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Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan seu-
raavaa:

1)  Kaavahankkeen tavoitetta päivittää Juurakon tuulivoimayleiskaava vastaamaan toteutet-
tavaa hanketta voidaan pitää hyvänä. Eri osapuolten kannalta on hyvä, ettei kaavassa jää
varauksia tuulivoimaloille, joita ei ole tarkoitus toteuttaa ja näin kaavassa tuulivoimaloista
muulle maankäytölle mahdollisesti aiheutuvat rajoitteet vastaavat suunniteltua toteutu-
vaa tilannetta.

2) Samalla ELY-keskus esittää kaupungin harkittavaksi sitä, että myös ne voimalat, jotka
sijaitsevat laaditun Juurakon tuulivoimahankkeen ulkopuolella tutkittaisiin ja osoitettaisiin
lainvoimaisista luparatkaisuista huolimatta myös kaavoituksella. Tämä antaisi kaikille eri
osapuolille todenmukaisen kuvan hankealueen maankäytöstä. Vaikka kaava-alueen laa-
jentaminen jossain määrin lisäisi kaavoitukseen liittyvää työtä, pysyvä kaavallinen rat-
kaisu selkiyttäisi kaikkien osapuolten näkökulmasta tilannetta. Tämä voisi olla myös hank-
keen toteuttajalle ja tuulivoimatoimijalle eduksi koko hankkeen elinkaaren ajan.

3)  Kaavaselostukseen on liitetty uudet melu- ja välkeselvitykset. ELY-keskus toteaa, että
koska selostuksen liitteenä olevat selvitykset ovat englanninkielisiä, on tarpeen kiinnittää
huomioita myös siihen, että osallistujilla on riittävät mahdollisuudet arvioida selvityksiä
myös suomeksi, esimerkiksi kaavaselostuksen tiivistysten avulla. Melu- ja välkeselvitykset
huomioivat myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset.

4)  Kaavaselostuksessa on viitattu aiemmin kaavoituksen yhteydessä laadittuihin selvityksiin
ja arviointeihin. Aineistoon sisältyi myös aiempi kaavaselostus. Alueen ensimmäisen yleis-
kaavan yhteydessä laaditut selvitykset ovat sinällään riittävät kaava-alueen muutosten
arvioimiseksi, mutta nyt laadittavassa kaavassa olisi hyvä kiinnittää huomiota vaikutusten
riittäviin arviointeihin. Vaikutusarviossa olisi tarpeen ottaa huomioon hankkeen muuttu-
minen voimaloiden sijainnin ja enimmäiskorkeuden osalta. Hankkeen kokonaisvaikutuk-
siin sisältyvät myös kaava-alueen ulkopuolisten voimaloiden aiheuttamat vaikutukset.
Kaavaselostuksessa on hyvin kiinnitetty huomiota ja kuvattu yleiskaavan jälkeen tapah-
tuneisiin tuulivoimarakentamista koskeviin muutoksiin.

5) Kaavakartalla ja -määräyksissä on huomioitu tuulivoimayleiskaavoissa tavanomaiset
kaavoituksella ohjattavat asiat. Määräykset ovat selkeitä, eikä ELY-keskuksella ole huo-
mautettavaa kaavakartasta tai kaavan määräyksistä.

Vastine

1)  Merkitään tiedoksi.

2) Osayleiskaava-alueen laajentamisesta on keskusteltu Kalajoen kaupungin kanssa. Kau-
pungin kanta on hanketilanne ja hankkeen toteutusaikataulu huomioiden, ettei kaava-
aluetta laajenneta suunnittelutarveratkaisulla toteutettavien tuulivoimaloiden alueelle.
Alueen kaavoitus voidaan tarvittaessa käynnistää myöhemmin erillisenä prosessina.

3) Päivitetään laaditut melu- ja välkeselvitykset suomenkieliseksi. Lisätään kaavaselostuk-
seen kuvausta tuulivoimaloista aiheutuvasta melusta ja välkkeestä, muutoin tukeudutaan
kaavaselostuksen liitteenä olevien mallinnusten tuloksiin.

4) Täydennetään kaavaselostuksen ympäristövaikutusten arviointia maankäytön ja rakenne-
tun ympäristön, maiseman, luonnonolojen ja kasvillisuuden sekä linnuston osalta. Kaava-
alueen ulkopuoliset tuulivoimalat huomioidaan yhteisvaikutusten arvioinnissa.

5) Merkitään tiedoksi.

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
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Pohjois-Pohjanmaan liitto 9.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa todetaan seuraavaa:

1) Kaavaselostuksessa on kuvattu hankkeen sijoittuminen ja suhde voimassa oleviin Poh-
jois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavoihin ja niiden yleisiin suunnittelumääräyksiin.
Hanke sijoittuu voimassa olevissa maakuntakaavoissa maa- ja metsätalousalueelle.
Maakuntakaavaan merkitty muinaismuisto on huomioitu Juurakon tuulivoimapuiston
osayleiskaavakartassa. Juurakon tuulivoimapuisto sijaitsee linnuston päämuuttoreitillä.

2) Neljän voimalan poistaminen vähentää vaikutuksia voimassa olevan Juurakon tuulivoi-
mapuiston osayleiskaava-alueella ja sen lähiympäristössä erityisesti luonnonympäris-
töön ja asutukseen kohdistuvien vaikutusten osalta.

3) Juurakon tuulivoimahankkeen suunnittelualue laajenee aiemmasta hieman, kun hyväk-
sytyn kaava-alueen etelä- ja kaakkoispuolelle suunnitellaan toteutettavaksi suunnitte-
lutarveratkaisulla kolme uutta voimalapaikkaa. Aiemman kahdeksan voimalan sijaan
muutossuunnitelman mukaiselle tuulivoima-alueelle tulisi seitsemän voimalaa. Tuulivoi-
mahankkeen vaikutukset vastaisivat laajuudeltaan aiemman kaavamenettelyn aikana
tarkasteltuja vaikutuksia. Voimaloiden kokonaiskorkeuden noustua 210 metristä 230
metriin, kaavan ehdotusvaiheeseen olisi kuitenkin hyvä tarkentaa kaava-alueen ja vie-
reisen suunnittelutarvealueen vaikutusten arviointi myös muuttolinnustoon ja maise-
maan kohdistuvien vaikutusten osalta. Hankkeen melu- ja välkevaikutukset on huomi-
oitu kaavaselostuksessa. Kaavaehdotusvaiheeseen on syytä huomioida myös suunnitte-
lutarvealueen nykytilakuvaus, omat erilliset selvitykset ja arvioidut vaikutukset sekä
Juurakon tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset lähialueen tuulivoima-alueisiin. Perus-
teltua olisi tutkia koko suunnittelualue osayleiskaavalla.

Vastine

1) Merkitään tiedoksi.

2) Merkitään tiedoksi.

3) Osayleiskaava-alueen laajentaminen, ks. vastinekohta 2 Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen lausuntoon.

 Täydennetään kaavaselostukseen vaikutusten arviointia maiseman ja muuttolinnuston
osalta. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista laaditaan näkemäalueanalyysi, jossa ku-
vataan Juurakon tarkistetun osayleiskaava-alueen tuulivoimaloiden näkyvyyttä. Näke-
mäalueanalyysi laaditaan myös yhteisvaikutusten osalta, jolloin huomioidaan lähialueen
muut tuulivoimahankkeet. Muuttolinnuston osalta laaditaan erillinen täydennysselvitys
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen vaikutuksista aiemmin arvioi-
tuihin linnustovaikutuksiin. Arvioinnissa huomioidaan sijoittuminen linnuston päämuut-
toreitille sekä yhteisvaikutukset.

 Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistus ei koske suunnittelutarveratkai-
sulla toteutettavia voimaloita, vaan ne sijoittuvat osayleiskaava-alueen ulkopuolelle. Nii-
den rakentaminen on ratkaistu omalla erillisellä prosessilla. Voimalat on huomioitu Juu-
rakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksessa tarpeellisilta osin yhteisvaiku-
tusten arvioinnissa, mm. melu- ja välkevaikutusten, maisemavaikutusten ja muuttolin-
nustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
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