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1. JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS

Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan
26.10.2015 ja kaava on lainvoimainen (Kuva 1). Osayleiskaava mahdollistaa yhteensä enintään
kahdeksan kokonaiskorkeudeltaan 210 metrisen tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

Juurakon tuulivoimahanketta on kehitetty edelleen seitsemän voimalan kokonaisuutena siten, että
kolme voimalaa tullaan toteuttamaan suunnittelutarveratkaisulla kaava-alueen ulkopuolelle (Kuva
3) ja kaava-alueelle jää neljä voimalapaikkaa alkuperäisen kaava-alueen kahdeksan voimalapaikan
sijasta. Tarkoituksena on laatia Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tekninen tarkistus vas-
taamaan toteutettavaa hankesuunnitelmaa. Kaavakartalta poistetaan käyttämättä jätettävät neljä
voimalapaikkaa ja samalla kokonaiskorkeus muutetaan voimassa olevien rakennuslupien mukai-
sesti 210 metristä 230 metriin.

Kaavan tarkistus laaditaan oikeusvaikutteisena maankäyttö- ja rakennuslain 44 §, 77a § ja 77b §
mukaisesti tuulivoimalaitosten mahdollistavana osayleiskaavana yhteensä neljälle tuulivoimalalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 44 §, 77a § ja 77b §) 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee
sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tässä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa esitetään osayleiskaavan laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen
eteneminen ja kerrotaan miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaiku-
tuksia arvioidaan suunnittelun aikana.

2. SUUNNITTELUALUE

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tar-
kistuksen suunnittelualueena on Kalajoen kau-
punginvaltuuston 26.10.2015 hyväksymä Juu-
rakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue,
jonka laajuus on noin 240 hehtaaria.

Suunnittelualue on maa- ja metsätalouskäy-
tössä. Alueella ei ole asutusta eikä loma-asu-
tusta. Alueelle sijoittuu yksi kiinteä muinais-
jäännös (tervahauta) sekä taukotupa. Suunnit-
telualue on yksityisten maanomistajien omis-
tuksessa ja hankevastaava on laatinut vuokra-
sopimukset maa-alueista. Suunnittelualueen lä-
heisyydessä sijaitsee toiminnassa olevia tuuli-
voimapuistoja.

Kuva 1. Ote Juurakon tuulivoimapuiston osayleis-
kaavasta (KV 26.10.2015). Kuvaan on merkitty
poistettavat voimalapaikat punaisella rastilla.
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3. KAAVOITUS- JA HANKETILANNE

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja
13.11.2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet tuli-
vat voimaan 1.4.2018.

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja ra-
kennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja
kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-
omaisten toiminnassa. Tavoitteiden mukaan tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti
usean voimalan yksiköihin ja voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia
johtokäytäviä.

3.2 Kaavoitus

3.2.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Kalajoen kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan vuonna 2005
vahvistetun maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syksyllä 2010. Maakuntakaavan uudistami-
sessa käsitellään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan uudistus tehdään
kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäiset kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo lainvoimaisia ja
viimeinen kolmas vaihemaakuntakaava on määrätty tulemaan voimaan ilman lainvoimaa.

Voimassa olevissa maakunta-
kaavoissa suunnittelualuetta
koskevat maakuntakaavan
maa- ja metsätalousalueita kos-
kevat yleismääräykset. Suunnit-
telualueella sijaitsee yksi mui-
naismuistokohde. Suunnittelu-
alueen ympäristöön on osoitettu
tuulivoimala-alueita ja niiden
välille 110 kV pääsähköjohto.
Alueen eteläpuolelle on merkitty
useita muinaismuistokohteita.

Maakuntakaavan yleisistä suun-
nittelumääräyksistä aluetta kos-
kevat maa- ja metsätaloutta,
turvetuotantoa sekä tuulivoima-
loiden rakentamista koskevat
määräykset.

Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavayhdistelmästä,
jossa on esitetty voimassa olevien
maakuntakaavojen sisältö. Vali-
tuksenalaiset tuulivoimala-alueet
on korostettu keltaisella. Kuvaan
on lisätty Juurakon tuulivoima-
puiston suunnittelualue sinisellä
viivarajauksella. © Pohjois-Poh-
janmaan liitto, pohjakartta ©
Maanmittauslaitos
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3.2.2 Yleiskaavat

Alueelle on aiemmin laadittu Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 26.10.2015. Kaava on lainvoimainen (Kuva 1).

Lähimmät yleiskaavoitetut alueet ovat Tohkojan tuulivoimapuiston osayleiskaava noin 1 kilometrin
etäisyydellä, Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava noin 2 kilometrin etäisyydellä ja Kar-
hunnevankankaan tuulivoimapuisto noin 3,5 kilometrin etäisyydellä. Muut voimassa olevat yleis-
kaavat sijaitsevat vähintään noin 5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. (Kuva 3)

3.2.3 Asema- ja ranta-asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja. Lähimmät asemakaa-
voitetut alueet sijaitsevat Kalajoen keskustassa noin 7 kilometrin etäisyydellä, jossa Kirkonseudun
asemakaavan (vahvistettu 3.12.1966) viimeisin muutos ja laajennus on laadittu Savontien alu-
eelle. Asemakaava on hyväksytty 27.5.2019. (Kuva 3)

Kuva 3. Kaavoitus- ja hanketilanne suunnittelualueen ympäristössä.
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3.3 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

3.3.1 Juurakon suunnittelutarveratkaisut

Juurakon tuulivoimahanketta on kehitetty edelleen siten, että alkuperäisen kaava-alueen voimala-
paikoista kolme tullaan toteuttamaan suunnittelutarveratkaisulla kaava-alueen ulkopuolelle (Kuva
3). Voimaloilla on voimassa olevat rakennusluvat.

3.3.2 Muut tuulivoimahankkeet

Pohjois-Pohjanmaan rannikolle sijoittuu runsaasti tuulivoimapuistohankkeita. Hankkeiden koko
vaihtelee muutaman voimalan hankkeista suureen Mutkalammin 80 voimalan hankkeeseen. Juu-
rakon tuulivoimapuistoa lähimpiä tuulivoimapuistoja on esitetty kuvassa 3.

4. LAADITTAVAT SELVITYKSET JA ARVIOITAVAT VAIKU-
TUKSET

4.1 Laadittavat selvitykset

Osayleiskaavan tarkistuksessa hyödynnetään voimassa olevan Juurakon tuulivoimapuiston
osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä ja vaikutusarviointeja. Lisäksi hyödynnetään
kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvien voimaloiden suunnittelutarveratkaisuhakemusten yhtey-
dessä laadittuja selvityksiä.

4.2 Arvioitavat vaikutukset

Osayleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteutta-
misen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön.

Arvioinnissa tarkastellaan Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen eli neljän käyt-
tämättä jätettävän voimalapaikan poiston vaikutuksia suhteessa siihen, mitä lainvoimaisen Juura-
kon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä on arvioitu.

Juurakon hyväksytty tuulivoimaosayleiskaava-aineisto on nähtävissä Kalajoen kaupungin internet-
sivuilla osoitteessa: www.kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoi-
tus/lainvoimaiset-kaavat/.

5. OSAYLEISKAAVOITUKSEN AIKATAULU JA VAIHEET

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen 25.8.2020. Kaupunki ja hankevas-
taava laativat hankkeesta kaavoitussopimuksen.

Tavoiteaikataulun mukaan kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tiedotetaan syyskuussa 2020. Syksyllä kaavaluonnos ja siihen liittyvät aineistot asetetaan mielipi-
teen kuulemista varten nähtäville. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot. Tämän jälkeen laadi-
taan osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2021 ja josta pyydetään vi-
ranomaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kaupungin hyväksymiskäsit-
telyyn alkuvuodesta 2021. Osayleiskaavan hyväksyy Kalajoen kaupunginvaltuusto.

http://www.kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
http://www.kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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Kuva 4. Osayleiskaavan tarkistuksen päävaiheet ja alustava aikataulu.

6. MITEN TIEDOTETAAN, MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN
AIKANA

6.1 Tiedottaminen

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen vaiheista, sisällöstä, mahdollisuuksista
mielipiteen esittämiseen sekä luonnoksen ja ehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan seuraavilla
tavoilla:

- Ilmoituksina, kuulutuksina ja tiedotteina sanomalehdessä

- Kalajoen kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla

- Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksien yhteydessä

Viralliset kuulutukset julkaistaan paikallisessa Kalajokiseutu-lehdessä, Kalajoen kaupungin viralli-
sella ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla.

6.2 Osalliset

Kyseessä on tekninen tarkistus ja koskee hyväksytystä kaavasta poistettavia voimalapaikkoja.
Osallisia ovat lähinnä kaava-alueen maanomistajat, Kalajoen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

7. MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA

Alueen osayleiskaavoituksen osallistuminen ja vuorovaikutus tapahtuu

1. mielipiteen toimittamisella kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta nähtävil-
läolon aikana

2. muistutuksen kirjoittamisella kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana
3. ottamalla suoraan yhteyttä kaupungin tai konsultin edustajiin

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Vireilletulovaihe

OAS:n laatiminen
Hallintokäsittely (ltkkunnanhallitus)
OAS:n nähtävilläolo
Valmisteluvaihe, kaavaluonnos
Osayleiskaavaluonnoksen laatiminen
Hallintokäsittely
Valmisteluvaiheen kuuleminen ja viranomaislausunnot
Kaavaehdotus
Osayleiskaavaehdotuksen laatiminen
Hallintokäsitttely
Nähtävilläolo ja viranomaislausunnot
Hyväksymisvaihe
Hyväksymisaineistojen valmistelu (mm. vastineet)
Valtuuston hyväksyminen
Osallistuminen
Viranomaisneuvottelu / viranomaistyöneuvottelu (tarvittaessa)

KAAVOITUS 2020 2021
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Taulukko 1. Osayleiskaavaprosessin vaiheet ja eri vaiheisiin liittyvät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

SUUNNITTELU-
VAIHE

SUUNNITELMAN
TYÖSTÄMINEN

KUNNAN JA VIRAN-
OMAISTEN           KÄ-

SITTELY

ASUKKAIDEN
OSALLISTUMINEN

TIEDOTTAMINEN

1. OHJELMOINTI-
JA SELVITYS-
VAIHE

06-09/2020

Yleisten tavoit-
teiden asettelu,
lähtötietojen ko-
koaminen

Osallistumis- ja
arviointisuunni-
telman laadinta

Kaavoituspäätös,
Kaupunginhallitus

Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta
tiedottaminen

Kuulutus kaavoi-
tuksen vireilletulosta

Kuulutus OAS:n
nähtävilläolosta pai-
kallislehdissä, viralli-
sella ilmoitustaululla
sekä kaupungin in-
ternet-sivuilla

2. VALMISTELU-
VAIHE, KAAVA-
LUONNOS

08-10/2020

Kaavaluonnoksen
laadinta

Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto ase-
tetaan nähtäville mieli-
piteen kuulemista var-
ten

Kaavaluonnoksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta

Mielipiteen esittä-
minen valmisteluai-
neistosta kirjallisesti
ja suullisesti nähtä-
villäolon aikana

Kuulutus paikallis-
lehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kaupungin internet-
sivuilla

Luonnos ja muu
valmisteluaineisto
nähtävillä kaupun-
ginvirastossa ja in-
ternetsivuilla

3. KAAVAEHDO-
TUSVAIHE

10-12/2020

Kaavaluonnoksesta
ja muusta valmis-
teluaineistosta saa-
tujen mielipiteiden
ja lausuntojen jäl-
keen luonnos työs-
tetään kaavaehdo-
tukseksi.

Vastineen laatimi-
nen muistutuksiin
ja lausuntoihin

Tarvittaessa viran-
omaisten työneuvot-
telu ennen kaavaehdo-
tuksen nähtäville aset-
tamista

Kaavaehdotus asete-
taan kunnassa nähtä-
ville 30 päivän ajaksi

Kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunnot
viranomaisilta

Mahdolliset muis-
tutukset kirjallisesti
nähtävilläolon aikana

Kuulutus paikallis-
lehdissä, virallisella
ilmoitustaululla sekä
kaupungin internet-
sivuilla

Kirjallinen ilmoitus
ulkopaikkakunnalla
asuville

Ehdotus nähtävillä
kaupunginvirastossa
ja internetsivuilla

4. HYVÄKSYMIS-
VAIHE

12/2020 -
02/2021

Kaava-asiakirjojen
ja vastineiden vii-
meistely

Kaavan hyväksymis-
käsittely kaupun-
gissa

Muistutusten ja lausun-
tojen käsittely

Kaavoitus- ja elinvoi-
malautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Mahdolliset vali-
tukset hyväksymis-
päätöksestä osoite-
taan hallinto-oikeu-
delle

Hyväksymispää-
töksestä kuulute-
taan paikallisleh-
dissä, virallisella il-
moitustaululla sekä
kaupungin internet-
sivuilla

Kaava lähetetään
tiedoksi viranomai-
sille

8. KUKA VALMISTELEE JA OHJAA

Kaavoitustyötä ohjaa Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Kaavakonsulttina toimii Ramboll
Finland Oy. Kalajoen kaupunki tekee toimijan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimuksen, jossa
sovitaan muun muassa kaupungille kertyvien kulujen korvaamisesta.
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9. MISTÄ SAA TIETOA

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Kalajoen kaupungin Teknisistä palveluista / Maankäyttö-
palveluista tai Rambollin yhteyshenkilöiltä.

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 KALAJOKI

Nina Marjoniemi
Kaavoituspäällikkö
p. 044 469 1225
nina.marjoniemi[at]kalajoki.fi

VSB Uusiutuva Energia Juurakko Oy
Sepänkatu 20
90100 OULU

Seppo Tallgren
Maajohtaja
p. 040 869 7252
seppo.tallgren[at]vsb.energy

Ramboll Finland Oy
Kauppatori 1-3 F
60100 SEINÄJOKI

Juha-Matti Märijärvi
Ryhmäpäällikkö
p. 040 825 6260
juha-matti.marijarvi[at]ramboll.fi

Annukka Rajala
Suunnittelija
p. 050 412 0756
annukka.rajala[at]ramboll.fi

Tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kaupungin internet-osoitteesta www.kalajoki.fi

Yleistietoa kaavoituksesta ja tuulivoimasta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteista

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

mailto:seppo.tallgren@maastorakentajat.fi

