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1. JOHDANTO  

Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan 

26.10.2015 ja kaava on lainvoimainen. Osayleiskaava mahdollistaa yhteensä enintään kahdeksan 

kokonaiskorkeudeltaan 210 metrisen tuulivoimalan sijoittamisen alueelle. 

 

Juurakon tulivoimahanketta on kehitetty edelleen seitsemän voimalan kokonaisuutena siten, että 

kolme voimalaa tullaan toteuttamaan suunnittelutarveratkaisulla kaava-alueen ulkopuolelle ja 

kaava-alueelle jää neljä voimalapaikkaa alkuperäisen kaava-alueen kahdeksan voimalapaikan si-

jasta. Tarkoituksena on laatia Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tekninen tarkistus vas-

taamaan toteutettavaa hankesuunnitelmaa. Kaavakartalta poistetaan käyttämättä jätettävät neljä 

voimalapaikkaa ja samalla voimaloiden kokonaiskorkeus muutetaan voimassa olevien rakennuslu-

pien mukaisesti 210 metristä 230 metriin. 

 

Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen 25.8.2020. Kaavan tarkistus laaditaan 

oikeusvaikutteisena osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 44 §, 77a § ja 77b § mukaisesti 

mahdollistaen tuulivoimalaitosten rakentamisen yhteensä neljälle tuulivoimalalle. 

 

Kaavoitustyötä ohjaa Kalajoen kaupunki ja kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi (30.9.2020 saakka) 

ja kaavasuunnittelija Sanna Matkaselkä. Osayleiskaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy, jossa 

suunnittelusta vastaavat ryhmäpäällikkö Juha-Matti Märijärvi ja suunnittelija Annukka Rajala. Uu-

siutuva Energia Juurakko Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii maajohtaja Seppo Tallgren. 

 

Kaavaselostus koskee 3.11.2020 päivättyä kaavakarttaa. 
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2. TIIVISTELMÄ  

Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen si-

sältö. 

 

2.1 Suunnittelualue 

 

 

Kuva 1. Juurakon tuulivoimapuiston sijainti. 

 

2.2 Kaava-YVA-yhteismenettelyn vaiheet 

 

25.08.2020 Kalajoen kaupunginvaltuuston kaavoituspäätös 

04.09.-25.09.2020 Osayleiskaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtä-

villä  

__.__2020 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 

__.__.-__.__.2020 Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen 
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2.3 Osallistuminen 

2.3.1 Aloitusvaihe  

Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yh-

teydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 4.9.-25.9.2020 välisen 

ajan (MRL 62 § - 63 §). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 1. 

2.3.2 Luonnosvaihe – Osayleiskaavaluonnos 

Osayleiskaavan tarkistuksen luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetetaan nähtäville mielipi-

teen kuulemista varten __.__.-__.__.2020 väliseksi ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mah-

dollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.  

 

2.4 Viranomaisyhteistyö 

 

▪ Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin viranomaisia 4.9.2020 

 

2.5 Muutokset säädöksissä, ohjeistuksessa ja olosuhteissa Juurakon tuulivoimapuiston 

osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen 

 

Vuonna 2015 hyväksytyn kaavan kaavaprosessin jälkeen lainsäädännössä, ohjeistuksessa, alueen 

olosuhteissa ja lupatilanteessa on tapahtunut seuraavia Juurakon osayleiskaavan tarkistuksessa 

huomioitavia muutoksia: 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 

 

Eduskunta on hyväksynyt 31.3.2017 ja 19.12.2017 muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin. Juu-

rakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksessa huomioitavat lakimuutokset on esitetty lu-

vussa 4.2.2. 

 

Tuulivoimarakentamisen oppaan päivitys 

 

Ympäristöministeriö on päivittänyt aiempaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää ohjeis-

tusta joulukuussa 2016. Ohjeesta on esitetty lisätietoa luvussa 4.3.2. 

 

Rakennusluvat 

 

Osayleiskaavan tarkistuksen mukaisilla neljällä voimalalla on voimassa olevat rakennusluvat. Lisä-

tietoa on esitetty luvussa 7.2.2. 

 

Ympäristöluvat 

 

Osayleiskaavan tarkistuksen mukaisilla neljällä voimalalla on voimassa olevat ympäristöluvat. Li-

sätietoa on esitetty luvussa 7.2.5. 

 

Juurakon suunnittelutarveratkaisut 

 

Hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen voimalapaikoista kolmelle on myön-

netty suunnittelutarveratkaisut kaava-alueen ulkopuolelle. Voimaloilla on voimassa olevat raken-

nusluvat. Suunnittelutarveratkaisuista on esitetty lisätietoa luvussa 4.5.1. 

 

Lentoesteluvat 

 

Osayleiskaavan tarkistuksen mukaisille voimalapaikoille on saatu ANS Finland Oy:n lentoestelau-

sunto, ks. luku 7.2.3. 
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Puolustusvoimien hyväksyntä 

 

Hankkeelle on saatu puolustusvoimien hyväksyntä, ks. luku 7.2.4. 

 

Liityntä sähköverkkoon 

 

Tuulivoimapuistosta Jylkän sähköasemalle kulkevalta maakaapelilinjaukselta on tehty sopimukset 

ja linjauksen tarkempi suunnittelu on käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2021. 

 

2.6 Osayleiskaavan tarkistuksen keskeinen sisältö 

 

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen suunnittelualueena on Kalajoen kaupun-

ginvaltuuston 26.10.2015 hyväksymä Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue. Juurakon 

tulivoimahanketta on kehitetty edelleen seitsemän voimalan kokonaisuutena siten, että kolme voi-

malaa tullaan toteuttamaan suunnittelutarveratkaisulla kaava-alueen ulkopuolelle ja kaava-alu-

eelle jää neljä voimalapaikkaa alkuperäisen kaava-alueen kahdeksan voimalapaikan sijasta. 

 

Tarkistuksessa kaavakartalta poistetaan käyttämättä jätettävät neljä voimalapaikkaa ja samalla 

voimaloiden kokonaiskorkeus muutetaan voimassa olevien rakennuslupien mukaisesti 210 metristä 

230 metriin. 

 

Osayleiskaavan tarkistuksessa hyödynnetään hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaa-

van yhteydessä laadittuja selvityksiä ja vaikutusarviointeja sekä kaava-alueen ulkopuolelle toteu-

tettavien voimaloiden suunnittelutarveratkaisuhakemusten yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

 

Hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-aineisto on esitetty liitteissä ja nähtävissä 

Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoi-

tus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/ 

 

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä on tarkoitus käyttää tuulivoimaloiden raken-

nusluvan myöntämisen perusteena. (Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 1.4.2011, MRL 44 §, 77a 

§ ja 77b §).  

 

Ote hyväksytystä Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ja osayleiskaavakartalta poistetta-

vista voimaloista on esitetty kuvassa 2 (Kuva 2). 

 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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Kuva 2. Ote Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta (KV 26.10.2015). Kuvaan on merkitty poistet-

tavat voimalapaikat punaisella rastilla. 

2.6.1 Osayleiskaavakartta 

Osayleiskaavan sisältö on esitetty yleiskaavakartalla ja kaavamääräyksissä. Lisäksi on annettu ylei-

siä määräyksiä muun muassa voimaloiden rakennustapaan ja rakennuslupiin liittyen. Osayleiskaa-

vassa on osoitettu: 

 

▪ maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-3), jolle erikseen osoitetuille paikoille voidaan ra-

kentaa tuulivoimaloita (tv-6) 

▪ tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet, ohjeelliset sijaintipaikat, enimmäismäärä 4 

kpl, suurin sallittu kokonaiskorkeus 230 m maanpinnasta 

▪ muinaismuistokohde (tervahauta) 

▪ luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-12) 

▪ ohjeelliset tielinjaukset ja maakaapelit 

  



 

Kalajoen kaupunki 

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistus - kaavaselostus 
 

 

 

9 

3. TUULIVOIMAPUISTON HANKETILANTEEN KUVAUS 

3.1 Suunnittelualueen sijainti 

3.1.1 Osayleiskaavan tarkistuksen suunnittelualue 

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen suunnittelualueena on Kalajoen kaupun-

ginvaltuuston 26.10.2015 hyväksymä Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue (Kuva 2).  

 

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoelle Ouluntien (vt 8) itäpuolelle Vasannevantien varteen noin 10 

kilometriä Kalajoen keskustasta koilliseen. Suunnittelualue sijoittuu noin 340 metrin päähän Pyhä-

joen kunnan rajasta. Suunnittelualue on noin 240 ha laajuinen ja se on yksityisten omistuksessa. 

Hanketoimija on laatinut maankäyttöä koskevat sopimukset kiinteistönomistajien kanssa.  

 

Suunnittelualue on maa- ja metsätalouskäytössä. Alueella ei ole asutusta eikä loma-asutusta. Alu-

eelle sijoittuu yksi kiinteä muinaisjäännös (tervahauta) sekä taukotupa.  

 

Alue on kaavoitettu tuulivoimarakentamiseen, ja osayleiskaavan tarkistuksen mukaisille tuulivoi-

maloille on voimassa olevat rakennusluvat. 
 

3.2 Hankkeen kuvaus 

3.2.1 Tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteet 

Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisten omistamalle alueelle. Hankevastaava on tehnyt maanvuokra-

sopimukset maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu luonnon moni-

muotoisuuden kannalta tärkeät alueet, muinaisjäännökset, kaavoitustilanne, melutaso, varjovai-

kutukset ja etäisyys julkisiin teihin.  

3.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne 

Koko Juurakon tuulivoimapuisto käsittää seitsemän tuulivoimalaa, joista neljä toteutetaan Juura-

kon hyväksytyn tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle ja kolme suunnittelutarveratkaisulla 

kaava-alueen ulkopuolelle. Voimaloilla on voimassa olevat rakennusluvat. 

 

Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta sekä roottorista. Voimalayksi-

köt varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräs-

rakenteisina, kokonaan betonirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.  

 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.  

3.2.3 Yhdystiet 

Kaava-alueella tuulivoimaloiden tieyhteydet on suunniteltu toteutettaviksi nykyisten teiden ja osit-

tain uusien rakennettavien teiden kautta. Yleisten teiden oletetaan soveltuvan pienehköin järjes-

telyin tuulivoimaloiden kuljetuksille. Tällaisia järjestelyjä voivat olla esim. liittymien avartaminen, 

valaistuspylväiden ja liikennemerkkien väliaikainen siirto sekä mahdolliset ilmajohtojen korottami-

set. Tarvittavat toimenpiteet selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuljetusreitteinä käytettä-

viä nykyisiä teitä parannetaan tarvittaessa. Tarve uusien teiden rakentamiselle on alustavan suun-

nitelman mukaan noin 1,7 kilometriä.  

3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon 

Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään keskijännitekaapeleilla toisiinsa. Puiston sisäiset 

sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan kaapeliojiin tyypillisesti 0,5–1 metrin syvyyteen. Kaape-

liojan leveys on noin yksi metri. Maakaapelit tullaan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan alueelle 

rakennettavien teiden varsille.  
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Sähkönsiirto kantaverkkoon tapahtuu Fingrid Oyj:n Jylkän muuntoasemalla, joka sijaitsee noin 7,5 

kilometriä suunnittelualueesta kaakkoon. 

 

Tuulivoimalat liitetään keskijännitekaapeleilla Fingrid Oyj:n Jylkän muuntoasemalle. Kuvassa 3 

esitetyn maakaapelilinjauksen osalta on laadittu sopimukset ja linjauksen tarkempi suunnittelu on 

käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2021. 

 

 

Kuva 3. Maakaapelilinjaus Jylkän sähköasemalle. 

3.2.5 Tuulivoimapuiston rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus tarvittaessa ja uusien tei-

den rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, ennakoidaan kes-

tävän 1-2 vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta. Ko-

neistoja uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Yleensä perustukset 

mitoitetaan 50 vuoden käyttöajalle. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. 
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4. OSAYLEISKAAVAN TARKISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Selvitysmenetelmät 

 

Suunnittelun lähtökohtia ovat suunnittelua ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus, hankkeen 

ja alueen ominaisuudet sekä erilaiset aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Juurakon tuuli-

voimapuistohankkeen ja alueen ominaisuuksia ja lähtökohtia on kuvattu hyväksytyn Juurakon tuu-

livoimapuiston osayleiskaava-aineistossa. Aineistoa on esitetty liitteissä ja Kalajoen kaupungin 

internetsivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maan-

kaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/  

 

Hanketoimija Uusiutuva Energia Juurakko Oy:n on toimittanut hankkeen teknistä suunnittelua kos-

kevan aineiston. 

 

4.2 Lainsäädäntö 

4.2.1 Yleiskaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 

Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään maankäyttö- ja raken-

nuslain (MRL) luvuissa 1, 5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6. 

 

Yleiskaavan sisältövaatimukset on esitetty MRL 39§:ssä.   

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuk-

sen järjestämistä (MRL 62 §). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristölli-

sistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 §). Tarvit-

tavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa.  

4.2.2 Tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava (MRL 77 §) 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka koskee tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn mah-

dollistamista yleiskaavan perusteella, on tullut voimaan 1.4.2011. 

 

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä ra-

kennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). 

 

Laadittaessa 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 ympäris-

töön;  

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (77 b §). 

 

Jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksi-

tyisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloit-

teesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai 

osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimis-

tavan sekä -ajan (77 c §). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset  

 

Eduskunta hyväksyi 31.3.2017 lakiesityksen 251/2016 maankäyttö- ja rakennuslain muuttami-

sesta ja muutos tuli voimaan 1.5.2017. Muutoksen tavoitteena oli vähentää kaavoitukseen ja ra-

kentamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä rakentamismahdollisuuksia sekä edistää elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä. Tässä työssä lakimuutosten vaikutukset liit-

tyvät maisematyölupamenettelyn poistamiseen yleiskaavan M-alkuisilta alueilta (MRL 128 §) sekä 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevaa neuvottelua koskevan pykälän (MRL 64 

§) kumoamiseen. 

 

Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 lakiesityksen 43/2017 maankäyttö- ja rakennuslain muuttami-

sesta ja muutos tuli voimaan 1.1.2018. Muutoksen tavoitteena oli uudistaa muutoksenhakua kos-

kevaa sääntelyä ja valituslupajärjestelmää vastaamaan hallintolainkäyttölain säännöksiä. Laki-

muutoksen myötä kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta 

valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan (MRL 188 §). 

4.2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteissa 14.12.2017. Päätöksellä korvattiin valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 

tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Uudet tavoitteet tulivat 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. 

 

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 

▪ Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

▪ Tehokas liikennejärjestelmä 

▪ Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

▪ Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

▪ Uusiutumiskykyinen energianhuolto 

 

Uusiutumiskykyisen energianhuollon tavoitteiden taustalla on Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka, 

jonka vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen varautua uusiutuvan energiantuotannon merkittävään 

lisäämiseen sekä tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tavoitteiden mukaan 

tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

4.2.4 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteista sekä ulkopuolis-

ten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetuksella on korvattu 

asumisterveysohje. 

 

Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleske-

lutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia al-

tistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveyden-

suojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä. 

 

Asetuksessa on määritelty altisteen toimenpideraja, jolla tarkoitetaan pitoisuutta, mittaustulosta 

tai ominaisuutta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n 

tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi 

tai rajoittamiseksi (2 §, momentti 1). 

 

Ympäristöministeriön melun mallinnusohjeen 2/2014 mukaisesti laskettuja pienitaajuisen melun 

arvoja verrataan pienitaajuisen melun toimenpiderajoihin, jotka on annettu asumisterveysasetuk-

sessa taajuuspainottamattomina tunnin keskiäänitasoina Leq, 1h (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat terssikaistoittain (Asumisterveysase-

tus). Päiväaikana sallitaan 5 dB suurempia arvoja. 

Kaista / Hz 

 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Leq, 1h / dB 

 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

4.2.5 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015 

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetus on tullut 

voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista 

(993/1992) tuulivoimamelun osalta sekä melun osalta myös tuulivoimarakentamisen suunnittelua 

koskevan ympäristöministeriön ohjeistuksen vuodelta 2012.  

 

Asetuksessa on annettu melupäästön takuuarvon perusteella määritellylle ulkomelutasolle seuraa-

vat taulukossa 2 (Taulukko 2) esitetyt ohjearvot (A-taajuuspainotetun keskiäänitaso LAeq). 

Taulukko 2. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelutasosta. 

 
 

Lisäksi asetuksen mukaan valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB, jos tuu-

livoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella. 

 

4.3 Tuulivoimarakentamista koskevat ohjeet 

4.3.1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaamisesta 

28.2.2014.   

 

Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityis-

piirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehol-

laan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa ää-

nen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat mer-

kittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa. 

 

Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi. Mallinnus-

tuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä. 

 

Ohjeessa annetaan tietoja mallinnusmenettelyistä, mallinnuksessa käytettävistä ohjelmista ja pa-

rametreista sekä tulosten esittämistavasta. Mallinnukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa tuuli-

voimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Mallinnus suoritetaan tuulen nopeuden referenssiar-

voa vastaavilla melupäästön lähtöarvoilla, mikä tarkoittaa tuulivoimalan nimellistehollaan tuotta-

maa enimmäismelupäästöä. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tuulivoimaloi-

den koolle on ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa ilmoitettava yksityiskohtaiset ja vaihtoeh-

toiset tiedot, kuten tuulivoimaloiden lukumäärä ja paikat, nimellisteho, korkeus, moottorin halkai-

sija ja melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin mallinta-

malla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä- ja 
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sijoitusvaihtoehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita. Melumallinnustarkastelu 

perustuu tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden me-

lupäästölle käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa. Melupäästön takuuarvoon sisällytetään 

koko laskennan epävarmuus, jolloin äänen etenemislaskennassa voidaan käyttää standardiin ISO 

9613-2 perustuvia vakioituja etenemiseen liittyviä sää- ja ympäristöolosuhdearvoja.  

 

Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden 

muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn. 

 

Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu valtioneuvoston asetus (1107/2015), joka 

on tullut voimaan 1.9.2015, ks. luku 3.6.3. 

4.3.2 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016 

Ympäristöministeriö on päivittänyt aiempaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvää ohjeis-

tusta joulukuussa 2016. Opas on vuonna 2012 julkaistun oppaan päivitys tuulivoimarakentamisen 

vaikutuksia koskevan lisääntyneen tiedon ja tuulivoimarakentamista koskevan osittain muuttuneen 

lainsäädännön perusteella. Opas on laadittu tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten ar-

viointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi.  

 

Osayleiskaavassa ratkaistaan suhde muuhun maankäyttöön ja lähellä sijaitseviin rakennuksiin. 

Tästä syystä kaavassa tulee määrätä voimalan rakennusalue. Seuraavassa poimintoja ohjeistuk-

sesta: 

 

Kaavoituksen tarpeesta ja tarkkuudesta 

 

▪ Jos voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, tuulivoima-

loiden suunnittelu ja toteutus perustuvat kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin 

▪ Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityis-

kohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut 

ja tavoitteet ei vaarannu. 

▪ Yleiskaava voidaan laatia voimaloiden rakentamista suoraan ohjaavana ns. ”tuulivoi-

mayleiskaavana”, jos asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta 

muun maankäytön kanssa ei ole. Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavaan yleiskaavaan 

tulee aina ottaa rakennuslupien myöntämistä koskeva erityinen määräys. 

 

Tuulivoimarakentamisen meluvaikutuksista 

 

▪ Ympäristöministeriö on antanut ohjeen tuulivoimaloiden ja melulle herkkien kohteiden vä-

lisen riittävän etäisyyden mitoittamiseksi suunnittelun eri vaiheissa ja lupaprosesseissa 

(Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöministeriön ohjeita 2/2014) 

▪ Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015 on tullut 

voimaan 1.9.2015 ja se on korvannut valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista 

933/1992) tuulivoimamelun osalta. 

 

Välkevaikutusten huomioinnista 

 

▪ Tuulivoimalat on sijoitettava niin kauas, ettei haitallista välkevaikutusta aiheudu. 

▪ Suomessa ei vielä ohjearvoa, Ruotsissa ja Tanskassa sallitaan välkevaikutusta 8-10 tuntia 

vuodessa niin sanotussa todellisessa tilanteessa. Välkevaikutusten arvioinnissa on suosi-

teltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. 

4.3.3 Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen, Liikenneviras-

ton ohje 8/2012  

Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa maanteihin ja 

rautateihin. Siinä annetaan myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden mer-

kitsemisestä merialueilla. 
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Tuulivoimalan etäisyys maantiestä tulee olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) 

lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä, joka ulottuu yleensä 20 tai 30 metrin etäisyydelle 

uloimman ajoradan keskilinjasta. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, suosi-

tellaan 300 metrin vähimmäisetäisyyttä maantien keskilinjasta. Maantien kaarrekohdassa tuulivoi-

mala on sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle. 

 

4.4 Kaavoitustilanne 

4.4.1 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. Pohjois-

Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kolmannen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä 

koskevasta päätöksestä tehtyihin valituksiin 29.4.2020 ja hylännyt valitukset. Muutosta päätök-

seen voi hakea valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan maa- ja met-

sätalousalueita koskevat yleismääräykset. Suunnittelualueella sijaitsee yksi muinaismuistokohde. 

Suunnittelualueen ympäristöön on osoitettu tuulivoimala-alueita ja niiden välille 110 kV pääsähkö-

johto. Alueen eteläpuolelle on merkitty useita muinaismuistokohteita.  

 

Maakuntakaavan yleisistä suunnittelumääräyksistä aluetta koskevat maa- ja metsätaloutta, turve-

tuotantoa sekä tuulivoimaloiden rakentamista koskevat määräykset. 

 

 

Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä, jossa on esitetty voimassa olevien maa-

kuntakaavojen sisältö. Valituksenalaiset tuulivoima-alueet on korostettu keltaisella. Kuvaan on lisätty 

Juurakon tuulivoimapuiston suunnittelualue sinisellä viivarajauksella.  © Pohjois-Pohjanmaan liitto, poh-

jakartta © Maanmittauslaitos. 
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Taulukko 3. Hankkeessa huomioitavat voimassa olevien Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen merkin-

nät ja määräykset. 

 

Tuulivoimaloiden alue 

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoi-

mala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisra-

joitusta. Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon. 

Suunnittelumääräykset: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutuk-

seen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäise-

mään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja 

että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä joh-

tuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaiku-

tukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edelly-

tykset. 

 

Muinaismuistokohde 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännök-

set. 

Suunnittelumääräys: Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyydettävä mu-

seoviranomaisen lausunto. 

 
Pääsähköjohto 110 kV 

 
Ohjeellinen pääsähköjohto 110 kV 

Merkinnällä osoitetut linjaukset perustuvat tuulivoimahankkeiden YVA-selvityksiin tai mui-

hin riittäviksi arvioituihin selvityksiin, joissa voimajohdon reitti on varmistettu pääpiirteis-

sään toteuttamiskelpoiseksi, mutta voi vaatia vielä mahdollisia pieniä muutoksia. 

Hankkeessa huomioitavat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset: 

Maa- ja metsätalous 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten 

peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asu-

tuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. 

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. 

Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri 

käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

Rantojen käyttö 

Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-alueen 

ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten 

alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan taaja-

mien ja kylien ulkopuolella enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä 

rantarakentamisen mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja vesipinta-ala. Pienissä 

saarissa mitoituksen tulee perustua saaren pinta-alaan. 

Turvesoiden käyttö 

Yleinen suunnittelumääräys: Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä 

soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudulli-

sesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma-aluekohtainen vesistön kuormitus vähe-

nee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti. Turvetuotannon lopettamisen jälkihoidon 

ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta- ja lupaviranomaisten kanssa ennen tuotannon päättymistä.  

Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan 

toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakuntakaavassa osoite-

tuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille 

alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia 

asutukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Tapauskoh-

taisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli tuulivoimarakentaminen ei hei-

kennä alueen linnustoarvoja. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-

kaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 –
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verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan luo-alueiden ja seudullisesti mer-

kittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti 

asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaraken-

tamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä 

melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä keskittämään yhteiseen 

johtokäytävään. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutka-

järjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaiku-

tukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee turvata puolus-

tusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tut-

kajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

Tulvariskien hallinta 

Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmi-

öiden vaikutukset ja viranomaisten selvitysten mukaiset tulva-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta raken-

tamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueelle, jollei voida osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan. 

Suunniteltaessa tulville herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviran-

omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

Erityistoiminnot / vaara-alueet 

Yleinen suunnittelumääräys: Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsul-

tointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa ris-

kille alttiiden toimintojen, kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoon-

tumistilojen ja sairaaloiden sijoittumista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä palo- ja pe-

lastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto. 

Rakentamisrajoitus 

Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maakuntakaavassa osoitettuja alu-

eita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Rajoitus ei koske 

virkistys- ja matkailukohteen kohdemerkintää, kehittämisperiaatemerkintöjä eikä alueiden erityisominai-

suuksia kuvaavia merkintöjä. 

Muita maakuntakaavamääräyksiä 

Yleinen suunnittelumääräys: Maakuntakaavassa av-merkinnällä osoitettujen vesistöjen tilaan vaikuttavat 

toimenpiteet on suunniteltava siten, että arvokkaan vesialueen soveltuvuutta varauksen perusteena oleville 

eliölajeille ei vaaranneta. 

Yleinen suunnittelumääräys: Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja lento-

paikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. 

4.4.2 Yleis- ja asemakaavat 

Alueelle on aiemmin laadittu Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava, joka on hyväksytty kau-

punginvaltuustossa 26.10.2015. Kaava on lainvoimainen (Kuva 2).  

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 5) 
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Kuva 5. Kaavoitus- ja hanketilanne suunnittelualueen ympäristössä. läheisyydessä (OYK=osayleiskaava, 

AK= asemakaava, RAK=ranta-asemakaava).  

 

4.5 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

4.5.1 Juurakon suunnittelutarveratkaisut 

Juurakon tuulivoimahanketta on kehitetty edelleen siten, että alkuperäisen kaava-alueen voimala-

paikoista kolme tullaan toteuttamaan suunnittelutarveratkaisulla kaava-alueen ulkopuolelle (Kuva 

6). Voimaloilla on voimassa olevat rakennusluvat. 
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Kuva 6. Juurakon tuulivoimapuiston hankesuunnitelma. Tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue on esitetty 

kuvassa katkoviivalla. 

4.5.2 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 5 (Kuva 5). 

 

4.6 Aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat  

 

Aluetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia on tarkasteltu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston 

osayleiskaavaselostuksessa, ks. liite 2. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen kaupungin internet-

sivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoi-

tus/lainvoimaiset-kaavat/.  

 

 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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4.7 Luonnonympäristö 

 

Luontoa ja linnustoa on kuvattu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostuk-

sessa ja luontoselvityksessä, ks. liite 2 ja liite 3. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen kaupungin 

internetsivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maan-

kaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/.  

 

Selvitykset on huomioitu hyväksytyssä Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavassa sekä 

osayleiskaavan tarkistuksessa.  

 

Aiemmin laadituissa selvityksissä ei todettu mitään sellaista, mikä estäisi tuulivoimapuiston toteut-

tamisen. 

 

4.8 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 

Maisemaa ja kulttuuriympäristöä on kuvattu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaa-

vaselostuksessa ks. liite 2. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoit-

teessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimai-

set-kaavat/.  

 

Juurakon tuulivoimapuistoalueella sijaitsee yksi kiinteä muinaisjäännös historialliselta ajalta, ter-

vahauta. Tuulipuistoalueella ja sen ympäristössä sijaitsevat maiseman ja kulttuuriympäristön ar-

voalueet ja -kohteet on huomioitu hyväksytyssä Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavassa sekä 

osayleiskaavan tarkistuksessa.  

 

4.9 Yhdyskuntarakenne ja nykyinen maankäyttö 

 

Yhdyskuntarakennetta ja alueen maankäyttöä on kuvattu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston 

osayleiskaavaselostuksessa, ks. liite 2. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen kaupungin internet-

sivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoi-

tus/lainvoimaiset-kaavat/.  

 

Alue on kaavoitettu tuulivoimarakentamiseen, ja osayleiskaavan tarkistuksen mukaisille tuulivoi-

maloille on voimassa olevat rakennusluvat. Alueen rakentaminen on toteutusvaiheessa. 

 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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5. OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU 

5.1 Aloitusvaihe 

5.1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistusta varten on laadittu osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaiku-

tusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- 

ja kuulemistavat, aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedo-

tettu syyskuun 2020 alussa ja suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 4.9.-25.9.2020 välisen 

ajan.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1. 

5.1.2 Sidosryhmätyöskentely 

Viranomaisneuvottelun tarve 

 

Osayleiskaavan tarkistuksen teknisen luonteen vuoksi luonnosvaiheessa tiedusteltiin Pohjois-Poh-

janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, onko kaavan luonne huomioiden maan-

käyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaisen valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelun järjestäminen 

tarpeen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttöasiantuntija Touko Linjamalta saadun tiedon 

(sähköpostitiedonanto 19.10.2020) mukaan Juurakon tapauksessa kyseessä on monilta vaikutuk-

silta lähtökohtaisesti vaikutuksia vähentävä kaavahanke, kun voimaloita on tarkoitus poistaa kaa-

vasta. Linjaman mukaan kaavalla ei siten ole lähtökohtaisesti merkittävää maakunnallista tai val-

takunnallista vaikutusta, joka on maankäyttö- ja rakennuslain neuvottelukynnyksenä.  

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedonannon sekä Kalajoen kaupungin kanssa käydyn keskus-

telun perusteella viranomaisneuvottelua ei katsottu tarpeelliseksi. Erillinen työneuvottelu viran-

omaisten kanssa on mahdollista järjestää myös myöhemmin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

 

5.2 Osayleiskaavaluonnos  

5.2.1 Osayleiskaavan tavoite 

Tavoitteena on laatia Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tekninen tarkistus vastaamaan 

toteutettavaa hankesuunnitelmaa. Kaavakartalta poistetaan käyttämättä jätettävät neljä voimala-

paikkaa ja samalla voimaloiden kokonaiskorkeus muutetaan voimassa olevien rakennuslupien mu-

kaisesti 210 metristä 230 metriin. 

 

Osayleiskaavaluonnos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikut-

teisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa on tarkoitus käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoima-

loiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavaa laadittaessa on huomioitu myös tuulivoi-

marakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §) sekä yleiskaavan 

yleiset sisältövaatimukset (MRL 39 §). 

 

Ote kaavaluonnoksesta on esitetty kuvassa 7 (Kuva 7). 

5.2.2 Osayleiskaavan suunnittelualue 

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen suunnittelualueena on Kalajoen kaupun-

ginvaltuuston 26.10.2015 hyväksymä Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-alue, jonka laa-

juus on noin 240 hehtaaria. Hanketoimija on laatinut maankäyttöä koskevat sopimukset kiinteis-

tönomistajien kanssa. 
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5.2.3 Aluevaraukset 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-3) 

 

Tuulivoimarakentaminen sijoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-3), joka on varattu 

pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille 

alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Maa- ja metsätaloutta 

palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeuden etäisyy-

delle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuulivoimaloille osoitetusta alueesta. 

 

Tuulivoimaloiden alue (tv-6/1) 

 

Suunnittelualueelle yleiskaavan perusteella rakennettavien tuulivoimaloiden määrä on enintään 

neljä. Kaavamääräyksen mukaan aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa 

tuulivoimala. Luku tv-6-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilli-

selle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Tuulivoimaloiden koko-

naiskorkeus saa olla enintään 230 metriä. Hyväksytyn osayleiskaavan tuulivoimaloiden alueet on 

tarkistettu vastaamaan esitettyä kokonaiskorkeuden muutosta. Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, 

siipien pyörimisalue ja rakentamisessa tarpeelliset nostoalueet on sijoitettava kokonaan alueen 

sisäpuolelle. Suunnittelussa ja rakentamisessa on säilytettävä luonnon- ja kulttuuriympäristön ar-

vot. Tuulivoimaloiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisena. Tuulivoimaloiden värityksen on ol-

tava yhtenäinen ja vaalea. 

5.2.4 Tiestö 

Suunnittelualueella on esitetty nykyiset, parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset, uu-

det tielinjaukset alueelle laaditun tiesuunnitelman mukaan. Suunnittelussa on hyödynnetty mah-

dollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa.  

5.2.5 Sähkönsiirto 

Alueen sisäiset maakaapelit on osoitettu sijainniltaan ohjeellisina. Maakaapelit tulee sijoittaa kaa-

vamääräyksen mukaan ensisijaisesti teiden yhteyteen. 

5.2.6 Luonnonympäristön kohteet 

Luo-12 

Kaavakartalle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. 

 

luo-12 Alue sisältää mahdollisen metsälain (1093/1996) 10 §:n mukaisen kohteen. Laki-

kohteen rajaus tapahtuu toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Alueen suunnittelussa 

ja toteuttamisessa on otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon monimuo-

toisuus. 

5.2.7 Kulttuuriympäristön kohteet 

sm/nro 

Kaavakartalle on merkitty suojelu- / muinaismuistokohde. 

 

sm/1 Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjään-

nös, tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen ka-

joaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja 

suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. 

5.2.8 Osayleiskaavan yleismääräykset 

Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset: 
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TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN RAKENNUSLU-

VAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (MRL 77a §). 

 

Osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa sijoittaa yhteensä enintään neljä tuuli-

voimalaa. 

 

Tuulivoimalan perustuksen etäisyys kaava-alueen rajasta tulee olla vähintään 200 m. 

 

Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla siipien ylimmästä kärjestä mitattuna enintään 267,5 

m merenpinnasta (N2000). 

 

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason oh-

jearvoista (1107/2015) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan 

terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 

(545/2015).  

 

Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tulee ensisijai-

sesti sijoittaa teiden yhteyteen. 

 

Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapelien sijoittamisessa 

on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat 

alueet. 

 

Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien kaivumaiden ole-

massaolo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi. 

 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelau-

sunto lentoesteluvan tarpeellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja 

viestintäviranomaiselta.  

 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväk-

syntä. 

 

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristö-

vaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla. 
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Kuva 7. Ote Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksesta. 

 

5.3 Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta  

5.3.1 Kalajoen maankäyttö- ja elinvoimalautakunta 

Kalajoen maankäyttö- ja elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan __.__.____ asettaa Juurakon 

tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville mielipiteen 

kuulemista varten. 

5.3.2 Valmisteluvaiheen mielipiteen kuuleminen 

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 

mielipiteen kuulemista varten __.__.-__.__.____ väliseksi ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on 

mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Aineistosta pyydetään viranomaisten lau-

sunnot.  
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6. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Vaikutusten arviointi osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä 
 

Osayleiskaavan tarkistus on laadittu vastaamaan Juurakon tuulivoimapuiston nykytilannetta, jossa 

osayleiskaava-alueelle tullaan rakentamaan neljä kokonaiskorkeudeltaan 230 metristä tuulivoima-

laa voimassa olevien rakennuslupien mukaisesti. 

 

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan neljän voimalapaikan poistosta ja kokonaiskorkeuden nostosta 

aiheutuvia muutoksia laadituissa arvioinneissa.  

 

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksia on arvioitu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston 

osayleiskaavaselostuksessa ks. liite 2. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen kaupungin internet-

sivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoi-

tus/lainvoimaiset-kaavat/. 

 

Niiltä osin, kun vaikutukset vähenevät tai voimalapoistoista aiheutuvat muutokset ovat vähäisiä, 

vaikutuksia ei ole raportoitu erikseen, ks. seuraava luku. 

 

6.2 Arvioitavat vaikutukset 

 

Osayleiskaavan tarkistus on tekninen, ja sillä on lähinnä ympäristövaikutuksia vähentävä vaikutus 

osayleiskaava-alueella neljän voimalapaikan jäädessä rakentamatta. Osayleiskaavan tarkistuk-

sesta aiheutuu positiivisia vaikutuksia muun muassa luonnonympäristöön voimalamäärän vähen-

tyessä. Osayleiskaava-aluetta jää enemmän nykytilanteen kaltaiseksi. 

 

Kun huomioidaan voimaloiden määrän väheneminen, kokonaiskorkeuden vähäisellä korotuksella 

(+20 m) ei arvioida olevan merkittäviä muutoksia hyväksytyn osayleiskaavan yhteydessä arvioi-

tuihin vaikutuksiin. 

 

Kaava-alueen ulkopuolelle rakennettavien voimaloiden suunnittelutarvehakemusten yhteydessä on 

laadittu melu- ja välkemallinnukset vastaamaan Juurakon tuulivoimahankkeessa toteutettavaa 

hankesuunnitelmaa. Melumallinnukset on esitetty luvuissa 6.2.1 ja 6.2.2 ja välkemallinnukset lu-

vuissa 6.2.3 ja 6.2.4 sekä liitteessä 4 ja liitteessä 5. 

6.2.1 Meluvaikutukset 

Juurakon tuulivoimahankkeen melumallinnus on laadittu kaava-alueen ulkopuolelle toteutettavien 

voimaloiden suunnittelutarvehakemusten yhteydessä vastaamaan Juurakon tulivoimahankkeessa 

toteutettavaa hankesuunnitelmaa (Etha Wind Oy 2020). Melumallinnusraportti on esitetty liit-

teessä 4. 

 

Melumallinnuksen tulosten mukaan valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukainen ohjearvo 40 

dB ei ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla (Kuva 8). 

 

Taulukko 4. Melumallinnuksen mukaiset melutasot reseptoripisteissä. 

Reseptori 

 

a 

as.rak 

b 

as.rak 

c 

as.rak 

d 

as.rak 

e 

as.ak 

f 

as.rak 

g 

lomarak. 

h 

lomarak. 

Melutaso 

dB(A) 29,8 30,1 36,1 33,7 31,7 32,3 32,2 30,1 

 

 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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Kuva 8.  Juurakon tuulivoimahankkeen melumallinnus (Etha Wind Oy 2020). 

 

Pienitaajuinen melu 

 

Tuulivoimapuiston lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin lasketut pienitaajuisen melun äänitasot on 

esitetty meluselvityksessä. Lasketut pienitaajuisen melun äänitasot eivät ylitä asumisterveysase-

tuksen (545/2015) mukaisia toimenpiderajoja. 

6.2.2 Melun yhteisvaikutukset 

Suunnittelutarvehakemusten yhteydessä on tarkasteltu meluvaikutuksia myös yhteisvaikutusten 

osalta. Yhteismallinnuksessa on huomioitu Juurakon tuulivoimapuiston lisäksi lähiympäristön jo 

rakennetut tuulivoimalat. Yhteismallinnuksen tulosten mukaan valtioneuvoston asetuksen 

(1107/2015) mukainen ohjearvo 40 dB ei ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla 

(Kuva 9). 

 

Taulukko 5. Yhteismelumallinnuksen mukaiset melutasot reseptoripisteissä. 

Reseptori 

 

a 

as.rak 

b 

as.rak 

c 

as.rak 

d 

as.rak 

e 

as.ak 

f 

as.rak 

g 

lomarak. 

h 

lomarak. 

Melutaso 

dB(A) 31,6 31,6 39,0 38,9 38,2 38,4 35,4 31,4 
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Kuva 9. Yhteismelumallinnus (Etha Wind Oy 2020). 

 

Pienitaajuinen melu 

 

Yhteisvaikutusten osalta tuulivoimapuistojen lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin lasketut pieni-

taajuisen melun äänitasot on esitetty meluselvityksessä. Lasketut pienitaajuisen melun äänitasot 

eivät ylitä asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia toimenpiderajoja. 

6.2.3 Välkevaikutukset 

Juurakon tuulivoimahankkeen välkemallinnus on laadittu kaava-alueen ulkopuolelle toteutettavien 

voimaloiden suunnittelutarvehakemusten yhteydessä vastaamaan Juurakon tulivoimahankkeessa 

toteutettavaa hankesuunnitelmaa (Etha Wind Oy 2020). Välkemallinnusraportti on esitetty liit-

teessä 4. 

 

Tuulivoimalan aiheuttavalle välkkeelle ei ole määritelty Suomessa raja- tai ohjearvoja. Ympäristö-

ministeriön julkaisemassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 

5/2016) suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. Ka-

lajoen kaupunki käyttää Ruotsissa sovellettavaa 8 tunnin vuosittaista realistisen välkkeen raja-

arvoa. Välkemallinnuksen mukaan realistisen välkkeen määrä ei ylitä 8 tuntia vuodessa yhdenkään 

asuin – tai lomarakennuksen kohdalla (Kuva 10). 

 

Taulukko 6. Välkemallinnuksen mukaiset realistisen välkkeen määrät vuodessa reseptoripisteittäin. 

Reseptori 

 

a 

as.rak 

b 

as.rak 

c 

as.rak 

d 

as.rak 

e 

as.ak 

f 

as.rak 

g 

lomarak. 

h 

lomarak. 

Realistinen 

välke h/a 0:00 0:00 3:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
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Kuva 10. Välkemallinnus (Etha Wind Oy 2020). 

6.2.4 Välkkeen yhteisvaikutukset 

Suunnittelutarvehakemusten yhteydessä on tarkasteltu välkevaikutuksia myös yhteisvaikutusten 

osalta. Yhteismallinnuksessa on huomioitu Juurakon tuulivoimapuiston lisäksi lähiympäristön jo 

rakennetut tuulivoimalat. Yhteismallinnuksen mukaan realistisen välkkeen määrä ei ylitä 8 tuntia 

vuodessa yhdenkään asuin – tai lomarakennuksen kohdalla (Kuva 11). 

Taulukko 7. Välkemallinnuksen mukaiset realistisen välkkeen määrät vuodessa reseptoripisteittäin. 

Reseptori 

 

a 

as.rak 

b 

as.rak 

c 

as.rak 

d 

as.rak 

e 

as.ak 

f 

as.rak 

g 

lomarak. 

h 

lomarak. 

Realistinen 

välke h/a 0:00 0:00 5:04 3:36 3:02 3:09 0:00 0:00 
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Kuva 11.  Välkkeen yhteismallinnus (Etha Wind Oy 2020). 
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7. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Toteuttamisaikataulu 

 

Juurakon tuulivoimapuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2013. Tuulivoimaloiden rakenta-

minen on arvioitu alkavan keväällä 2021, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 

2022. 

 

7.2 Jatkosuunnitelmat 

7.2.1 Maankäyttö- ja vuokrasopimukset 

Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat yksityisten omistamille alueelle. Voimaloiden tieyhteydet on 

suunniteltu toteutettavaksi nykyisen tien ja osittain uusien rakennettavien teiden kautta.  

 

Hanketoimija on hankkinut maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimukset.  

7.2.2 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuk-

sille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkis-

taa, että suunnitelma on osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvi-

taan ennen rakentamisen aloittamista.  

 

Kalajoen kaupungin rakennustarkastaja on myöntänyt rakennusluvat osayleiskaava-alueella sijait-

seville voimaloille 28.2.2017 ja niihin muutokset (vähäinen poikkeaminen kokonaiskorkeuteen, ko-

konaiskorkeus 225 metriä) 28.12.2018. Aloituskokouksessa 24.3.2020 myönnettiin vähäinen poik-

keus kokonaiskorkeuden ylitykseen, jolloin toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa 

olla 230 metriä. 

7.2.3 Lentoestelupa 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvallisuu-

teen tulee selvittää.  

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaista lentoestelupaa, 

joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki edellyttää lentoestelupaa tuulivoima-

loiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kan-

nalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä 

/ omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta. Lentoestelupahakemukseen on liitettävä 

ANS Finland Oy:n lausunto. Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maan-

pinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukai-

sesti.  

 

Mikäli ANS Finland lausuu, ettei lentoestelupaa tarvitse hakea, riittää ANS Finland Oy:n lausunto 

rakennuslupahakemuksen liitteeksi. 

 

ANS Finland Oy:n lentoestelausunto on saatu 20.3.2020. Lausunnon mukaan Juurakon tuulivoima-

puiston voimaloilla ei ole vaikutuksia lentoasemien ilmailumääräyksen mukaisiin korkeusrajoitus-

pintoihin eikä ilmailulain mukaista lentoestelupaa tarvita. Tuulivoimalat on varustettava lentoeste-

merkinnöin ilmailumääräyksen ja liikenne- ja viestintäviraston ohjeen mukaisesti.  

7.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä 

Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää Puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausun-

toa, mikäli hanke voi mahdollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset voivat vai-

keuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimintaa.  
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Puolustusvoimat on antanut lausuntonsa Juurakon tuulivoimahankkeen muutosten hyväksyttävyy-

destä 21.4.2020 (AQ7331). 

 

Lausunnon mukaan Juurakon alueen tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa suunnittelussa 

on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Puolustusvoimat ei vastusta 

suunnitelman mukaisia muutoksia Kalajoen Juurakon alueella. Lausunto on annettu yhteensä 7:lle 

ja 230 metriä korkealle voimalalle. 

7.2.5 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomainen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristön-

suojelulain mukaisen ympäristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruus-

suhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia 

voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilk-

kuminen) (YSL 27 §, NaapL 17 §). Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ym-

päristöluvanvaraisuutta. 

 

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaan-

tumista. Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi toi-

mista häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla eh-

käistään, vähennetään tai selvitetään haitallisia vaikutuksia.   

 

Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt Juurakon tuulivoimaloilta ympäristönsuo-

jelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista. Mahdollisia vaikutuksia hallitaan ympäristöluvan lu-

paehtojen kautta. Hanketoimija on toimittanut lupahakemukset kahdeksalle tuulivoimalalle. Hake-

mukseen on liitetty tarkkailuohjelma (Ramboll Finland 2015), jossa on esitetty muun muassa me-

luvaikutusten ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien vaikutusten tarkkailumenetelmät.  

 

Tarkkailuohjelma on kuvattu tarkemmin hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava-

selostuksessa ks. liite 2. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoit-

teessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimai-

set-kaavat/  

 

Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt Juurakon tuulivoimapuiston voimaloille 

ympäristöluvat 20.11.2015. 

7.2.6 Sähköverkkoon liittyminen 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä Jylkän muuntoaseman omis-

tajan, Fingrid Oyj:n kanssa. 

7.2.7 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto 

Tuulivoimalan tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyt-

töiälle ja kaapeleiden käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla tuulivoimaloiden 

käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen saakka. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n 2. momentin mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on 

saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos raken-

nuksen käytöstä on luovuttu. 

 

Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, on se mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa kalustoa kuin 

pystytysvaiheessakin. Käytöstä poiston työvaiheet ovat periaatteessa vastaavat kuin rakennusvai-

heessa. Tuulivoimala kytketään irti verkosta, ohjauskaapit, sähköiset komponentit ja sisäpuoliset 

kaapelit irrotetaan ja lavat, napa ja naselli lasketaan alas maahan purkamista varten. Tornin osat 

lasketaan maahan, missä ne puretaan kuljetusten vaatimiin osiin. Perustusten ja kaapelien osalta 

on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne. Usein haitta ympäristölle voi 

olla pienempi, mikäli perustukset jätetään maastoon. Mikäli perustukset jätetään maahan, ne 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Muussa tapauksessa perustukset puretaan 

ja materiaalin poiskuljetuksen jälkeen syntynyt kuoppa täytetään. 

 

Syntyvät purkujätteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Nykyisin lähes 80 % 

tuulivoimalaitoksessa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. Voimaloiden metalli-

komponenttien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin kor-

kea, jopa lähes 100 %. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020). 

 

Sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä poistaa. Mahdollisten syvälle ulot-

tuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei kuitenkaan ole välttämättä kovinkaan tarkoituksenmu-

kaista.  Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. Sama koskee kaapeleissa 

käytettyjä metalleja. 

 

Tuulipuistoalueen ennallistaminen tapahtuu maanomistajan ja tuulivoimatoimijan keskinäisen so-

pimuksen mukaan. Hanketoimijan laatimien maankäyttösopimuksien mukaan maankäyttösopi-

muksen päättyessä vuokralainen poistaa kustannuksellaan ja riskillään rakenteet ja rakennukset 

sekä muun omaisuutensa vuokranantajan mailta sekä siistii alueen, elleivät osapuolet kirjallisesti 

toisin sovi.  

 

7.3 Ympäristövaikutusten seuranta 

 

Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt Juurakon tuulivoimaloilta ympäristönsuo-

jelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista. Mahdollisia vaikutuksia hallitaan ympäristöluvan lu-

paehtojen kautta. 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on: 

 

▪ tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista 

▪ selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta 

▪ selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 

▪ selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

▪ käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

 

Juurakon tuulivoimapuiston ympäristölupahakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma (Ramboll Fin-

land 2015), jossa on esitetty muun muassa meluvaikutusten ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien 

vaikutusten tarkkailumenetelmät. Tarkkailuohjelma on kuvattu tarkemmin hyväksytyn Juurakon 

tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostuksessa ks. liite 2. Aineisto on nähtävissä myös Kalajoen 

kaupungin internetsivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-

maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/  

 
Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt Juurakon tuulivoimapuiston voimaloille 

ympäristöluvat 20.11.2015. 

https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/lainvoimaiset-kaavat/
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