lepakoiden riski törmätä tuulivoimaloihin on suurimmillaan muuttavilla lepakoilla, 
joiden on havaittu muuttavan niin korkealla, että niillä on ylipäänsä mahdollisuus 
törmätä tuulivoimalan lapoihin tai menehtyä lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamaan 
ilmanpainemuutokseen (ns. barotrauma). Myös alueella lisääntyvien yksilöiden tiede-
tään joissain tapauksissa saalistavan tuulivoimaloiden lapojen pyörimiskorkeudella 
(Rydell ym. 2012), mutta yleensä ne saalistavat ja liikkuvat huomattavasti tätä ma-
talammalla. 

Lepakoiden muuttoreitit keskittyvät yleensä hyvin voimakkaasti rannikoiden läheisyy-
teen, ja muutto on hyvin vähäistä jo 500 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Suomes-
sa lepakoiden muutto on todennäköisesti voimakkainta eteläisellä ja läntisellä ran-
nikkoalueella, koska pohjoisessa harvan lepakkokannan alueella muuttavia lepakoita 
on todennäköisesti huomattavasti vähemmän. Varsinaisesti muuttavia lepakoita Ka-
lajoen alueella on aiemmissa selvityksissä havaittu yksittäiset pikkulepakko ja isole-
pakko, joiden esiintyminen keskittyy kuitenkin eteläiseen Suomeen. Kalajoen alueella 
pohjanlepakoita ja siippoja saattaa muuttaa harvakseltaan ja vähäisiä määriä niiden 
etelämpänä sijaitseville talvehtimisalueille, mutta todennäköisesti tämäkin muutto 
painottuu lähemmäs rantaviivaa Mustilankankaan selvitysalueen länsipuolella. 

3.6 Epävarmuustekijät 
Lepakkopotentiaalin arviointi sisältää epävarmuuksia, koska se perustuu selvitysalu-
een luonnonolosuhteiden yleiskuvaukseen sekä kartta- ja ilmakuvatulkinnan pohjalta 
suoritettuun tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lepakoille mahdollisesti soveltuvien 
elinympäristöjen sekä maisemarakenteen arviointiin. Lepakkopotentiaalin arviointi ei 
perustu maastossa tehtyihin selvityksiin, minkä vuoksi lepakkopotentiaalin arvioinnin 
lisäksi olisi aina suotavaa selvittää alueen lepakkotilannetta myös maastossa tehtä-
vänä detektorikartoituksena. 
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Epävarmuutta selvityksiin tuo myös Suomen lepakoiden elintapojen ja esiintymisen 
vähäinen tuntemus, joka osaltaan korostaa maastossa tehtävien kartoitusten tarvet-
ta. 

4 SELVITYSALUEEN LEPAKKOPOTENTIAALI 

4.1 Potentiaaliset lepakkoalueet 
Mustilankankaan selvitysalue sijoittuu pääosin tavanomaiselle metsätalousvaltaiselle 
alueelle, missä sijaitsee vain vähän lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Alueen 
metsät ovat suureksi osaksi taimikoita tai tiheitä, nuorten kehitysluokkien metsiä ja 
myös hakkuuaukeita esiintyy yleisesti. Varttuneempaa metsää esiintyy vain paikoin 
hyvin pieninä laikkuina, ja laajemmat varttuneen metsän alueet puuttuvat. Selvitys-
alueella on myös pienialaisia kallioalueita, missä kasvillisuus on jäkäläistä ja puusto 
avoimempaa männikköä. Selvitysalueella vallitsevat tiheät ja nuoret metsät eivät ole 
kovin soveliaita lepakoiden elinympäristöjä, koska tiheän puuston seassa lepakoiden 
lentäminen vaikeutuu. Pienialaiset varttuneemmat metsäkuviot saattavat olla viik-
sisiipalle/isoviiksisiipalle soveltuvia elinympäristöjä, mikäli niiltä löytyy myös lisään-
tymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia koloja tms. Hakkuiden ja erilaisten metsäkuvi-
oiden reuna-alueilla saattaa esiintyä harvakseltaan pohjanlepakoita. 

Selvitysalueella on runsaasti turvemaita, mutta tehokkaiden ojitusten vuoksi alueella 
on vain vähän luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsä- ja suoluontotyyppe-
jä ja elinympäristöjä. Erilaisten ojikoiden ja rämemuuttumien sekä turvekankaiden 
osuus pinta-alasta on suuri. Selvitysalueen ojitetut turvemaat eivät ole lepakoiden 
potentiaalisia elinympäristöjä. 

Selvitysalueen länsiosissa on kulttuurivaikutteisia viljelysaloja ja osittain ihmisen 
muokkaamia pienvesiä sekä käytöstä poistunut vanha kaatopaikka. Peltojen sekä 
Vehkojan lampareiden ja Ylilammen reuna-alueet muodostavat potentiaalisia ruokai-
lualueita alueellisesti yleisimmälle pohjanlepakolle. Muutoin avoimet peltoalueet eivät 
ole lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä. Vehkojan lampareiden ja Ylilammen alu-
eella on potentiaalisia elinympäristöjä myös alueella mahdollisesti esiintyvälle vesisii-
palle. 

Selvitysalueen pohjoisreunassa kulkee Oulaistentie, minkä lisäksi alueella risteilee 
useampia metsäautoteitä ja polkuverkostoja. Erilaiset tiet ja polut voivat olla erityi-
sesti pohjanlepakon potentiaalisia ruokailualueita sekä johdattaa lepakoita ruokailu- 
ja päiväpiilopaikkojen välillä. 

Selvitysalueen metsien yleisestä rakenteesta johtuen alueella on vain hyvin vähän 
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi kelpaavia kolopuita. Selvitysalueella ei 
myöskään ole lisääntymis- ja levähdyspaikaksi kelpaavia vanhoja asuinrakennuksia 
tai kalliokohteita. Sen sijaan peltoalueiden metsänreunoissa sijaitsevat maatalous-
käytössä olevat vanhat ladot saattavat olla potentiaalisia lepakoiden käyttämiä li-
sääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Selvitysalueen lepakkopotentiaalin arvioinnissa alueen tuulivoimaloiden rakennuspai-
koista 21 rakennuspaikkaa tulkittiin lepakkopotentiaalin suhteen heikoiksi alueiksi ja 
8 rakennuspaikkaa tavanomaisiksi alueiksi (liite 1). Heikon lepakkopotentiaalin ra-
kennuspaikat sijoittuvat pääosin tiheiden taimikoiden ja kasvatusmetsien sekä ojitet-
tujen turvemaiden alueelle. Tavanomaisen lepakkopotentiaalin rakennuspaikat sijoit-
tuvat hakkuiden ja peltojen reuna-alueille, kallioalueiden avoimempiin metsiin sekä 
metsäteiden ja polkujen varrelle. Valtaosa arvioimatta jätetystä selvitysalueesta on 
todennäköisesti lepakkopotentiaaliltaan heikkoa aluetta, johtuen alueen metsien ylei-
sestä rakenteesta sekä ojitettujen turvemaiden suuresta määrästä. Tavanomaisen 
lepakkopotentiaalin alueita sijoittuu todennäköisesti hakkuuaukeiden ja peltoalueiden 
laitamille, Vehkojan lampareiden ja Ylilammen ranta-alueille sekä metsäteiden ja pol-
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kujen alueelle. Mustilankankaan tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla ei ennalta arvioi-
den sijaitse korkean lepakkopotentiaalin alueita. 

5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 
Tämän yleispiirteisen lepakkoselvityksen ja lepakkopotentiaalin arvioinnin perusteella 
Mustilankankaan tuulivoimapuiston selvitysalue ei todennäköisesti eroa merkittävästi 
keskimääräisestä kalajokisesta metsätalousvaltaisesta alueesta lepakoiden esiintymi-
sen suhteen. Muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden yhteydessä tehtyjen lepak-
koselvitysten aikana alueilla on havaittu lähinnä harvakseltaan yksittäisiä pohjanle-
pakoita. Harvinaisena on havaittu myös yksittäinen pikkulepakko, isolepakko sekä 
viiksisiippa/isoviiksisiippa. 

Mustilankankaan selvitysalue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä, ja alueella 
vallitsevat nuorten ikäluokkien tiheät kasvatusmetsät, eri-ikäiset taimikot ja hakkuu-
aukeat. Lisäksi alueen turvemaat on voimakkaasti ojitettu. Tällaiset alueet ovat 
yleensä heikon lepakkopotentiaalin alueita. Tavanomaisen lepakkopotentiaalin alueita 
ovat hakkuuaukeiden reuna-alueet sekä metsäteiden ja polkujen alueet. Selvitysalu-
een länsiosassa on myös käytössä olevia viljelysalueita sekä ihmisen kaivamia van-
hoja lampareita ja pieni Ylilampi. Selvitysalueen länsiosaan sijoittuvatkin lepakoiden 
kannalta potentiaalisimmat kohteet. Selvitysalueella esiintyy todennäköisesti harvak-
seltaan alueellisesti yleisintä pohjanlepakkoa, mutta tuulivoimaloiden rakennuspai-
koilla ei kuitenkaan todennäköisesti sijaitse korkean lepakkopotentiaalin alueita. Kui-
tenkin selvitysalueen länsiosan viljelysalueiden ja lampareiden laiteilla saattaa sijaita 
lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja viljelysalueiden laitamille, metsän reunaan, si-
joittuvat ladot saattavat olla mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Myös viik-
sisiipan/isoviiksisiipan ja vesisiipan esiintyminen alueella on levinneisyyden ja elin-
ympäristöjen puolesta mahdollista, mutta todennäköisesti ne ovat alueella harvinai-
sia. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen tulee todennäköisesti vähäisessä määrin muutta-
maan lepakoiden elinalueita, mutta suurin osa selvitysalueesta tulee säilymään nyky-
tilansa kaltaisena. Ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan voimakkaan metsätalou-
den muovaamilla alueella tuulivoimapuistoilla on havaittu olevan vain vähäisiä vaiku-
tuksia lepakoihin verrattuna metsätalouden aiheuttamiin vaikutuksiin. Metsäisessä 
ympäristössä tuulivoimaloiden rakennuspaikoille raivattavat huoltotiet saattavat jopa 
lisätä lepakoiden saalistusalueiksi soveltuvien puoliavoimien alueiden ja reuna-
vyöhykkeiden määrää, koska pohjanlepakoiden on havaittu tyypillisesti saalistelevan 
mm. metsäautoteiden yllä ja hakkuiden sekä muiden avoimien alueiden reunamilla. 

Tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille riskin törmätä voimaloiden pyöriviin lapoihin. 
Törmäysriskin suuruuteen vaikuttavat kuitenkin monet seikat, kuten mm. tuulivoi-
mapuiston sijoituspaikan topografia ja kasvillisuus. Tutkimusten mukaan eniten tör-
mäyksiä tapahtuu rannikon läheisyyteen sijoittuvilla, maastonmuodoiltaan korkeilla 
metsäalueilla. Törmäysriski vaihtelee myös lajeittain, ja noin 98 % törmäyksissä 
kuolleista lepakoista kuuluu kahdeksaan ns. ”korkean riskin lajiin”, joihin mm. poh-
janlepakko luetaan. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on havaittu, että lintujen ta-
paan myös lepakoiden törmäyskuolleisuus vaihtelee suuresti (0–40 yksilöä / voimala 
/ vuosi). Mustilankankaan selvitysalueella esiintyvien lepakoiden riski törmätä alueel-
le suunniteltuihin tuulivoimaloihin arvioidaan hyvin pieneksi, koska lepakot saalista-
vat yleensä melko matalalla. Pohjanlepakolla on kuitenkin paikoin havaittu, että 
etenkin syksyisin ne saattavat muuttaa käyttäytymistään ja siirtyä saalistamaan 
hyönteisiä korkeammallekin. Tällöin lepakoiden riski törmätä tuulivoimalaan kasvaa, 
mutta ilmiön yleisyyttä ja esiintymistä Suomen olosuhteissa on erittäin vaikea arvioi-
da puutteellisen tiedon vuoksi. 

Kalajoen alueen muiden tuulivoimahankkeiden yhteydessä toteutettujen lepakkosel-
vitysten perusteella myös Mustilankankaan selvitysalueen lepakkotiheys arvioidaan 
melko alhaiseksi. Lisäksi alueelle ei ennakkoarvioiden perusteella sijoitu korkean le-
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pakkopotentiaalin alueita eli lepakoiden merkittäviä ruokailualueita tai lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja. Selvitysalueen lepakkopotentiaalin arvioinnin perusteella suunni-
teltu tuulivoimapuisto ei sijoitu lepakoiden kannalta sellaiselle merkittävälle alueelle, 
että hankkeen osayleiskaavoituksen eteenpäin vieminen pitäisi keskeyttää. Tuulivoi-
mapuistohankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi alueella 
tavattavien lepakoiden esiintymiseen tai elinolosuhteisiin jatkossa. 

Tämän lepakkopotentiaalin arvioinnin tueksi alueella suoritetaan kesän 2013 aikana 
kolmen käyntikerran lepakkokartoitus detektoriselvityksenä maastossa. 
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1 JOHDANTO 
TuuliWatti Oy suunnittelee 29 tuulivoimalan rakentamista Kalajoen Mustilankankaan 
alueelle. Hankkeen YVA-menettely aloitettiin vuonna 2010, ja YVA-menettely päättyi 
yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-selostukses-
ta antamaan lausuntoon 29.10.2012. YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa 
yhteysviranomainen toteaa, että ”Yhteysviran näkemyksen mukaan hankealueella tu-
lisi tehdä lepakkoselvitys lepakkodetektorin avulla ennen jatkotoimenpiteitä. Yhteys-
viranomainen muistuttaa, että kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla 
rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajilistaan. Suomi on mu-
kana myös Euroopan lepakoidensuojelusopimuksessa (EUROBATS), jonka mukaan 
jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita.” 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.8.–
14.9.2012, ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 3.6.–5.7.2013 välisen ajan. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 21.11.2012 lausuntonsa osayleiskaavan luon-
noksesta, jossa Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen luonnonsuojeluyksikön lau-
sunto lepakoista on yhteneväinen hankkeen YVA-selostuksen jälkeen annetun lau-
sunnon kanssa. 

Tämä raportti on Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitusta 
palveleva lepakkoselvitys. Lepakkoselvityksen ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu 
hankkeen tuulivoimalakohtainen lepakkopotentiaali sekä arvioitu hankealueen merki-
tystä lepakoiden ruokailualueena sekä lisääntymis- ja levähdysalueena. Lepakkopo-
tentiaalin arviointia (erillisraportti, päivätty 5.4.2013) on käytetty hyväksi hankkeen 
jatkosuunnittelussa ja kaavoituksen eteenpäin viemisessä. Lepakkoselvityksen toi-
sessa vaiheessa (tämä raportti) esitellään hankealueella kesällä 2013 detektoriselvi-
tyksenä suoritettujen lepakkoselvitysten tulokset ja johtopäätökset sekä arvioidaan 
hankkeen vaikutuksia alueella esiintyville lepakoille.  

Lepakkoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut FM biologi Ville Suor-
sa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimistolta. 
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2 SELVITYSALUE JA HANKKEEN KUVAUS 
Selvitysalue sijaitsee Kalajoen Mustilankankaalla, noin 3 km Kalajoen keskustasta 
koilliseen ja noin 4 km etäisyydellä Perämeren rannikosta. Tuulivoimapuiston ja me-
renrannan väliin sijoittuu valtatie 8. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1 700 ha.  

 
Kuva 1. Mustilankankaan tuulivoimapuiston sijainti. 

 
Mustilankankaan tuulivoimapuisto koostuu 29 tuulivoimalasta perustuksineen, tuuli-
voimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista 
(20 kV maakaapeli), sähköasemasta sekä alueverkkoon liitettävästä voimajohdosta 
(ilmajohto 110 kV). 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta 
roottorista ja konehuoneesta. Lieriömalliset tornit voidaan toteuttaa kokonaan teräs-
rakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. 
hybridirakenteena. Tarkasteltavan tornin napakorkeus on toteutustavasta riippuen 
125–145 m. Roottoriympyrän halkaisija on laitevalmistajasta riippuen 100–120 met-
riä. Tällöin voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 185–200 metrin korkeuteen. 

Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- ja asennustöitä varten raivattava puus-
toa vajaan hehtaarin alueelta. Tämän alueen sisältä raivataan noin 50 x 50 metrin 
alue kokonaan puhtaaksi kasvillisuudesta ja tasataan esimerkiksi tiivistetyllä louheel-
la raskaan liikenteen kestäväksi. Tuulivoimaloiden ja niiden välisten yhdysteiden tar-
vitsema maa-ala on enimmillään yhteensä joitakin prosentteja tuulivoimapuistoalu-
een pinta-alasta. 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteute-
taan 20 kV maakaapeleilla. Tuulivoimapuiston sisäiset kaapelit sijoitetaan 0,5–1 m 
syvään kaapeliojaan, jonka leveys on noin metri. Kaapelit vedetään pääosin kuljetus-
teiden yhteyteen. Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuot-
taman jännitteen 20 kV tasolle. Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan muuntoase-
ma (sähköasema), jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan tarvittavaan 
110 kV siirtojännitteeseen. Muuntoaseman vaatima pinta-ala on noin 0,5 ha. Muun-
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toasemalle sijoitetaan muuntajan lisäksi kytkinkentät, päätepylväs ilmajohdon liittä-
mistä varten sekä rakennus suojaa tarvitseville laitteistoille. Sähköasema aidataan 
turvallisuussyistä. 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto. Tiet ovat vähintään n. 
5,5 metriä leveitä ja sorapintaisia. Jyrkissä mutkissa teiden pitää olla vähintään noin 
seitsemän metriä leveitä. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi 
otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 60 m 
pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia 
enemmän tilaa. Huoltotiet tullaan rakentamaan kullekin voimalaitokselle sekä hanke-
alueelle rakennettavalle sähköasemalle. Huoltotiet noudattelevat pääosin olemassa 
olevia teitä, jotka kunnostetaan kuljetuksille soveltuviksi. Rakennettavien tai kunnos-
tettavien huoltoteiden pituus on yhteensä noin 23 kilometriä.  

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Lähtöaineisto ja tehdyt selvitykset 
Selvitysalueella esiintyvästä lepakkolajistosta ei ollut saatavissa aiempia tietoja, kos-
ka Mustilankankaan alueella ei ole tehty aiemmin lepakkoselvityksiä. Tämän selvityk-
sen olemassa olevat tiedot Kalajoen lepakkotilanteesta perustuvat lähialueen muiden 
tuulivoiman YVA-menettelyjen yhteydessä suoritettuihin lepakkoselvityksiin. Kalajoel-
la ja sen lähikunnissa on tehty aiempia lepakkoselvityksiä seuraavien tuulivoima-
hankkeiden yhteydessä: 
 Kalajoen Tohkojan tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus (Pöyry & Fortum 2012) 

 Kalajoen Jokelan tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus (wpd Finland Oy 2012a) 

 Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus (wpd Finland Oy 2012b) 

Tohkojan tuulivoimahankkeessa lepakoita on selvitetty vuonna 2011, passiividetekto-
rien avulla lepakoiden kevät- ja syysmuuton aikaan sekä passiivi- ja aktiividetektori-
en avulla lepakoiden lisääntymiskaudella (Pöyry & Fortum 2012). Jokelan ja Mäki-
kankaan tuulivoimahankkeissa lepakoita on selvitetty kummallakin hankealueella 
vuonna 2010, sekä läpi kesän lepakkohavaintoja rekisteröivän ns. passiividetektorin 
avulla että yhden yön kestävällä aktiivisella detektorikartoituksella (wpd Finland Oy 
2012a ja wpd Finland Oy 2012b). 

3.2 Lepakkoselvitys 
Mustilankankaan tuulivoimapuiston hankealueella toteutettiin kesän 2013 aikana 
yleispiirteinen lepakoiden ruokailualueiden kartoitus, minkä yhteydessä kiinnitettiin 
huomiota myös lepakoiden mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sekä päi-
väpiilopaikkoihin. Lepakkoselvitys toteutettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyk-
sen ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaisesti kolmen käyntikerran kiertolaskentana, mis-
sä kartoitusajankohdat sijoittuvat kesän eri ajankohtiin, koska lepakot käyttävät eri 
aikaan kesästä eri alueita ruokailuun. Lepakkoselvitys tehtiin ns. aktiivikartoitusme-
netelmää hyödyntäen, missä hankealueen lepakoille potentiaaliset kohteet kierrettiin 
kattavasti läpi detektorilla (Echo Meter EM3+) kuunnellen. Lepakkoselvitykset koh-
dennettiin erityisesti sellaisille alueille, joiden maankäyttö tulee muuttumaan hank-
keen toteutuessa sekä lepakkopotentiaalin arvioinnin (FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy 2013) yhteydessä todetuille potentiaalisille lepakkoalueille. 

Lepakkoselvitykset suoritettiin suurimmaksi osaksi kävellen hankealueella, ja auto-
kartoitusmenetelmää hyödyntäen alueen ulkopuolella. Hankealueen ulkopuolella suo-
ritettu autokartoitus antoi arvokasta tietoa lepakoiden esiintymisestä ja runsaudesta 
alueellisesti, koska tiedot lepakoiden esiintymisestä Kalajoen alueella ovat edelleen 
hyvin vähäisiä. 
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Hankealueen kattavien lepakkoselvitysten kartoitusyöt olivat 6.–7.6., 3.–4.7. ja 13–
14.8.2013. Kartoitusöinä säätila ja olosuhteet olivat suotuisia ja lepakoiden kartoi-
tukseen otollisia. Lepakoille sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolo-
puut, kallionhalkeamat ja vanhat rakennukset) sekä ruokailualueiden esiintymiseen 
on kiinnitetty huomiota myös hankkeen YVA-menettelyn aikana suoritettujen luonto- 
ja linnustoselvitysten yhteydessä (FCG Finnish Consulting Group Oy & TuuliWatti Oy 
2012). 

Lepakkoselvitysten yhteydessä mahdollisesti todetut lepakoiden käyttämät alueet ar-
votettiin seuraavien, nykyään yleisesti käytössä olevien, periaatteiden mukaisesti. 
Luokitusperusteena on käytetty alueella esiintyvää lajistoa ja lepakoiden määrä (Sii-
vonen 2004). Luokitusperusteet ovat: 

 

 
Kuva 2. Mustilankankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvityksessä kartoitetut alueet. 

3.3 Epävarmuustekijät 
Hankealueen kattaviin lepakkoselvityksiin käytettiin kohtalaisesti aikaa hankealueen 
pinta-alaan nähden, ja alue saatiin kierrettyä läpi kohtalaisen kattavasti. Kartoitukset 
kohdennettiin ennakko-oletusten perusteella lepakoille potentiaalisille alueille, ja le-
pakoiden elinympäristöinä heikommat alueet jäivät vähemmälle huomiolle. Loppuke-
sän kartoituskierroksella kartoitettu alue oli laajempi kuin keskikesällä, koska loppu-

Luokka I:   Lepakoiden  lisääntymis‐  tai  levähdyspaikka.  Alueen  hävittäminen  tai  heikentäminen 
on Suomen luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49 §). 

Luokka II:   Lepakoiden  tärkeä  ruokailualue  tai  siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alu‐
een arvo lepakoille (EUROBATS 1999). 

Luokka III:  Muu  lepakoiden  käyttämä  alue.  Maankäytössä  on  mahdollisuuksien  mukaan  huo‐
mioitava alueen arvo lepakoille. 
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kesällä pimeää aikaa oli enemmän. On todennäköistä, että joitain alueelle esiintyviä 
lepakoita on jäänyt havaitsematta, koska lepakoiden kaikuluotausäänien kantomatka 
on hyvin lyhyt. 

Hankealueella havaittujen lepakoiden lisääntymiskolonioiden ja päiväpiilopaikkojen 
sijainti ei selvinnyt nyt toteutettujen lepakkoselvitysten yhteydessä, koska hankealu-
een ulkopuolelle sijoittuvien rakennusten tutkiminen ei kuulunut tämän työn piiriin. 
Toisaalta hankkeella ei ole vaikutuksia alueen ulkopuolella eläviin lepakoihin tai li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen olosuhteisiin.  

Epävarmuutta selvityksiin tuo myös Suomen lepakoiden elintapojen ja esiintymisen 
vähäinen ja puutteellinen tuntemus, joka osaltaan korostaa maastossa tehtävien kar-
toitusten tarvetta. Viiksisiipan ja isoviiksisiipan erottaminen lajilleen detektorin avulla 
ei ole käytännössä mahdollista, mutta tämän virhelähteen merkitystä vähentää se, 
että lajit ovat elinympäristövaatimuksiltaan ja käyttäytymiseltään hyvin samankaltai-
sia. 

Hankealueen elinympäristörakenteen ja alueen pohjoisen sijainnin perusteella han-
kealueen lepakkotilanteesta ja lepakoille tärkeistä alueista arvioidaan saadun riittä-
vän hyvä kuva. 

3.4 Yleistä lepakoista 

3.4.1 Lepakoiden suojelu 

Kaikki Suomessa tavatut lepakot ovat luonnonsuojelulain (LSL 38 §) nojalla rauhoi-
tettuja. Kaikki maamme lepakot kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 
lajeihin, joiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-
vittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain (LSL 49 §) perusteella 
kielletty. Ripsisiippa on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) ja pikkule-
pakko on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym. 2010). Lisäksi ripsisiippa on 
luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suo-
jelua vaativaksi lajiksi. 

Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), jo-
ka velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kaut-
ta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osa-
puolimaiden tulee myös pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä 
siirtymä- ja muuttoreittejä. 

3.4.2 Lepakoiden elintavat ja esiintyminen 

Suomessa on tavattu kaikkiaan 13 lepakkolajia. Kaikki maassamme tavatut lajit ovat 
hyönteissyöjiä, ja useat lajit ovat harvinaisia tai esiintymiseltään epäsäännöllisiä. 
Suomessa havaituista lepakoista pohjanlepakko on selkeästi yleisin ja laajimmalle le-
vinnyt laji. Myös viiksisiippaa/isoviiksisiippaa voidaan arvioida esiintyvän säännölli-
sesti Kalajoen alueella. Vesisiipan esiintyminen Kalajoen korkeudella on mahdollista 
etenkin sopivien elinympäristöjen läheisyydessä. Maassamme esiintyvien lepakoiden 
elintapojen ja levinneisyyden tuntemus on kuitenkin puutteellista. 

Pohjanlepakko esiintyy usein asutuksen läheisyydessä, sopivan suojaisilla pienipiirtei-
sillä metsäalueilla, mutta myös pihapiireissä ja puistoissa, missä on riittävästi puus-
toa. Lajin on todettu viihtyvän erilaisten elinympäristöjen reuna-alueilla, kuten pelto-
jen, kalliokkojen ja hakkuiden reuna-alueella sekä teiden yllä, ja välttelevän suurem-
pien ja tiheiden metsien sisäosia. Myös suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko 
yleensä välttää. Pohjanlepakko saalistaa lentäviä hyönteisiä noin 5–15 metrin kor-
keudessa ja pääasiassa erilaisten aukkopaikkojen kuten tien, pellon, hakkuun, kallio-
kon tai vesistön laiteilla ja pihapiireissä. Sen päiväpiilopaikat sijaitsevat esim. van-
hoissa rakennuksissa, puiden koloissa sekä muissa erilaisissa onkaloissa. Pohjanlepa-
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kot voivat lentää pitkiäkin matkoja ruokailemaan. Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ruo-
kailevat yleensä peitteisemmässä ympäristössä, ja matalammalla, tyypillisesti vart-
tuneemmissa havupuuvaltaisissa metsissä. Vesisiippa ruokailee erilaisten vesistöjen 
äärellä kuten lammikoiden, jokien koskipaikkojen ja kanavien yllä. 

Lepakoilla naaraat muodostavat lisääntymisyhdyskuntia, missä ne synnyttävät poika-
sensa (luonnonsuojelulain turvaama lisääntymis- ja levähdyspaikka). Koiraat päiveh-
tivät kesällä yksin tai korkeintaan pienissä ryhmissä. Soveltuvien ruokailupaikkojen 
esiintyminen ja säilyminen lisääntymisyhdyskuntien läheisyydessä on tärkeää lajien 
suojelun kannalta. Lepakot ruokailevat erilaisissa ympäristöissä pesimäkauden eri 
vaiheissa, ja loppukesällä ne levittäytyvät ruokailemaan laajemmalle alueelle ja kau-
emmas pesimäyhdyskunnista. Suomessa talvehtivat lepakot viettävät talvensa hor-
roksessa (esim. kellareissa ja luolissa), mutta osa lepakkokannasta muuttaa talveh-
timaan etelämmäksi. 

Lepakoiden esiintyminen Kalajoella 
Kalajoen Tohkojan tuulivoimahankkeen selvitysten perusteella alueen selkeästi ylei-
sin ja runsain lepakkolaji oli pohjanlepakko (Pöyry & Fortum 2012). Tohkojan alueella 
tavattiin lähinnä yksittäisiä pohjanlepakoita ruokailemassa siellä täällä teiden ja mui-
den aukeiden alueiden reunoilla. Alueella ei havaittu selkeitä lisääntymiskolonioita, 
mutta Tohkolehden tilan alueella havaittiin säännöllisesti ruokailevia pohjanlepakoita 
ja on todennäköistä, että pihapiirin vanhat rakennukset toimivat muutaman pohjan-
lepakon päiväpiilopaikkana. Muista lajeista Tohkojan alueella havaittiin isolepakko ja 
pikkulepakko, minkä lisäksi havaittiin joitain tunnistamattomaksi jääneitä kaiku-
luotausääniä (Pöyry & Fortum 2012). Selvitysten yhteydessä havaittiin myös siippa-
laji Kalajoen keskustan läheisyydessä. Tohkojan tuulivoimahankkeen selvityksissä 
alueella ei tehty selkeitä lepakoiden muuttoon viittaavia havaintoja. 

Kalajoen Jokelan tuulivoimahankkeen selvitysten yhteydessä havaittiin vain pohjan-
lepakoita, joita detektoriin oli rekisteröitynyt 10 yksittäistä yksilöä kymmenenä eri 
yönä kuuden kuukauden aikana (FCG Finnish Consulting Group Oy & wpd Finland Oy 
2012). Maastossa tehdyn detektorikartoituksen aikana (heinäkuu) tehtiin neljä yksit-
täistä havaintoa metsäautotien yllä ruokailevasta lepakosta. Jokelan alueella ei tun-
nistettu lepakoiden käyttämiä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai niiden tärkeitä 
ruokailualueita, eikä alueella selvitysten perusteella kulje lepakoiden muuttoa. 

Pyhäjoen Mäkikankaan tuulivoimahankkeen selvitysten yhteydessä havaittiin vain yk-
sittäisiä pohjanlepakoita, joita detektoriin oli rekisteröitynyt seitsemänä yönä tutki-
muskauden (6 kk) aikana (FCG Finnish Consulting Group Oy & wpd Finland Oy 
2012). Maastossa tehdyn detektorikartoituksen aikana (heinäkuu) ei havaittu lain-
kaan lepakoita. Mäkikankaan alueella ei tunnistettu lepakoiden käyttämiä lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja tai niiden tärkeitä ruokailualueita, eikä alueella selvitysten 
perusteella kulje lepakoiden muuttoa. 

3.5 Vaikutusmekanismit 
Elinympäristöjen muutosten lisäksi tuulivoimapuistot aiheuttavat lepakoille riskin 
törmätä tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Törmäysvaikutuksista ei ole vielä olemassa 
kotimaista tutkimustietoa, mutta vaikutuksia lepakoihin on arvioitu ulkomailla tehty-
jen tutkimusten perusteella. Maa- ja metsätalousalueilla törmäyskuolleisuusluvut 
ovat hyvin samankaltaisia koko Pohjois-Euroopassa, joten on perusteltua soveltaa 
mm. Saksassa tehtyjen tutkimusten tuloksia myös suomalaisiin vaikutusten arvioin-
teihin (Rydell ym. 2012).  

Lepakoiden riski törmätä tuulivoimaloihin on suurimmillaan muuttavilla lepakoilla, 
joiden on havaittu muuttavan niin korkealla, että niillä on ylipäänsä mahdollisuus 
törmätä tuulivoimalan lapoihin tai menehtyä lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamaan 
ilmanpainemuutokseen (ns. barotrauma). Myös alueella lisääntyvien yksilöiden tiede-
tään joissain tapauksissa saalistavan tuulivoimaloiden lapojen pyörimiskorkeudella 
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(Rydell ym. 2012), mutta yleensä ne saalistavat ja liikkuvat huomattavasti tätä ma-
talammalla (< 30 metriä). 

Lepakoiden muuttoreitit keskittyvät yleensä hyvin voimakkaasti rannikoiden läheisyy-
teen, ja muutto on hyvin vähäistä jo 500 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Suomes-
sa lepakoiden muutto on todennäköisesti voimakkainta eteläisellä ja läntisellä ran-
nikkoalueella, koska pohjoisessa harvan lepakkokannan alueella muuttavia lepakoita 
on todennäköisesti huomattavasti vähemmän. Varsinaisesti muuttavia lepakoita Ka-
lajoen alueella on aiemmissa selvityksissä havaittu yksittäiset pikkulepakko ja isole-
pakko, joiden esiintyminen keskittyy kuitenkin eteläiseen Suomeen. Kalajoen alueella 
pohjanlepakoita ja siippoja saattaa muuttaa harvakseltaan ja vähäisiä määriä niiden 
etelämpänä sijaitseville talvehtimisalueille, mutta todennäköisesti tämäkin muutto 
painottuu lähemmäs rantaviivaa Mustilankankaan selvitysalueen länsipuolella. 

4 HANKEALUEEN LEPAKOIDEN NYKYTILA 
Mustilankankaan tuulivoimapuiston hankealueen lepakkolajisto on metsätalousvaltai-
selle alueelle tyypillistä, ja hankealueella vallitsevilla voimakkaasti käsitellyillä talo-
usmetsäalueilla lepakkotiheydet olivat pääosin hyvin alhaisia. Lepakkopotentiaalin 
arvioinnissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2013) tunnistettujen Vehkojan monttu-
jen alueella sekä laajemmin hankealueen länsi- ja pohjoisosissa lepakkotiheydet oli-
vat korkeampia, ja alueella sijaitsee myös lepakoille tärkeä ruokailualue (kuva 3 ja 
kuva 4). 

Suomen yleisin lepakko, pohjanlepakko, oli selvitysten perusteella hankealueen sel-
västi runsain lepakkolaji (taulukko 1 ja kuva 3). Kesäkuun kartoituskierroksella han-
kealueella havaittiin kaksi pohjanlepakkoa, heinäkuun kartoituskierroksella kymme-
nen pohjanlepakkoa ja elokuun kartoituskierroksella seitsemän pohjanlepakkoa. Suu-
rin osa pohjanlepakkohavainnoista sijoittui hankealueen länsi- ja pohjoisosaan Veh-
kojan–Untisenmaan alueelle, Oulaistentien ja Mehtäkyläntien varrelle, Lampinnevan 
peltoaukealle menevän tien varrelle sekä Marjanevan peltoaukean ja Ylilammen reu-
na-alueelle. Suurin osa havainnoista koski yksittäin ruokailevia tai liikkuvia pohjanle-
pakoita, mutta Vehkojan lammilla havaittiin samalla kertaa useampiakin ruokailevia 
pohjanlepakoita.  

Vehkojan peltoaukean luoteispuolella, pelloille menevän tieuran varteen kaivettujen 
lampien alueella, havaittiin jokaisella kartoituskierroksella pohjanlepakoita ja alueelle 
rajattiin lepakoiden tärkeä ruokailualue (luokka II). Kesäkuun kartoituskierroksella 
lampien alueella havaittiin kaikkiaan kuusi ruokailevaa pohjanlepakkoa, ja lammilla 
on todennäköisesti paikallista merkitystä lepakoiden ruokailualueena. Lepakoiden 
tärkeä ruokailualue rajattiin vain läntisimpien lampien alueelle, jotka ovat rannoiltaan 
metsäisiä ja siten paremmin lepakoiden ruokailualueeksi soveltuvia. Lähempänä pel-
toja sijaitsevat lammet ovat huomattavan avoimia, jolloin ne eivät houkuttele aukeita 
alueita karttavaa pohjanlepakkoa yhtä paljon kuin rannoiltaan metsäisemmät lam-
met.  

Untisenmaan alueella, Mehtäkyläntien varrella sekä Vehkojan pelloille menevän tien 
varrella, kasvaa varttuneempaa ja uudistuskypsää kuusi- ja mäntymetsää, missä ha-
vaittiin viiksisiippoja tai isoviiksisiippoja jokaisella kartoituskierroksella (taulukko 1 ja 
kuva 3). Lajeille tyypillisessä elinympäristössä havaittiin jokaisella kierroksella yksi 
yksittäinen viiksisiippalajin lepakko. 
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Taulukko 1. Mustilankankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvityksissä havaitut lepakot 
kartoituskierroksittain. 
Kartoituskierros Pohjanlepakkohavainto 

(hankealueella / ulkopuolella) 
Viiksisiippalajin havainto 
(hankealueella / ulkopuolella) 

6.–7.6.2013 2 / 0 1 / 0 

3.–4.7.2013 10 / 1 1 / 0 

13–14.8.2013 7 / 2 1 / 0 

 
 

 
Kuva 3. Mustilankankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitysten aikana tehdyt lepakkohavainnot 
sekä selvitysten perusteella rajattu luokan II lepakkoalue. 

 
Hankealueelta tai tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta ei löydetty tämän lepakkoselvi-
tyksen yhteydessä tai hankkeen YVA-menettelyn aikana toteutettujen selvitysten yh-
teydessä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai niiden päiväpiilopaikkoja. 
Yksittäisten lepakoiden päiväpiilopaikkoja saattaa kuitenkin sijaita esimerkiksi alueel-
le sijoittuvissa maa- ja metsätalousrakennuksissa, kolopuissa tai jopa puupinoissa. 
Vehkojan–Untisenmaan alueella havaitun lepakkotihentymän päiväpiilopaikkoja tai li-
sääntymiskoloniaa ei löydetty nyt toteutettujen selvitysten aikana, ja ne sijaitsevat-
kin todennäköisimmin hankealueen ulkopuolella. Esimerkiksi hankealueen pohjois-
puolella Lähdekankaan–Haapakankaan alueella on lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikoiksi soveltuvia vanhoja asuinrakennuksia. Elokuun kartoituskierroksella alu-
eella havaittiin kaksi yksittäistä pohjanlepakkoa. Kesä- ja heinäkuun kartoituskier-
roksilla Haapakankaan rakennusten läheisyydessä ei havaittu lepakoita auringonlas-
kun aikaan.  
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Lepakoita ei havaittu tuulivoimaloiden suunnitelluilla rakennuspaikoilla, jotka sijoittu-
vat etupäässä lepakoille huonosti soveltuviin elinympäristöihin (nuoret ja tiheät met-
säkuviot, taimikot ja hakkuu-aukeat). Puustoltaan nuoret metsäkuviot ovat useimmi-
ten lepakoille liian tiheitä saalistusympäristöjä, eikä niissä useinkaan ole lepakoille 
soveltuvia päiväpiilopaikkoja kuten esimerkiksi kolopuita. Vehkojan lammille mene-
vän tien varteen sijoittuvan tuulivoimalan vieressä havaittiin kuitenkin yksi pohjanle-
pakko ja yksi viiksisiippalajin lepakko heinäkuun kartoituskierroksella (kuva 4). Li-
säksi kyseisen tuulivoimalan läheisyydessä havaittiin jokaisella kartoituskierroksella 
useampia lepakoita. Vehkojan pellolle menevän tien varteen suunniteltu tuulivoimala 
sijoittuu noin 100 metrin etäisyydelle Vehkojan lampien alueelle rajatusta lepakoiden 
tärkeästä ruokailualueesta (kuva 4). 

 

 
Kuva 4. Vehkojan lammille sijoittuva lepakoiden tärkeä ruokailualue (luokka II). 
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5 YHTEENVETO JA HANKKEEN VAIKUTUKSET 
Kalajoen Mustilankankaalle suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueella toteutettiin 
kesän 2013 aikana lepakkoselvitykset kolmen käyntikerran detektorikartoituksena. 
Selvityksen tarkoituksena oli paikallistaa alueelle sijoittuvat lepakoille tärkeät alueet 
sekä selvittää alueen lepakoiden lajistoa ja lepakkotiheyttä. 

Hankealueella havaittu lepakkolajisto oli alueellisesti tyypillistä, ja lepakkotiheydet 
pääosin hyvin alhaisia. Selvitysten aikana alueella havaittiin kaikkiaan 19 pohjanle-
pakkoa ja 3 viiksisiippaa/isoviiksisiippaa. Suurin osa alueella havaituista lepakoista 
havaittiin hankealueen länsiosissa. Hankealueen länsiosaan sijoittuvien Vehkojan 
lampien alueelle rajattiin lepakoiden tärkeä ruokailualue (luokka II), koska alueella 
havaittiin jokaisella kartoituskierroksella useampia lepakoita. Alueellisesti tarkastel-
tuna Vehkojan lammille sijoittuvalla ruokailualueella saattaa olla paikallista merkitys-
tä alueen lepakkopopulaatiolle, koska hankealueen länsiosassa lepakkotiheydet olivat 
huomattavasti korkeampia kuin muualla hankealueella tai aiemmin kartoitetuilla Ka-
lajoen muilla tuulivoimapuistoalueilla. 

Mustilankankaan tuulivoimapuiston suunnitellut tuulivoimaloiden rakennuspaikat si-
joittuvat etupäässä nuoren ikäluokan kasvatusmetsiin, eri-ikäisille taimikoille ja hak-
kuuaukeille, jotka eivät ole lepakoille tyypillisintä elinympäristöä. Hankealueelta ja 
tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta ei löydetty lepakoiden tärkeitä lisääntymis- tai le-
vähdyspaikkoja tai päiväpiilopaikkoja. Hankealueen länsiosassa havaittujen lepakoi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat todennäköisesti hankealueen ulkopuo-
lella, eikä niihin kohdistu suoria vaikutuksia. 

Tuulivoimapuiston rakentaminen tulee vähäisessä määrin muuttamaan lepakoiden 
elinalueita, mutta suurin osa hankealueesta säilyy nykytilansa kaltaisena. Ulkomailla 
tehtyjen tutkimusten mukaan voimakkaan metsätalouden muovaamilla alueilla tuuli-
voimapuistoilla on havaittu olevan vain vähäisiä vaikutuksia lepakoihin verrattuna 
metsätalouden aiheuttamiin vaikutuksiin. Metsäisessä ympäristössä tuulivoimaloiden 
rakennuspaikoille raivattavat huoltotiet saattavat jopa lisätä lepakoiden saalistusalu-
eiksi soveltuvien puoliavoimien alueiden ja reunavyöhykkeiden määrää, koska poh-
janlepakoiden on havaittu tyypillisesti ruokailevan mm. autoteiden yllä ja hakkuiden 
tai peltojen reuna-alueilla. Tuulivoimapuistojen huoltotiestöllä voi siten olla myös le-
pakoita alueelle johdattava ns. ”käytävävaikutus”, koska uudet huoltotiet voivat toi-
mia metsäisillä alueilla ruokailevien pohjanlepakoiden johtolinjoina. Hankkeen toteut-
tamisen ei myöskään arvioida merkittävästi vaikuttavan alueen länsiosassa havaittu-
jen viiksisiippojen/isoviiksisiippojen elinympäristöjen eli varttuneempien metsäaluei-
den pirstoutumiseen, koska alueella harjoitetaan nykyisellään myös melko voimakas-
ta metsätaloutta. 

Vehkojan lampien alueelle rajatun lepakoille tärkeän ruokailualueen viereen suunni-
tellun tuulivoimalan rakentamisella ei arvioida olevan merkittäviä elinympäristöä 
muuttavia vaikutuksia, eikä tuulivoimalan rakentamisen arvioida vaikuttavan lepa-
koiden ruokailualueeseen. Vehkojan lammet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle jo 
hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä, koska alueella on mm. EU:n luontodirektiivin 
liitteessä IV (a) mainitun viitasammakon elinympäristöjä sekä mahdollinen lajin li-
sääntymis- ja levähdyspaikka. Näin ollen lampien olosuhteita ei saa muuttaa raken-
tamisen yhteydessä, joka mahdollistaa alueen säilymisen lepakoiden ruokailualueena 
myös jatkossa. Suomessa esimerkiksi Simoon ja Tervolaan rakennettujen modernien 
tuulivoimapuistojen alueella on havaittu ruokailevia pohjanlepakoita, joiden käyttäy-
tymiseen viereiset tuulivoimalat eivät näennäisesti ole vaikuttaneet. 

Tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille riskin törmätä voimaloiden pyöriviin lapoihin, 
mutta lepakoiden on havaittu menehtyvän myös lapojen pyörimisestä aiheutuviin 
nopeisiin ilmanpaineen muutoksiin (ns. barotrauma). Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa on havaittu, että lintujen tapaan myös lepakoiden törmäyskuolleisuus 
vaihtelee suuresti eri alueilla. Tutkimusten mukaan eniten törmäyksiä tapahtuu ran-
nikon läheisyyteen sijoittuvilla, maastonmuodoiltaan ympäristöä selvästi korkeammil-
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la metsäalueilla. Törmäysriskin suuruuteen vaikuttavat mm. yksittäisten tuulivoima-
loiden sijoituspaikan topografia ja kasvillisuus (Rydell ym. 2012). Esimerkiksi metsäi-
seen ympäristöön sijoittuvien tuulivoimaloiden kohdalla kuolleisuuden on havaittu 
olevan 0–4 lepakkoyksilöä / voimala / vuosi (Endl ym. 2004). Törmäysriski vaihtelee 
myös lajeittain, ja noin 98 % törmäyksissä kuolleista lepakoista kuuluu kahdeksaan 
ns. ”korkeusriskilajiin”, joihin mm. Mustilankankaan hankealueella esiintyvä pohjan-
lepakko luetaan. Pohjanlepakoiden on erityisesti syksyisin havaittu muuttavan käyt-
täytymistään ja siirtyvän ruokailemaan hyönteisiä jopa 250–400 metrin korkeudelle 
(Kronwitter 1988). Tällöin pohjanlepakoiden riski törmätä tuulivoimaloihin kasvaa, 
mutta ilmiön yleisyyttä ja esiintymistä Suomen olosuhteissa on erittäin vaikea arvioi-
da puutteellisen tiedon vuoksi. Tuulivoimalan lapojen pyörimiskorkeudella ruokailevi-
en pohjanlepakoiden käyttäytymisen puutteellisesta tuntemisesta johtuen on mah-
dollista, että yksittäisiä pohjanlepakoita saattaa aika ajoin törmätä alueelle suunnitel-
tuihin tuulivoimaloihin etenkin hankealueen länsiosassa. Pohjanlepakoiden on kuiten-
kin yleisesti havaittu ruokailevan melko matalalla (< 30 metriä), jolloin niillä ei ole 
riskiä törmätä tuulivoimaloihin. Hankealueen lepakkotiheys on selvitysten perusteella 
niin alhainen, hankealueen länsiosaa lukuun ottamatta, että mahdollisilla yksittäisillä 
pohjanlepakon törmäyksillä ei arvioida olevan vaikutuksia alueen lepakkopopulaatioi-
hin. Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ruokailevat matalalla metsäelinympäristön sisäosis-
sa, jolloin niillä ei ole riskiä törmätä tuulivoimaloihin. 

Muualta maailmasta peräisin olevien havaintojen perusteella yli 90 % lepakoiden 
törmäyksistä tuulivoimaloihin tapahtuu syksyllä (Rydell ym. 2012). Tämä johtuu sii-
tä, että lepakoiden on todettu syksyllä siirtyvän ruokailemaan tuulivoimaloiden lapo-
jen pyörimiskorkeudelle, ja myös syksyllä tapahtuva lepakoiden muutto sijoittuu tuu-
livoimaloiden lapojen pyörimiskorkeudelle. Lepakoiden syysmuuton tiedetään keskit-
tyvän aivan rantaviivan tuntumaan ja heikkenevän merkittävästi jo noin 500 metrin 
etäisyydellä rantaviivasta (Rydell ym. 2012). Mustilankankaan tuulivoimapuiston 
hankealue sijoittuu noin neljän kilometrin etäisyydelle Perämeren rannikosta, eikä 
alueella sijaitse kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella lepakoiden muuton johto-
linjoja. Mustilankankaan hankealueen länsi- ja luoteispuolelle sijoittuvien muiden Ka-
lajoen tuulivoimapuistojen hankealueilla ei ole selvitysten perusteella havaittu lepa-
koiden muuttoa. Perämeren rannikkoalueella lepakoiden muutto arvioidaan vähäisek-
si, koska Pohjois-Suomen lepakkotiheydet ovat suurimmaksi osaksi hyvin alhaisia ja 
pääosa muuttavista lepakoista on levinneisyydeltään selvästi eteläisempiä. Mustilan-
kankaalle suunnitellulla tuulivoimapuistolla ei ole vaikutuksia muuttaviin lepakoihin. 

Kokonaisuutena Mustilankankaalle suunnitellulla tuulivoimapuistolla ei arvioida ole-
van merkittäviä vaikutuksia hankealueen tai laajemmin Kalajoen alueen lepakkopo-
pulaatioihin, koska alueen lepakkotiheydet ovat etupäässä hyvin alhaisia. Vehkojan 
lammille rajatun lepakoille tärkeän ruokailualueen viereen sijoittuvalla tuulivoimalalla 
voi olla enintään vähäisiä vaikutuksia alueella esiintyviin pohjanlepakoihin, jos ne 
siirtyvät joissain olosuhteissa ruokailemaan tuulivoimaloiden lapojen pyörimiskorkeu-
delle. 
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KALAJOEN MUSTILANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE 

   Linnuston seurantasuunnitelma 

 
Seuraavassa on esitetty suunnitelma Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston linnuston 

seurannasta. Hankkeesta vastaava TuuliWatti Oy järjestää linnuston seurantaa hankkeen raken-

tamisen ja toiminnan aikana. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset kuvaavat 

tilannetta ennen tuulivoimapuiston rakentamista. 

Hankkeen linnustovaikutusten seuranta kohdennetaan erityisesti seuraaviin asioihin: 

• Tuulivoimaloiden lähiympäristön pesimälinnusto 

o tutkittava alue: etäisyys tuulivoimaloista noin 500–1000 m 

o seurantamenetelmät: piste- ja kartoituslaskentamenetelmiä soveltamalla (3 lasken-
takierrosta pesimäkauden aikana; 1,5 maastotyöpäivä / laskentakierros) 

� reviirien ja pesäpaikkojen sijoittuminen suhteessa tuulivoimaloihin, pesimäkan-
nassa tapahtuvat muutokset 

o seurannan ajankohta: touko–kesäkuu 

o seurannan toteuttaminen: tuulivoimapuiston rakentamisen aikana (jos rakentaminen 

ajoittuu pesimäkaudelle), kahtena perättäisenä vuotena rakentamisen jälkeen ja tuu-
livoimapuiston viidentenä toimintavuotena 

o seurannan kohdentaminen: suojelullisesti arvokkaat pesimälajit, muun pesimälinnus-

ton yleispiirteinen selvitys; pesäpaikkojen ja reviirien sijoittuminen suhteessa tuuli-
voimaloihin 

 

• Hankealueen kautta kulkeva muuttolinnusto 

o tutkittava alue: Perämeren rannikkoaluetta seuraava lintujen muuttoreitti, tarkkailu-

paikkana Pitkäsenkylän peltoaukea tai vastaava hyvä näköalapaikka, mistä tuulivoi-

mapuiston kautta muuttava linnusto saadaan kohtuudella hallittua. Tarvittaessa toi-
nen havainnoija voidaan sijoittaa Kalajoen Leton lintutorniin 

o seurantamenetelmät: kevät- ja syysmuuton seurantaa, samat muutonseurantamene-

telmät kuin YVA-selvityksissä (erityisesti muuttoreitit ja lentokorkeudet), lintujen 
väistöliikkeiden ja mahdollisten törmäysten havainnointia 

o seurannan ajankohta: kevätmuuton seuranta 15–20 päivää maaliskuun lopun ja tou-

kokuun lopun välisenä aikana, syysmuuton seuranta 15–25 päivää elokuun puolivälin 
ja joulukuun alun välisenä aikana 

o seurannan toteuttaminen: kahtena peräkkäisenä kevät- ja syysmuuttokautena tuuli-

voimapuiston käyttöön oton jälkeen, yksi peräkkäinen kevät- ja syysmuuttokausi viisi 

vuotta tuulivoimapuiston käyttöön oton jälkeen, suotavaa toteuttaa yhteistyössä 

muiden alueen tuulivoimahankkeiden seurannan kanssa 

o seurannan kohdentaminen: joutsenet, hanhet, petolinnut, kurki sekä muut tuulivoi-

man törmäysvaikutuksille herkiksi tiedetyt lintulajit ja alueen kautta runsaana muut-

tavat lajit; erityisesti Pitkäsenkylän peltoalueella muuttoaikana lepäilevät ja ruokaile-
vat linnut 

 

• Hankealueen kautta kulkeva kurkien ruokailulentoliikenne 

o tutkittava alue: Mustilankankaan tuulivoimapuisto ja sen ympäristö 

o seurantamenetelmät: kurkien yksilömäärän ja lentojen seurantaa tuulivoimapuiston 

ympäristössä, ruokailu- ja yöpymisalueiden selvittäminen/todentaminen ja sijoittu-
minen suhteessa tuulivoimapuistoon 

o seurannan ajankohta: elo–syyskuu 

o seurannan toteuttaminen: syysmuutontarkkailun yhteydessä 

o seurannan kohdentaminen: kurki; YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjen selvitysten 

perusteella hankealueen eteläpuoleisella Pitkäsenkylän peltoalueella ruokailee enim-



 

 

millään useampia satoja kurkia, jotka yöpyvät hankealueen pohjoispuoleisella Kaak-
kurinnevalla, ja lentävät siten kaksi kertaa vuorokaudessa tuulivoimapuiston läpi 

 

• Hankealueen ympäristöön sijoittuvan merikotkareviirin tilanne 

o tutkittava alue: Mustilankankaan tuulivoimapuiston ympäristö 

o seurantamenetelmät: merikotkaparin liikkeiden tarkkailu muun linnuston seurannan 
yhteydessä, haastattelemalla paikallisia lintu- ja luontoharrastajia 

o seurannan toteuttaminen: lintujen tilannetta ja liikkeitä seurataan muun linnuston 

seurannan yhteydessä, voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden alueen tuulivoima-
hankkeiden seurannan kanssa 

o seurannan kohdentaminen: merikotkapari, joiden reviiri sijoittuu todennäköisesti 

tuulivoimapuiston länsi- ja luoteispuolelle; parin pesäpaikka ei ole tiedossa, eikä pa-

rin tiedetä pesineen alueella, pari tulee todennäköisesti pesimään alueella lähivuosi-

na. Seurataan parin liikkeitä ja pesimistä suhteessa Mustilankankaan tuulivoimapuis-
toon. 

 

 

• Lintujen törmäykset tuulivoimaloihin 

o tutkittava alue: Mustilankankaan tuulivoimapuisto 

o seurantamenetelmät: lintujen väistöliikkeiden ja mahdollisten törmäysten havain-

nointi, tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintä 

� tuulivoimaloihin törmänneiden lintujen etsintä: tuulivoimaloiden lähiympäristöä 

haravoidaan silmämääräisesti noin 300 m sääteeltä olevalta alueelta raatojen et-
simiseksi, lintujen etsimisessä voidaan käyttää apuna esim. etsivää koiraa 

� kevät- ja syysmuuton seurannan aikana tehtävän havainnoinnin lisäksi törmäys-

ten todentamisessa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös varta vasten suunni-

teltuja teknisiä apuvälineitä (mm. erilaiset kamerat, tutkaseuranta ja törmäyksiä 
havainnoivat anturit) 

o seurannan ajankohta: kevät- ja syysmuuttokausi 

o seurannan toteuttaminen: muun alueella suoritettavan linnuston seurannan yhtey-
dessä, kiivaimman muuttokauden aikana joka kolmas päivä 

o seurannan kohdentaminen: alueen kautta muuttavat suurikokoiset ja tuulivoiman 

törmäysvaikutuksille herkiksi tiedetyt lintulajit, kaikki tuulivoimaloihin törmänneet 
lintulajit 

 

Mikäli Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle suunnittelut tai mahdolliset muut Mustilankankaan tuuli-

voimapuiston ympäristöön sijoittuvat tuulivoimahankkeet toteutetaan lähivuosina, pyritään eri 

hankkeiden linnuston seurannat toteuttamaan yhteistyössä eri hankevastaavien kanssa siinä 

laajuudessa kuin se on tarpeellista.  

Jokaisena vuonna suoritetusta seurannasta laaditaan vuosiraportti seurannan päätteeksi. En-

simmäisen kahden seurantavuoden päätteeksi tehdään kattava arvio Mustilankankaan tuulivoi-

mapuiston linnustoon kohdistuvista vaikutuksista. Samassa yhteydessä arvioidaan lieventävien 

toimenpiteiden tarvetta, keinoja ja mahdollisuuksia sekä seurannan jatkon tarvetta. 

Vuosiraportit toimitetaan hanketta valvovalle viranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-

selle seurantavuoden jälkeisen helmikuun loppuun mennessä. 
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LAUSUNNOT 

1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue 

Alueidenkäyttöyksikkö, lausunnon pääkohdat: 

1. Kaavaselostuksen kohdassa 4.11. kerrotaan, että arkeologista inventointia täyden-

netään kesällä 2013. Museovirasto on myös lausunnossaan 6.5.2013 edellyttänyt 

arkeologisen inventoinnin täydentämistä. Kaavaehdotusta ei voida hyväksyä ennen 

kuin täydennys on tehty.  

2. Toteutuksen yhteydessä tulee vielä neuvotella tuulivoimaloihin asennettavien len-

toestevalojen määrästä ja tyypistä ja pyrkiä löytämään mahdollisimman vähän ym-

päristöä haittaava valojärjestelmä.  

Kaavoittajan vastine: 

1. Kaava-alueella tehtiin arkeologinen täydennysinventointi kesällä 2013. Inventoita-

vista alueista on neuvoteltu myös Museoviraston kanssa. Inventoinnissa ei tullut 

esiin uusia muinaisjäännöksiä. 

2. Lentoestevalojen määrä ja tyyppi määritellään Trafin ohjeiden mukaisesti. Tuulivoi-

maloihin asennettavien lentoestevalojen ryhmittelyssä pyritään minimoimaan ympä-

ristöön välittyvää valomäärää. Hankkeesta vastaava tekee suunnitelman valojen 

ryhmittelystä ja toimittaa suunnitelman lentoestelupahakemuksen yhteydessä Lii-

kenteen turvallisuusvirastolle.  

Luonnonsuojeluyksikkö 

1. Mustilankankaan kallioalue on merkitty luo-4 –merkinnällä ja Vehkojan montut S-2 

–merkinnällä. ELY -keskus korostaa, että rakentamisessa kohteiden luontoarvot tu-

lee säilyttää ja tarvittaessa voimalapaikat on voitava siirtää tai poistaa.  

2. Kurkien liikkumisesta on kaavaehdotukseen lisätty oma kappaleensa ja asiasta kes-

kusteltiin viranomaisneuvottelussa. Arvioitu 26 kurjen törmäyskuolema olisi merkit-

tävä vaikutus, mikä tulee ottaa huomioon sähkönsiirtolinjan valinnassa ja tuulivoi-

maloiden sijoituksessa. ELY -keskus pitää tärkeänä laaditun linnuston seurantaoh-

jelman toteutusta ja sen osana kurkien ruokailulentojen seurantaa. Mahdollisten 

törmäysten määrä tulee selvittää ja tarvittaessa voimalaitokset on voitava pysäyt-

tää kurkien ohilennon ajaksi aamuin illoin. ELY -keskus pitää tärkeänä merikotkare-

viirin tilanteen seuraamista kuten linnuston seurantasuunnitelmassa on kuvailtu. 

3. Kaavaselostuksessa luvussa 9.3 kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoihin 

kohdistuvat vaikutukset on pelkästään alakappale kurkien liikkumiseen. Vaikutuksia 

tulisi otsikon mukaisesti kuvata myös kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonarvoi-

hin. Luontovaikutuksista on esitetty yhteenveto kappaleessa 9.4, mutta luo-4 –

merkittyä kallioaluetta ei tässä yhteydessä mainita. Lisäksi Ylilampi ja Vehkojan 

montut tulisi mainita myös arvokkaina luontokohteina, ei pelkästään linnuston tai 

viitasammakon osalta.  

4. YVA -vaiheessa voimajohtovaihtoehtoja oli useita eikä inventointeja oltu tehty kai-

kilta reiteiltä. Liito-oravien esiintyminen ja metson soidinpaikat tulee valitulla linjalla 

tarkistaa ja huomioida pylväspaikkojen sijoittelussa samoin kuin Koppelossa sijait-

seva mahdollisesti arvokas kallioalue. 
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5. Alueelle sijoittuu lisäksi 110 kV -voimajohtolinja poikittain kurkien käyttämälle len-

toreitille. Kuten kaavaselostuksessakin sanotaan, kurkien lentoreittejä vastaan poi-

kittain kulkevien ilmajohtojen poistaminen vähentäisi törmäysriskiä ja siten lajiin 

kohdistuvia vaikutuksia.  

Kaavoittajan vastine: 

1. Tuulivoima-alueet on rajattu kaavassa arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle 

(Mustilankankaan kallioalue ja Vehkojan montut). Ehdotusvaiheessa Mustilankan-

kaan kallioalueilla luo-4 rajausta ja määritelmää on tarkennettu, koska hankealueen 

kallioluontokohteet ovat puustoltaan käsiteltyjä, eivätkä pääosin vastaa metsälain 

määritelmää kallioiden arvokkaista elinympäristöistä. Alueen kalliokohteista Musti-

lankankaan pohjoisin, nuorten taimikoiden ympäröimä kallioalue on kohteista edus-

tavin, sillä se on jätetty hakkuiden ulkopuolelle ja sisältää mm. metson hakomispui-

ta. Tämä alue on rajattu kaavassa luo-4 alueeksi.  

2.  Osayleiskaava ohjaa riittävästi rakentamissuunnittelua, jonka yhteydessä määritel-

lään tarkemmin tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien pystytysalueiden sijoitus.  

3. Linnuston seurannasta laaditaan jokaisena vuonna vuosiraportti seurannan päät-

teeksi. Ensimmäisen kahden seurantavuoden päätteeksi tehdään kattava arvio Mus-

tilankankaan tuulivoimapuiston linnustoon kohdistuvista vaikutuksista. Samassa yh-

teydessä arvioidaan lieventävien toimenpiteiden tarvetta ja keinoja. Vuosiraportit 

toimitetaan hanketta valvovalle viranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuk-

selle seuranvuoden jälkeisen helmikuun loppuun mennessä.  

4. Kaavaselostuksessa on esitetty tiivistelmä hankkeen kasvillisuuteen, eläimistöön ja 

luonnonarvoihin kohdistuvista vaikutuksista. YVA–selostuksessa on käsitelty näitä 

vaikutuksia laajemmin. Luontovaikutuksia käsittelevää tiivistelmää tarkennetaan 

luo-4 (Mustilankankaan kallioalueet) sekä s-2 -alueiden (Ylilampi ja Vehkojan mon-

tut) osalta.  

5. Voimajohtoreitiksi on valittu YVA:ssa esitetty vaihtoehto VE 3. Voimajohdon raken-

tamislupaa varten on laadittu erillinen ympäristöselvitys ja voimajohdon linjausta on 

tämän jälkeen tarkennettu luontokohteet huomioiden.  Rakentamislupa on EMV:n 

käsittelyssä ja lupahakemus Maanmittauslaitoksella.  

6. Alueelle sijoittuva 110 kV –voimajohtolinja varustetaan merkintäpalloilla, joilla pys-

tytään merkittävästi vähentämään kurkien törmäysriskiä. 

Ympäristönsuojeluyksikkö 

1. Ympäristönsuojeluyksiköllä ei ole huomautettavaa hankkeen meluvaikutuksista. 

Kaavaselostuksessa olisi hyvä todeta, että YVA -menettelyssä laadittu melumallin-

nus on ainoastaan päivitetty jättämällä pois kaava-alueen lounaisreunassa vielä 

luonnosvaiheessa sijainneet kolme voimalaa.  

Kaavoittajan vastine: 

1. Voimaloiden lukumäärän lisäksi yksittäisten voimaloiden sijainti on YVA- ja kaava-

luonnosvaiheen jälkeen muuttunut. Melu- ja varjostusmallinnukset on tehty kaava-

ehdotuksessa esitettyjen voimalapaikkojen perusteella, eli mallinnukset on tehty 

kokonaan uuden sijoitussuunnitelman pohjalta.   
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Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 

1. Mustilankankaan tuulivoimapuiston kaavaehdotuksessa lähimmäksi maantietä sijoit-

tuvien voimaloiden kohdalla tulee varmistaa se, että voimalan etäisyys maantien 

keskilinjasta on vähintään Liikenneviraston Tuulivoimaohjeen mukainen, eli tässä 

tapauksessa 220 metriä. Lisäksi alueelle johtavien maantieliittymien kelpoisuus tuu-

livoimapuiston käyttötarkoitukseen tulee varmistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY- kes-

kuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen lupapalvelusta.  

Kaavoittajan vastine: 

1. Maantien varteen sijoittuvien voimaloiden sijoituksessa on huomioitu Liikenneviras-

ton tuulivoimaohjeen mukainen etäisyysvaatimus (220m). 

2 Museovirasto 

1. Alueella tuulipuistohankkeen inventoinnissa paikannetut muinaisjäännöskohteet on 

osoitettu kaavassa ja todettu kaavaselostuksessa. Ehdotuksen viranomaisneuvotte-

lukutsun johdosta antamassaan kommentissa virasto esitti 6.5.2013 arkeologisen 

inventoinnin täydennystä hankkeessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Inventoin-

nissa (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu 25.6.2013) ei kuitenkaan todettu en-

nestään tuntemattomia muinaisjäännöskohteita, jotka tulisi ottaa huomioon kaavas-

sa ja hankkeen toteutuksessa. 

Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta.   

Merkitään tiedoksi. 

3 Finavia Oyj 

1. Finavia Oyj:llä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

Merkitään tiedoksi. 

 

4 Fingrid Oyj 

1. Fingrid Oyj:llä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

Merkitään tiedoksi. 

5 TraFi 

1.  Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

Merkitään tiedoksi. 

 

6 Puolustusvoimat 

1. Puolustusvoimat on jo antanut lopullisen lausuntonsa Tuuliwatti Oy:lle Kalajoen 

Mustilankankaan alueelle suunnitellun tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä 1. 

viiteasiakirjalla. asiakirjan mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mu-

kaisten (35 kappaletta maksimissaan 205 korkeaa) tuulivoimaloiden rakentamista 

Mustilankankaan alueelle. Mikäli rakennettavien tuulivoimaloiden koko, määrä ja si-
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joittelu poikkeavat niistä tiedoista, joilla Pääesikunta (operatiivinen osasto) on anta-

nut lopullisen lausunnon tuulivoimahankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle 

saada Pääesikunnalta uusi lopullinen lausunto.  

Kaavoittajan vastine: 

Merkitään tiedoksi.  
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MIELIPITEET 

1 Raimo Rahkola 

Mielipiteen pääkohta: 

1. Raimo Rahkola esittää, että tielinjausta muutetaan oheisen liitekartan mukaisesti. 

Näin vähennetään haittaa tilan HANNILA 2:138 osalta. Tilalle on osoitettu siirtolinja, 

joka myös vie ison osan metsäalasta.  

 

Kaavoittajan vastine:  

1. Osayleiskaavassa osoitetut tielinjaukset ovat ohjeellisia, maanomistajan esittämä 

tielinjaus tutkitaan tarkemman rakennuslupavaiheessa. Asiasta neuvotellaan maan-

omistajan kanssa.  
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2 Risto Ojala 

Ojala toteaa muistutuksessaan, että hänen omistamassa metsässä sijaitsee luonnon-

kauniilla paikalla hirsirakenteinen laavu. Laavun lähelle on suunniteltu tuulimylly ja tien 

sijoittamista. Ojala vaatii paikan säilyttämistä koskemattomana ja tien ja tuulivoimalan 

siirtämistä riittävän etäälle laavusta.  

 

Kaavoittajan vastine:  

1. Osayleiskaavassa osoitettu voimalan paikka (ympyrä katkoviivalla) osoittaa voima-

lan ohjeellisen paikan. Rakennuslupavaiheessa voimalan ja sille johtavien tielinjaus-

ten sijoitusta tarkennetaan ja tutkitaan maanomistajan esittämät muutokset. Asias-

ta neuvotellaan maanomistajan kanssa. 

3 Olavi Salmu 

Tilan TIENVIERI 8:38 osalta Myllyläntien loppupäässä olevat kalliot tulisi säästää maa-

kaapelia kaivettaessa. Kaapeli on osoitettu kaavaehdotuksessa kaivettavaksi tien vie-

rustaa. Kaavassa kaapelille on osoitettava kalliot kiertävä reitti ja kaapelia kaivettaessa 
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tulee maanomistajaan ottaa yhteyttä. Kalliot ovat yleinen virkistysalue, jota käytetään 

myös pysäköintiin alueella ja viereisellä kodalla järjestettävien tapahtumien aikana.  

 

Kaavoittajan vastine:  

1. Kaapeli on tarkoituksenmukaista sijoittaa parannettavan tielinjauksen yhteyteen 

samaan maastokäytävään. Kaapeli sijoittuu n. 0,5 – 1 m syvään kaapeliojaan, jonka 

leveys on noin metri. Mikäli kaapeli sijoitettaisiin muualle kuin tien varteen, tulisi 

rakentamisen aikana alueella olla noin 4 m puuton käytävä. 

4 Veijo Kiimamaa, mielipiteen pääkohdat: 

1. ”Omistamani kiinteistö: 208-406-29-0 (osoite Oulaistentie 558). Siellä sijaitsee 

maatilan talouskeskus ja asuinrakennus. Kaavaselostuksesta ja sen liitteistä puut-

tuu useasta kohtaa merkintä tilani pihapiiristä sekä sen lisäksi täysin virheellisesti 

väitetään, ettei tuulipuiston vaikutusalueella ole (alle 1km:n päässä) asuin- tai va-

paa-ajanrakennuksia. Tilani asuinrakennuksen status on vakituinen asuinrakennus, 

jonka mukaan maksan myös kiinteistöveroni”. 

”Tuulivoimapuiston alue sivuaa piha-aluettani vain muutaman kymmenen metrin 

päästä ja lähin suunniteltu masto on vain muutaman sadan metrin etäisyydellä. 

Tuulivoimapuiston lähin voimala sijaitsee aivan liian lähellä tilakeskuksen pihapiiriä 
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ja asuinrakennusta. Voimala aiheuttaa jatkuvan ja kohtuuttoman haitan (melu-, 

välke-, liikenne- ja maisemahaitat) omistamalleni tilalle ja sen käytölle koko minun 

loppuelämäni ajaksi” 

”Suosittelen, että lähin tuulivoimamasto poistetaan kokonaan tai vaihtoehtoisesti 

siirretään vähintään yhden kilometrin etäisyydelle tilani asuinrakennuksesta. Siirto 

tulee tehdä siten, että pihapiiri jää alle 40 dBA:n melutasoon, eikä piha-alueelle ai-

heudu välkevaikutusta.” 

2. ”Selvityksistä ja luontoarvoista huomiona seuraavaa: Lintu- ja lepakko ”selvitykset” 

oli todella masentavaa luettavaa, ylimalkainen ja vaikuttavilta osin puutteellinen. 

Pihapiirissäni on majaillut ainakin 45 vuoden ajan lepakkolaji”.   

”Kurkiaurat ja joutsenet ovat jokakeväinen näky pihapiirin yllä. Niiden lentoradat ja 

reitit ovat hyvin tiedossa allekirjoittaneella” 

”Lisäksi voin mainita havaintoni kasvimaailmasta. Valtakunnallisesti erittäin uhan-

alainen kasvilaji viihtyy luonnonniittypellossani”. 

3. ”Pyydän, että minulle lähetetään osayleiskaava kun se on valmiina, ennen kuin se 

viedään kaupungin hyväksymiskäsittelyyn. Lisäksi minulle tulee lähettää tieto kaa-

van mahdollisesta hyväksymisestä.” 

Kaavoittajan vastine:  

1. Ehdotusvaiheen jälkeen kaavasta on poistettu kaava-alueen pohjoisreunaan sijoit-

tuva voimala, jolloin lähimmän voimalan etäisyys kiinteistöllä 208-406-29-0, Lähde-

kangas sijaitseviin rakennuksiin on n.1,1 km.  

2. Alueen pesimä- ja muuttolinnustoa on selvitetty kattavasti YVA -prosessin aikana. 

Kaavaselostuksessa on esitetty tiivistelmä YVA –vaiheessa tehdystä linnustovaiku-

tusten arvioinnista. Alueelle on laadittu lepakkoselvitys kesän 2013 aikana. Selvi-

tyksen ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin hankkeen tuulivoimakohtainen lepakko-

potentiaali sekä arvioidaan hankealueen merkitystä lepakoiden ruokailualueena se-

kä lisääntymis- ja levähdysalueena.  

Alueelle on laadittu lepakkoselvitys keväällä/kesällä2013. Lepakkoselvityksen en-

simmäisessä vaiheessa on arvioitu hankkeen tuulivoimalakohtainen lepakkopotenti-

aali sekä arvioitu hankealueen merkitystä lepakoiden ruokailualueena sekä lisään-

tymis- ja levähdysalueena. Lepakkopotentiaalin arviointia (erillisraportti, päivätty 

5.4.2013) on käytetty hyväksi hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksen eteen-

päin viemisessä. Lepakkoselvityksen toisessa vaiheessa esitellään hankealueella ke-

sällä 2013 detektoriselvityksenä suoritettujen lepakkoselvitysten tulokset ja johto-

päätökset sekä arvioidaan hankkeen vaikutuksia alueella esiintyville lepakoille. Le-

pakkoselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. 

3. Kaavasta neuvotellaan maanomistajan kanssa ennen hyväksymiskäsittelyä. Hyväk-

symispäätöksestä tiedotetaan maanomistajaa MRL 67 § mukaisesti.  
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DECIBEL - Main Result
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140 (GF=0,4)

Noise calculation model:
 ISO 9613-2 General
Wind speed:
 8,0 m/s
Ground attenuation:
 General, Ground factor: 0,4
Meteorological coefficient, C0:
 0,0 dB
Type of demand in calculation:
 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
 All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
 Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise
Height above ground level, when no value in NSA object:
 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive,
positive is less restrictive.:
 0,0 dB(A)

Scale 1:100 000
New WTG Noise sensitive area

WTGs
ETRS 89 Zone: 35 WTG type Noise data

East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind Status LwA,ref Pure
rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 355 456 7 132 430 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
2 356 152 7 132 130 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
3 356 802 7 131 636 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
4 358 650 7 131 076 45,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
5 358 161 7 130 673 45,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
6 357 682 7 130 229 37,7 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
7 359 166 7 130 626 47,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
8 357 593 7 129 398 33,4 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
9 356 001 7 130 355 27,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h

10 359 756 7 130 033 47,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
11 358 336 7 129 466 42,1 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
12 357 911 7 128 966 35,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
13 359 070 7 129 480 42,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
14 359 735 7 129 464 47,4 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
15 358 253 7 128 567 37,3 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
16 359 137 7 128 924 42,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
17 360 045 7 129 007 47,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
18 359 182 7 128 158 42,1 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
19 359 788 7 128 482 43,8 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
20 358 521 7 128 150 36,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
21 356 265 7 131 478 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
22 355 821 7 131 140 30,7 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
23 356 957 7 130 790 31,6 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
24 357 318 7 131 168 30,8 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
25 356 063 7 129 679 25,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
26 356 837 7 129 967 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
27 356 827 7 129 463 28,5 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h
28 358 472 7 130 118 45,0 GAMESA G128 4500 128.0 !... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 EMD Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012 8,0 User value 107,5 0 dB h

h) Generic octave distribution used

Calculation Results

Sound Level
Noise sensitive area ETRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled ?
No. Name East North Z Imission height Noise From WTGs Noise

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
A Asuinrakennus (Haisukangas) 354 357 7 130 113 20,3 4,0 40,0 37,2 Yes
B Rakennus (Oulaistentie 558) 357 725 7 132 368 36,5 4,0 40,0 40,8 No
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DECIBEL - Main Result
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140 (GF=0,4)

Distances (m)
WTG A B

1 2564 2270
2 2700 1591
3 2880 1178
4 4400 1589
5 3845 1750
6 3327 2139
7 4836 2261
8 3314 2973
9 1662 2650

10 5400 3095
11 4031 2965
12 3735 3407
13 4756 3186
14 5417 3532
15 4192 3837
16 4926 3722
17 5795 4084
18 5206 4455
19 5671 4400
20 4604 4292
21 2346 1710
22 1788 2265
23 2687 1755
24 3143 1267
25 1761 3161
26 2484 2560
27 2554 3040
28 4115 2371
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140 (GF=0,4)Noise calculation model: ISO 9613-2 General 8,0 m/s

Assumptions
Calculated L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(when calculated with ground attenuation, then Dc = Domega)

LWA,ref: Sound pressure level at WTG
K: Pure tone
Dc: Directivity correction
Adiv: the attenuation due to geometrical divergence
Aatm: the attenuation due to atmospheric absorption
Agr: the attenuation due to ground effect
Abar: the attenuation due to a barrier
Amisc: the attenuation due to miscellaneous other effects
Cmet: Meteorological correction

Calculation Results

Noise sensitive area: A Asuinrakennus (Haisukangas)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 564 2 568 24,16 107,5 0,00 79,19 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 2 700 2 704 23,51 107,5 0,00 79,64 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 2 880 2 884 22,69 107,5 0,00 80,20 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 4 400 4 403 17,11 107,5 0,00 83,87 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 3 845 3 848 18,90 107,5 0,00 82,71 - - 0,00 0,00 - 0,00
6 3 327 3 331 20,82 107,5 0,00 81,45 - - 0,00 0,00 - 0,00
7 4 836 4 839 15,98 107,5 0,00 84,70 - - 0,00 0,00 - 0,00
8 3 314 3 318 20,87 107,5 0,00 81,42 - - 0,00 0,00 - 0,00
9 1 662 1 668 29,40 107,5 0,00 75,44 - - 0,00 0,00 - 0,00

10 5 400 5 402 14,63 107,5 0,00 85,65 - - 0,00 0,00 - 0,00
11 4 032 4 035 18,26 107,5 0,00 83,12 - - 0,00 0,00 - 0,00
12 3 735 3 738 19,29 107,5 0,00 82,45 - - 0,00 0,00 - 0,00
13 4 756 4 758 16,18 107,5 0,00 84,55 - - 0,00 0,00 - 0,00
14 5 417 5 420 14,59 107,5 0,00 85,68 - - 0,00 0,00 - 0,00
15 4 192 4 195 17,73 107,5 0,00 83,45 - - 0,00 0,00 - 0,00
16 4 926 4 928 15,76 107,5 0,00 84,85 - - 0,00 0,00 - 0,00
17 5 795 5 797 13,75 107,5 0,00 86,26 - - 0,00 0,00 - 0,00
18 5 206 5 209 15,08 107,5 0,00 85,33 - - 0,00 0,00 - 0,00
19 5 671 5 673 14,03 107,5 0,00 86,08 - - 0,00 0,00 - 0,00
20 4 604 4 606 16,57 107,5 0,00 84,27 - - 0,00 0,00 - 0,00
21 2 346 2 350 25,27 107,5 0,00 78,42 - - 0,00 0,00 - 0,00
22 1 788 1 794 28,54 107,5 0,00 76,08 - - 0,00 0,00 - 0,00
23 2 687 2 691 23,57 107,5 0,00 79,60 - - 0,00 0,00 - 0,00
24 3 143 3 147 21,56 107,5 0,00 80,96 - - 0,00 0,00 - 0,00
25 1 761 1 766 28,72 107,5 0,00 75,94 - - 0,00 0,00 - 0,00
26 2 484 2 489 24,55 107,5 0,00 78,92 - - 0,00 0,00 - 0,00
27 2 554 2 558 24,21 107,5 0,00 79,16 - - 0,00 0,00 - 0,00
28 4 115 4 118 17,98 107,5 0,00 83,29 - - 0,00 0,00 - 0,00

Sum 37,16
- Data undefined due to calculation with octave data

Noise sensitive area: B Rakennus (Oulaistentie 558)
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 2 270 2 273 25,68 107,5 0,00 78,13 - - 0,00 0,00 - 0,00
2 1 591 1 596 29,91 107,5 0,00 75,06 - - 0,00 0,00 - 0,00
3 1 178 1 185 33,30 107,5 0,00 72,47 - - 0,00 0,00 - 0,00
4 1 589 1 595 29,92 107,5 0,00 75,06 - - 0,00 0,00 - 0,00
5 1 750 1 756 28,79 107,5 0,00 75,89 - - 0,00 0,00 - 0,00

To be continued on next page...
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DECIBEL - Detailed results
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140 (GF=0,4)Noise calculation model: ISO 9613-2 General 8,0 m/s

...continued from previous page
WTG Wind speed: 8,0 m/s
No. Distance Sound distance Calculated LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
6 2 139 2 144 26,40 107,5 0,00 77,62 - - 0,00 0,00 - 0,00
7 2 261 2 265 25,72 107,5 0,00 78,10 - - 0,00 0,00 - 0,00
8 2 973 2 976 22,28 107,5 0,00 80,47 - - 0,00 0,00 - 0,00
9 2 650 2 653 23,75 107,5 0,00 79,48 - - 0,00 0,00 - 0,00

10 3 095 3 098 21,76 107,5 0,00 80,82 - - 0,00 0,00 - 0,00
11 2 965 2 969 22,31 107,5 0,00 80,45 - - 0,00 0,00 - 0,00
12 3 407 3 409 20,51 107,5 0,00 81,65 - - 0,00 0,00 - 0,00
13 3 186 3 189 21,39 107,5 0,00 81,07 - - 0,00 0,00 - 0,00
14 3 532 3 535 20,03 107,5 0,00 81,97 - - 0,00 0,00 - 0,00
15 3 837 3 840 18,93 107,5 0,00 82,69 - - 0,00 0,00 - 0,00
16 3 722 3 725 19,34 107,5 0,00 82,42 - - 0,00 0,00 - 0,00
17 4 084 4 086 18,09 107,5 0,00 83,23 - - 0,00 0,00 - 0,00
18 4 455 4 457 16,96 107,5 0,00 83,98 - - 0,00 0,00 - 0,00
19 4 400 4 402 17,11 107,5 0,00 83,87 - - 0,00 0,00 - 0,00
20 4 292 4 294 17,41 107,5 0,00 83,66 - - 0,00 0,00 - 0,00
21 1 710 1 715 29,07 107,5 0,00 75,68 - - 0,00 0,00 - 0,00
22 2 265 2 269 25,70 107,5 0,00 78,12 - - 0,00 0,00 - 0,00
23 1 755 1 760 28,77 107,5 0,00 75,91 - - 0,00 0,00 - 0,00
24 1 267 1 274 32,49 107,5 0,00 73,10 - - 0,00 0,00 - 0,00
25 3 161 3 163 21,49 107,5 0,00 81,00 - - 0,00 0,00 - 0,00
26 2 560 2 563 24,19 107,5 0,00 79,17 - - 0,00 0,00 - 0,00
27 3 040 3 043 21,99 107,5 0,00 80,67 - - 0,00 0,00 - 0,00
28 2 371 2 375 25,14 107,5 0,00 78,51 - - 0,00 0,00 - 0,00

Sum 40,82
- Data undefined due to calculation with octave data
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140 (GF=0,4)Noise calculation model: ISO 9613-2 General 8,0 m/s

Noise calculation model:
 ISO 9613-2 General
Wind speed:
 8,0 m/s
Ground attenuation:
 General, Ground factor: 0,4
Meteorological coefficient, C0:
 0,0 dB
Type of demand in calculation:
 1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
 All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
 Pure and Impulse tone penalty are added to WTG source noise
Height above ground level, when no value in NSA object:
 4,0 m Allow override of model height with height from NSA object
Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
 0,0 dB(A)
Octave data required
Air absorption

63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0

WTG: GAMESA G128 4500 128.0 !O!
Noise: Level 0 - Estimated - 107,5 dB - 05-2012

Source Source/Date Creator Edited
Manufacturer 3.5.2012 EMD 31.1.2013 14:26
Based on doc. GD098895-en, Rev 04.

Octave data
Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
User value 140,0 8,0 107,5 No Generic data 89,1 96,1 99,5 102,1 101,9 99,0 94,2 84,7

NSA: Asuinrakennus (Haisukangas)-A
Predefined calculation standard: 
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 40,0 dB(A)
Distance demand: 

NSA: Rakennus (Oulaistentie 558)-B
Predefined calculation standard: 
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand: 40,0 dB(A)
Distance demand: 
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DECIBEL -
Map 8,0 m/s
Calculation: 
Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140 (GF=0,4)
Noise calculation model:
ISO 9613-2 General 8,0 m/s

0 1 2 3 4 km
Map: Peruskartat , Print scale 1:60 000, Map center ETRS 89 Zone: 35  East: 357 751  North: 7 130 290

New WTG Noise sensitive area
Noise calculation model: ISO 9613-2 General. Wind speed: 8,0 m/s

Height above sea level from active line object

Noise [dB(A)]

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)
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SHADOW - Main Result
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140

Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LULEA]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0,60 2,61 4,18 6,47 8,80 10,60 9,50 6,88 4,22 2,77 1,22 0,17

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
ULKOKALLA_(AUT)_SYNOP_02-907_N64.330_E23.600

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

846 643 460 452 545 693 1 051 1 233 840 522 440 513 8 240
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: Kalajoki korkeuskäyrä.wpo (1)
Obstacles used in calculation
Eye height: 1,5 m
Grid resolution: 10,0 m

Scale 1:75 000
New WTG Shadow receptor

WTGs
ETRS 89 Zone: 35 WTG type Shadow data

East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 355 456 7 132 430 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
2 356 152 7 132 130 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
3 356 802 7 131 636 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
4 358 650 7 131 076 45,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
5 358 161 7 130 673 45,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
6 357 682 7 130 229 37,7 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
7 359 166 7 130 626 47,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
8 357 593 7 129 398 33,4 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
9 356 001 7 130 355 27,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0

10 359 756 7 130 033 47,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
11 358 336 7 129 466 42,1 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
12 357 911 7 128 966 35,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
13 359 070 7 129 480 42,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
14 359 735 7 129 464 47,4 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
15 358 253 7 128 567 37,3 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
16 359 137 7 128 924 42,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
17 360 045 7 129 007 47,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
18 359 182 7 128 158 42,1 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
19 359 788 7 128 482 43,8 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
20 358 521 7 128 150 36,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
21 356 265 7 131 478 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
22 355 821 7 131 140 30,7 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
23 356 957 7 130 790 31,6 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
24 357 318 7 131 168 30,8 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
25 356 063 7 129 679 25,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
26 356 837 7 129 967 30,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
27 356 827 7 129 463 28,5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
28 358 472 7 130 118 45,0 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: ... Yes GAMESA G128-4 500 4 500 128,0 140,0 2 000 12,0
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SHADOW - Main Result
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140

Shadow receptor-Input
ETRS 89 Zone: 35

No. Name East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode
a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A Asuinrakennus (Haisukangas) 354 357 7 130 113 20,3 1,0 1,0 1,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B Rakennus (Oulaistentie 558) 357 725 7 132 368 36,5 1,0 1,0 1,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, expected values
No. Name Shadow hours

per year
[h/year]

A Asuinrakennus (Haisukangas) 4:30  
B Rakennus (Oulaistentie 558) 8:16  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
1 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (196) 0:00 0:00
2 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (197) 5:14 0:55
3 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (198) 11:27 1:59
4 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (199) 7:21 1:12
5 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (200) 8:32 0:49
6 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (201) 0:00 0:00
7 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (202) 0:00 0:00
8 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (203) 0:00 0:00
9 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (204) 5:44 1:13

10 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (205) 0:00 0:00
11 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (206) 0:00 0:00
12 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (207) 0:00 0:00
13 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (208) 0:00 0:00
14 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (209) 0:00 0:00
15 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (210) 0:00 0:00
16 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (211) 0:00 0:00
17 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (212) 0:00 0:00
18 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (213) 0:00 0:00
19 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (214) 0:00 0:00
20 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (215) 0:00 0:00
21 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (216) 4:45 0:49
22 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (217) 8:57 2:32
23 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (218) 6:58 0:40
24 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (219) 15:09 1:37
25 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (221) 4:22 0:46
26 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (222) 0:00 0:00
27 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (223) 0:00 0:00
28 GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (224) 0:00 0:00
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SHADOW - Calendar, graphical
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140

A: Asuinrakennus (Haisukangas)
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B: Rakennus (Oulaistentie 558)

Month
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WTGs

2: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (197)

3: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (198)

4: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (199)

5: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (200)

9: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (204)

21: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (216)

22: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (217)

23: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (218)

24: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (219)

25: GAMESA G128 4500 128.0 !O! hub: 140,0 m (TOT: 204,0 m) (221)
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SHADOW - Map
Calculation: Kaavaehdotus Gamesa G128 x 28 x HH140

0 1 2 3 4 km
Map: Peruskartat , Print scale 1:60 000, Map center ETRS 89 Zone: 35  East: 357 740  North: 7 130 240

New WTG Shadow receptor
Flicker map level: Height Contours: Kalajoki korkeuskäyrä.wpo (1)

Hours per year,
real case
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