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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, kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi (30.9.2020 saakka),
kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala (1.2.2021 alkaen) ja kaavasuunnittelija Sanna Matkaselkä.
Osayleiskaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy, jossa suunnittelusta vastaavat ryhmäpäällikkö
Juha-Matti Märijärvi ja projektipäällikkö Annukka Rajala. Uusiutuva Energia Juurakko Oy:n yhteys-
henkilönä hankkeessa toimii maajohtaja Seppo Tallgren.

Kaavaselostus koskee 13.4.2021 päivättyä kaavakarttaa. Kaavaselostusta on täydennetty kaava-
ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 1.6.2021.

RAMBOLL FINLAND OY
Alue- ja kaupunkisuunnittelu

Juha-Matti Märijärvi Annukka Rajala
Ryhmäpäällikkö Projektipäällikkö
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2. TIIVISTELMÄ

Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen si-
sältö.

Suunnittelualue

Juurakon tuulivoimapuiston sijainti.

Kaavaprosessin vaiheet

25.08.2020 Kalajoen kaupunginvaltuuston kaavoituspäätös
04.09.-25.09.2020 Osayleiskaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtä-

villä
03.11.2020 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta / kaavaluonnoksen hyväksyminen
12.11.-11.12.2020 Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen
13.04.2021 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta / kaavaehdotuksen hyväksyminen
22.04-24.05.2021 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
01.06.2021 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta / kaavan hyväksyminen
07.06.2021 Kaupunginhallitus / kaavan hyväksyminen
22.06.2021 Kaupunginvaltuusto / kaavan hyväksyminen
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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 §).

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 1.

2.3.2 Luonnosvaihe – Osayleiskaavaluonnos

Osayleiskaavan tarkistuksen luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetettiin nähtäville mielipi-
teen kuulemista varten 12.11.-11.12.2020 väliseksi ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mah-
dollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

2.3.3 Ehdotusvaihe – Osayleiskaavaehdotus

Osayleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 22.4.-24.5.2021 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotetiin jul-
kisesti.  Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyö

§ Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin viranomaisia 4.9.2020
§ Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelua (MRL 66 §) ei katsottu tarpeelliseksi, ks. luku

5.1.2
§ Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei katsottu tarpeelliseksi, ks. luku 5.3.3.

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 8.2.5.
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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 8.2.3.

Puolustusvoimien hyväksyntä

Hankkeelle on saatu puolustusvoimien hyväksyntä, ks. luku 8.2.4.

Liityntä sähköverkkoon

Tuulivoimapuistosta Jylkän sähköasemalle kulkevalta maakaapelilinjaukselta on tehty sopimukset
ja linjauksen tarkempi suunnittelu on käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2021.

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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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
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3. TUULIVOIMAPUISTON HANKETILANTEEN KUVAUS

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.

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.

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

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.

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.

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.

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 on tehty
kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 23.11.2015 ja
toinen vaihemaakuntakaava 2.2.2017. Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja
määrätty tulemaan voimaan 5.11.2018. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kol-
mannen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehtyihin valituksiin
29.4.2020 ja hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on antanut 21.12.2020 välipäätöksen
jatkovalituslupahakemuksista. Siikajoella sijaitsevaa Tuulipuisto Isoneva II koskeva valituslupaha-
kemus on hylätty ja korkeimman hallinto-oikeuden 7.1.2021 toimittaman lausuntopyynnön mu-
kaan toinen valituslupahakemus Kuusamon Maaningan tuulivoimapuistosta etenee korkeimman
hallinto-oikeuden käsittelyyn.

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.
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Ote 25.1.2021 päivitetystä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä, jossa on esitetty
voimassa olevien maakuntakaavojen sisältö. Kuvaan on lisätty Juurakon tuulivoimapuiston suunnittelu-
alue sinisellä viivarajauksella.  © Pohjois-Pohjanmaan liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos.

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.



Kalajoen kaupunki
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistus - kaavaselostus

17

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 –
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
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kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittumista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä
palo- ja pelastusviranomaisen 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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Kaavoitus- ja hanketilanne suunnittelualueen ympäristössä (OYK=osayleiskaava, AK= asema-
kaava, RAK=ranta-asemakaava).

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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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).

4.5.3 TUULI-hanke

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt TUULI-hanke, jonka tavoitteena on tarkastella uusia
potentiaalisia tuulivoima-alueita Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen yhteydessä laadi-
taan myös useita tuulivoimatuotantoa ja sijoittamista koskevia taustaselvityksiä, kuten linnuston
päämuuttoreitin päivitysselvitys, viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys sekä sähkönsiirto-
selvitys. TUULI-hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään lakisääteisen kaavoituksen tukena maa-
kunta- ja kuntatasolla. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan päivittäminen käynnistetään
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loppuvuodesta 2021. TUULI-hankkeen selvitysten ja sijainninohjauksen tulokset ovat maakunta-
kaavan kartalle tulevan tuulivoiman ohjauksen lähtökohtina.

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/.

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.

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.

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/
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

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.

Päivitetty 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.

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.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristö-
vaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.
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Ote Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksesta.

Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta

5.3.1 Kalajoen maankäyttö- ja elinvoimalautakunta

Kalajoen maankäyttö- ja elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 3.11.2020 § 139 asettaa Juu-
rakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville mielipi-
teen kuulemista varten.

5.3.2 Valmisteluvaiheen mielipiteen kuuleminen

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetettiin nähtäville
12.11.-11.12.2020 väliseksi ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipi-
teensä kaavaluonnoksesta. Osayleiskaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot. Osayleis-
kaavaluonnoksesta saatiin 2 lausuntoa. Mielipiteitä ei saatu.
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5.3.3 Saadut lausunnot ja niiden huomioiminen

Tiivistelmä saaduista lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liitteessä 4. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa nousivat esiin mm. kaava-alueen laajentaminen suunnit-
telutarveratkaisulla toteutettavien tuulivoimaloiden alueelle, melu- ja välkemallinnusten suomen-
kieliset tiivistykset sekä riittävät vaikutusarvioinnit.

Lausunnon lopuksi ELY-keskus totesi näkemyksenään, ettei hankkeessa sen tavoitteet huomioiden
todennäköisesti aiheudu merkittäviä maakunnallisia eikä valtakunnallisia vaikutuksia, eikä siten
ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ole tarpeen järjestää.

Pohjois-Pojanmaan liiton lausunnossa nousivat esiin mm. kaava-alueen ja viereisen suunnittelu-
tarvealueen vaikutusten arvioinnin tarkennus muuttolinnuston ja maisemaan kohdistuvien vaiku-
tusten osalta, suunnittelutarvealueen nykytilakuvaus, omat erilliset selvitykset ja arvioidut vaiku-
tukset sekä Juurakon tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset lähialueen tuulivoima-alueisiin sekä
koko suunnittelualueen tutkiminen osayleiskaavalla.

Lausunnot on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti:

§ Vaikutusten arviointia on täydennetty muuttolinnuston ja maiseman osalta huomioiden
myös yhteisvaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu muutokset hankesuunni-
telmassa ja kokonaiskorkeudessa.

§ Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista on laadittu näkemäalueanalyysin päivitys, jossa on
huomioitu myös lähiympäristön tuulivoimahankkeiden nykytilanne.

§ Laaditut melu- ja välkemallinnukset on päivitetty suomenkielisiksi.

Kaupungin kanta on hanketilanne ja hankkeen aikataulu huomioiden, ettei kaava-aluetta laajen-
neta suunnittelutarveratkaisulla toteutettavien tuulivoimaloiden alueelle. Alueen kaavoitus voidaan
tarvittaessa käynnistää myöhemmin erillisenä prosessina.
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6. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

Osayleiskaavaehdotus 13.4.2021

6.1.1 Osayleiskaavaehdotuksen perustelut

Osayleiskaavaehdotus on laadittu 3.11.2020 päivätyn kaavaluonnoksen ja siitä saatujen lausun-
tojen, laadittujen lisäselvitysten ja arvioitujen vaikutusten perusteella. Saadun palautteen huomi-
oiminen on esitetty edellä luvussa 5.3.3 Saadut lausunnot ja niiden huomioiminen.

Osayleiskaavakarttaan ei saatujen lausuntojen pohjalta tullut muutoksia, kaavaselostusta on täy-
dennetty.

6.1.2 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

Näkemäalueanalyysien päivitys

Osayleiskaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen perusteella osayleiskaavaa varten on laadittu nä-
kemäalueanalyysin päivitys, jossa on huomioitu myös lähiympäristön tuulivoimahankkeiden nyky-
tilanne. Päivitetyt näkemäalueanalyysit on esitetty kaavaselostuksen luvussa 7.2.2.

Vaikutusarvioinnin päivitys muuttolinnuston osalta

Muuttolinnuston osalta vaikutusten arviointi on päivitetty  vastaamaan uutta hankesuunnitelmaa.
Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu myös lähiympäristön tuulivoimahankkeiden nykytilanne, ks.
luku 7.2.4.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti nähtävillä 22.4.-24.5.2021 välisen ajan
ja siitä pyydettiin lausunnot. Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa. Muistutuksia ei saatu.

6.2.1 Saadut lausunnot ja niiden huomioiminen

Tiivistelmä saaduista lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liitteessä 5.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus totesi lausunnossaan, ettei sillä ole uutta lausuttavaa nyt nähtä-
villä olevasta kaavaehdotuksesta.  Samalla ELY-keskus totesi, että mikäli kaava-alueen ulkopuoli-
set voimalat eivät toteudu nyt voimassa olevien lupien puitteissa tai hanke muuten muuttuu jat-
kossa, ELY-keskus toivoo, että sille varataan mahdollisuus ottaa kantaa kaava-alueen ulkopuolisiin
muutoksiin ennen muutoksista päättämistä.

Pohjois-Pojanmaan liitto totesi lausunnossaan, että Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan
muutoksen kaavaehdotuksessa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan liiton kaavaluonnosvaiheessa
antama lausunto. Lisäksi liitto totesi, että kolmannen vaihemaakuntakaavan tilanne ja yhdistelmä-
kartta on tarpeen päivittää asiakirjoihin.

Saadut lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia kaavakarttaan tai kaavamääräyksiin. Kaavaselos-
tukseen on päivitetty kolmannen vaihemaakuntakaavan tilanne ja lisätty tieto Pohjois-Pohjanmaan
liitossa käynnistyneestä TUULI-hankkeesta, ks. kohdat 4.4.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
ja 4.5.3 TUULI-hanke.
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Osayleiskaavan kuvaus

6.3.1 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.

6.3.2 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.

6.3.3 Sähkönsiirto

Alueen sisäiset maakaapelit on osoitettu sijainniltaan ohjeellisina. Maakaapelit tulee sijoittaa kaa-
vamääräyksen mukaan ensisijaisesti teiden yhteyteen.

6.3.4 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.

6.3.5 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.
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6.3.6 Osayleiskaavan yleismääräykset

Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset:

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.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristö-
vaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä tuottavalla tavalla.
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7. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

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.

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 8 ja liitteessä 9.

7.2.1 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

Hankkeen vaikutuksia maankäyttöön ja rakennettuun ympäristön on arvioitu hyväksytyn Juurakon
tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostuksessa, ks. liite 2.

Neljän voimalapaikan poistaminen vähentää maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön kohdis-
tuvia vaikutuksia tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella sekä sen lähiympäristössä. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeuden nostolla ei ole vaikutusta aiemmin arvioituun ja vaikutukset maankäyt-
töön ja rakennettuun ympäristöön arvioidaan vähäisiksi.

Melu- ja välkevaikutuksia on käsitelty luvuissa 7.2.5-7.2.8.

7.2.2 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Hankkeen vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu hyväksytyn Juurakon tuuli-
voimapuiston osayleiskaavaselostuksessa, ks. liite 2.

Näkemäalueanalyysin päivitys

Aikaisempiin vaikutusarviointeihin aiheutuvien muutosten arvioimiseksi kaavaehdotusvaiheessa
päivitettiin hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut nä-
kemäalueanalyysit vastaamaan Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen mukaista hankesuunnitel-
maa.

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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Näkemäalueanalyysissä tarkasteltiin Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja suunnitteilla olevan
Mäkikankaan laajennuksen aiheuttamaa lisäystä ympäristön muiden tuulivoima-alueiden näkymä-
alueisiin (Kuva 8). Tarkastelualueen tuulivoimaloiden kokonaismäärä on yhteensä 147 voimalaa.

Näkemäalueanalyysissä on mallinnettu seuraavat toiminnassa ja rakenteilla olevat, hyväksytyissä
kaavoissa olevat sekä suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot:

§ Juurakko, 4 voimalaa (rakenteilla), kokonaiskorkeus 230 m
§ Juurakko suunnittelutarveratkaisu, 3 voimalaa (rakenteilla), kokonaiskorkeus 230 m
§ Mäkikankaan laajennus, 3 voimalaa (suunnitteilla), kokonaiskorkeus 200 m
§ Mäkikangas, 11 voimalaa (toiminnassa), kokonaiskorkeus 200 m
§ Tohkoja, 26 voimalaa (toiminnassa), kokonaiskorkeus 200 m
§ Puskakorvenkallio, 16 voimalaa (luvitettu), kokonaiskorkeus 250 m
§ Paltusmäki, 5 voimalaa (toiminnassa), kokonaiskorkeus 210 m
§ Mustilankangas, 28 voimalaa (toiminnassa), kokonaiskorkeus 200 m
§ Kytölä, 6 voimalaa (toiminnassa), kokonaiskorkeus 200 m
§ Karhunnevankangas, 33 voimalaa (luvitettu), kokonaiskorkeus 240 m
§ Jokela, 14 voimalaa (toiminnassa), kokonaiskorkeus 200 m

Näkemäalueanalyysiä varten tarkistettiin tuulivoimapuistojen viimeisimmät voimalamäärät ja -
sijainnit ja analyysi laadittiin viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaan.

Kaikkien tuulivoimapuistojen yhteiset näkemäalueet on esitetty kuvassa 10 (Kuva 10).

Päivitetyt näkemäalueanalyysit on esitetty myös liitteessä 6.
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Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja Mäkikankaan laajennuksen näkymäalueet suhteessa
muihin tuulivoimapuistoihin.

Aikaisemman näkemäalueanalyysin mukaan merkittävimmät lisäykset näkemäalueisiin sijoittuivat
alle 3 kilometrin etäisyydelle voimaloista, asumattomille Mehtäkylän -Överstinperän välisille pelto-
alueille sekä Haminankallion eteläpuolelle. Näkemäalueanalyysin päivityksen perusteella näkemä-
alueet ovat pienentyneet ja muodostuvat näkemäalueet ovat aikaisempaa pienialaisempia.
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Otteet Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja Mäkikankaan laajennuksen näkemäalueanalyy-
sistä (vasen) sekä hyväksytyn Juurakon osayleiskaavan yhteydessä laaditusta näkemäanalyysistä (oi-
kea). Tummemmalla punaisella Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja Mäkikankaan laajennuksen yh-
teiset näkemäalueet, vaaleammalla kaikkien tuulivoimaloiden yhteinen näkemäalue.

Kaikkien edellä esitettyjen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset on esitetty kuvassa 10 (Kuva
10).
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Näkemäalueet, tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset.

Juurakon hyväksytyn osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditun yhteisvaikutusten näkemäalue-
analyysin mukaan voimalat näkyvät kokonaisuudessaan merelle rannikon siluetissa. Yli 100 voi-
malaa näkyy Kalajokilaakson peltoaukealle, kuten Pitkäsenkylään, Etelänkylään ja Vetoniemenpe-
rälle, joissa on avointa tarkastelualuetta tuulivoimaloiden suuntaan.

Välimaanperän-Överstinperän, Kakkurinnevan ja osin Yppärin maisemassa voimalat näkyvät hal-
litsevana sijoittuessaan alle 3 km etäisyydelle. Näkemäalueanalyysin päivityksen perusteella voi-
maloiden hallitsevuus on vähäisesti lieventynyt kyseisille alueille näkyvien voimaloiden määrän
vähentyessä.
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Ote päivitetystä yhteisvaikutusten näkemäalueanalyysistä (vasen) sekä hyväksytyn Juurakon
osayleiskaavan yhteydessä laaditusta yhteisvaikutusten näkemäanalyysistä (oikea).

Valokuvasovitteet

Neljän voimalapaikan poistaminen vähentää maisemaan kohdistuvia vaikutuksia tuulivoimapuiston
osayleiskaava-alueella sekä sen lähiympäristössä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nostolla ei
arvioida olevan merkittävää vaikutusta aiemmin arvioituihin maisemavaikutuksiin. Voimalamäärän
väheneminen ja voimaloiden sijoittelun harveneminen vähentävät voimaloiden visuaalista vaiku-
tusta. Alla on esitetty aikaisemman Juurakon osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut valokuva-
sovitteet, joihin on merkitty poistettavat voimalapaikat.

Hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittu valokuvaso-
vite tuulivoimaloiden näkymisestä Vasannevantien maisemaan. Osayleiskaavan tarkistuksessa poistetta-
vien voimalapaikkojen voimalanumerot on ympyröity.

Hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittu valokuvaso-
vite tuulivoimaloiden näkymisestä Mehtäkylään. Osayleiskaavan tarkistuksessa poistettavien voimala-
paikkojen voimalanumerot on ympyröity.
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Hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittu valokuvaso-
vite tuulivoimaloiden näkymisestä Mehtäkyläntien varren asutukselle lähellä valtatien 8 risteystä. Kuvan
oikeassa laidassa näkyy kaksi tuolloin rakenteilla olevaa Mäkikankaan tuulivoimalaa sekä niiden välinen
rakennusaikainen nosturi. Osayleiskaavan tarkistuksessa poistettavien voimalapaikkojen voimalanume-
rot on ympyröity.

Juurakon aikaisemman osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen tuulivoimapuiston ympäristöön on
rakentunut useita tuulivoimala-alueita. Kalajoen keskustan pohjoispuolinen osa Mehtäkyläntieltä
VT8:lle on muuttunut lähes kokonaan tuulivoimapuistojen alueeksi. Tällaisessa ympäristössä Juu-
rakon yksittäisen hankkeen maisemavaikutukset, huomioiden hankkeen vähäinen voimalamäärä,
ovat vähäiset.

7.2.3 Vaikutukset luonnonoloihin ja kasvillisuuteen

Hankkeen vaikutuksia luonnonympäristöön on arvioitu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston
osayleiskaavaselostuksessa, ks. liite 2.

Neljän voimalapaikan poistaminen vähentää luonnonoloihin ja kasvillisuuteen kohdistuvia vaiku-
tuksia tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella.  Voimalamäärän vähentymisen myötä osayleis-
kaava-aluetta jää enemmän nykytilanteen kaltaiseksi. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden nos-
tolla ei ole vaikutusta aiemmin arvioituun ja vaikutukset luonnonympäristöön arvioidaan vähäisiksi.

7.2.4 Vaikutukset linnustoon

Hankkeen vaikutuksia linnustoon on arvioitu hyväksytyn Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaa-
vaselostuksessa ja luontoselvityksessä, ks. liite 2 ja liite 3.

Tuulivoimahankkeen vaikutukset pesimälinnustoon on aikaisemmin arvioitu jäävän varsin vähäi-
siksi. Neljän voimalapaikan poistaminen vähentää pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia edel-
leen. Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen vaikutukset pesimälinnustoon arvioidaan vähäisiksi.

Muuttolinnuston osalta on Juurakon osayleskaavan tarkistuksen yhteydessä laadittu arvioinnin
täydennys, ks. liite 7.

Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja suunnittelutarvealueen mahdolliset muutokset voimaloi-
den määrässä, sijoittelussa ja rakenteissa eivät muuta arviota hankkeen vaikutuksista muuttolin-
tujen kannalta haitallisempaan suuntaan. Aiemman luontoselvityksen törmäysmallinnuksessa on
käytetty nykyisen käsityksen mukaan liian varovaisia arvioita väistävien osuudesta. Pohjois-Poh-
janmaan tuulivoimapuistojen seurantatutkimuksissa lintujen törmäyksiä voimaloihin on pidetty
harvinaisina ja törmäysten on todettu kohdistuvan etupäässä paikallisiin ja kierteleviin yksilöihin,
ei niinkään muuttaviin yksilöihin. Estevaikutuksen osalta on havaittu, että Kalajoen-Pyhäjoen
hankkeilla vähäiset vaikutukset muuttoreitteihin ovat kohdistuneet lintujen muuttoreittien sisällä
tapahtuneeseen paikalliseen ja pienipiirteisempään muutokseen lintujen kiertäessä tuulivoimapuis-
toja. Näistä syistä johtopäätöksenä Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja suunnittelutarvealu-
een mahdollistamien voimaloiden aiheuttamat vaikutukset arvioidaan jäävän muuttolintujen kan-
nalta vähäisiksi.

Yhteisvaikutusten kannalta maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan selvityksessä todettiin, että
toistaiseksi on syytä pidättäytyä lisäsuunnittelusta metsähanhen, piekanan ja merikotkan pää-
muuttoreittien kriittisille kohdille sekä Oulun seudun kerääntymisalueelle. Tämän jälkeen on saatu
seurantatutkimuksista todellisia kokemuksia. Nykyisen käsityksen mukaan merikotka on näistä
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todennäköisin kärsijä tuulivoimarakentamisesta. Juurakon osayleiskaavan ja suunnittelutarvealu-
een ei katsota sijoittuvan metsähanhen, piekanan ja merikotkan päämuuttoreittien kriittisille koh-
dille.

7.2.5 Meluvaikutukset

Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin tuulivoimalan lapojen aerodynaamisesta melusta
sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien aiheuttamasta melusta (muun muassa vaihteisto,
generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät).

Juurakon tuulivoimahankkeen melumallinnus on laadittu kaava-alueen ulkopuolelle toteutettavien
voimaloiden suunnittelutarvehakemusten yhteydessä vastaamaan Juurakon tulivoimahankkeessa
toteutettavaa hankesuunnitelmaa (Etha Wind 2020).

Melumallinnus on tehty ympäristöministeriön ohjeen ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen”
2/2014 mukaisesti. Melumallinnusraportti on kaavaehdotusvaiheessa päivitetty suomenkieliseksi
(Etha Wind Oy 2021). Raportti on esitetty liitteessä 8.

Melumallinnuksen tulosten mukaan valtioneuvoston asetuksen (1107/2015) mukainen ohjearvo 40
dB ei ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla (Kuva 15).

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

 Juurakon tuulivoimahankkeen melumallinnus (Etha Wind Oy 2021).
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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.

7.2.6 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 16).

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

Yhteismelumallinnus (Etha Wind Oy 2021).

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.
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7.2.7 Välkevaikutukset

Toiminnassa oleva tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringonvalo
osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä,
missä kulmassa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta, tornin korkeudesta, maaston
muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvi-
syydestä. Tuulivoimapuistojen ympäristössä esiintyvä vilkunta ilmenee usein juuri ennen aurin-
gonnousua tai -laskua, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Tuulivoimalan aiheuttama
varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille
tai toiminnanharjoittajille.

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.

Juurakon tuulivoimahankkeen välkemallinnus on laadittu kaava-alueen ulkopuolelle toteutettavien
voimaloiden suunnittelutarvehakemusten yhteydessä vastaamaan Juurakon tulivoimahankkeessa
toteutettavaa hankesuunnitelmaa (Etha Wind 2020). Välkemallinnusraportti on kaavaehdotusvai-
heessa päivitetty suomenkieliseksi (Etha Wind Oy 2021). Raportti on esitetty liitteessä 9.

Välkemallinnuksen mukaan realistisen välkkeen määrä ei ylitä 8 tuntia vuodessa yhdenkään asuin-
tai lomarakennuksen kohdalla (Kuva 17).

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 1:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Välkemallinnus (Etha Wind Oy 2021).
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7.2.8 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 18).

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 3:18 3:36 3:02 3:09 0:00 0:00

 Välkkeen yhteismallinnus (Etha Wind Oy 2021).
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8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Toteuttamisaikataulu

Juurakon tuulivoimapuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2013. Tuulivoimaloiden rakenta-
minen on arvioitu alkavan keväällä 2021, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna
2022.

Jatkosuunnitelmat

8.2.1 Maankäyttö- ja vuokrasopimukset

Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat yksityisten omistamille alueille. Voimaloiden tieyhteydet on
suunniteltu toteutettavaksi nykyisen tien ja osittain uusien rakennettavien teiden kautta.

Hanketoimija on hankkinut maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimukset.

8.2.2 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.

8.2.3 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.

8.2.4 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.

8.2.5 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.

8.2.6 Sähköverkkoon liittyminen

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä Jylkän muuntoaseman omis-
tajan, Fingrid Oyj:n kanssa.

8.2.7 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.

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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9. OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotusvaihe

9.1.1 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 13.4.2021

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta käsitteli laadittua kaavaehdotusta kokouksessaan 13.4.2021 §
39 ja päätti hyväksyä kaavaluonnosvaiheen vastineet sekä asettaa kaavaehdotuksen nähtäville
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti.

9.1.2 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 22.4.-24.5.2021

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 22.4.-24.5.2021 ja siitä
pyydettiin lausunnot.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa. Muistutuksia ei saatu.

Hyväksymisvaihe

9.2.1 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 1.6.2021

Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 1.6.2021 § 65 vastineet eh-
dotusvaiheessa saatuun palautteeseen sekä päätti hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle, että Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutos hyväksytään.

9.2.2 Kaupunginhallitus 7.6.2021

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 § 149 Juurakon tuulivoimapuiston
osayleiskaavan muutoksen.

9.2.3 Kaupunginvaltuusto 22.6.2021

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 22.6.2021 § 59.
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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 on tehty
kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 23.11.2015 ja
toinen vaihemaakuntakaava 2.2.2017. Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja
määrätty tulemaan voimaan 5.11.2018.

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 Kotipuiston alu-
eelle. Asemakaava on hyväksytty 15.12.2020. (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.

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettu syyskuussa
2020. Kaavaluonnos ja siihen liittyvät aineistot on asetettu mielipiteen kuulemista varten nähtäville
12.11.-11.12.2020 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot. Tämän jälkeen on
laadittu osayleiskaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville keväällä 2021 ja josta pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Tavoitteena on, että osayleiskaava saatetaan kaupungin hyväksymiskäsitte-
lyyn alkuvuodesta 2021. Osayleiskaavan hyväksyy Kalajoen kaupunginvaltuusto.
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Kuva 4. Osayleiskaavan tarkistuksen päävaiheet ja 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

- Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksien yhteydessä

Viralliset kuulutukset julkaistaan paikallisessa Kalajokiseutu-lehdessä sekä kaupungin internetsi-
vuilla.

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 4 5 6
Vireilletulovaihe

OAS:n laatiminen
Hallintokäsittely
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

08-12/2020

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

01-05/2021

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

05-06/2021

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

Jaana Pekkala
Kaavoituspäällikkö
p. 044 469 1225
jaana.pekkala[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
Projektipäällikkö
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
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1 JOHDANTO
Kalajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavanlaadintapäätöksen Juurakon tuulivoimapuiston
laatimisesta 23.4.2013 (§ 57). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tarkoituksena
on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen Kalajoen Juolaistennevan ja Juurakkonevan
alueelle. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 1.7.2013 antaman
päätöksen mukaan hankkeessa ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä. Kalajoen kaupunki ja Juola Holding Oy ovat tehneet kaavoitussopimuksen, jossa on sovittu
muun muassa kaupungin perimistä kaavoituksen ohjauksen kustannuksista.

Kalajoen kaupungissa kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva elinkeino- ja
maankäyttötoimikunta. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kun-
tien kaavoitusta ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

Osayleiskaavan laatijana on toiminut Pöyry Finland Oy 1.6.2014 saakka, jolloin liiketoimintakau-
pan myötä Pöyryn kaavoitusyksikkö siirtyi Ramboll Finland Oy:n omistukseen. Osayleiskaavan
suunnittelusta ovat vastanneet projektipäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen, projektikoordinaattori
Anne Koskela ja suunnittelija Annukka Rajala. Juola Holding Oy:n yhteyshenkilönä hankkeessa
toimii projektipäällikkö Seppo Tallgren.

Kaavaselostus koskee 15.6.2015 päivättyä osayleiskaavakarttaa, jota on tarkistettu 30.9.2015.

RAMBOLL FINLAND OY
Alue- ja kaupunkisuunnittelu

Liisa Märijärvi-Vanhanen Anne Koskela
Projektipäällikkö Projektikoordinaattori
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2 TIIVISTELMÄ
Tiivistelmässä esitetään kaavaprosessin toteutuneet vaiheet sekä osayleiskaavan keskeinen si-
sältö.

2.1 Suunnittelualue

Kuva 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston sijainti.

2.2 Kaavaprosessin vaiheet

23.04.2013 Kaupunginvaltuuston kaavanlaatimispäätös
28.08.-26.09.2014 Osayleiskaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
04.11.2014 Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu
02.02.2015 Kaupunginhallitus
05.02.-06.03.2015 Kaavaluonnoksen mielipiteen kuuleminen
09.02.2015 Yleisötilaisuus Kalajoella
08.06.2015 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
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15.06.2015 Kaupunginhallitus
25.06.-14.08.2015 Kaavaehdotuksen nähtävillä olo
06.10.2015 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
12.10.2015 Kaupunginhallitus § 233
26.10.2015 Kaupunginvaltuusto § 86

2.3 Osallistuminen

2.3.1 Aloitusvaihe

Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen
yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaupunginhallituksen 18.8.2014 hyväksymä
(§ 198) ja se on ollut julkisesti nähtävillä 28.8.–26.9.2014 (MRL 62 § - 63 §).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 1.

2.3.2 Luonnosvaihe

Osayleiskaavan luonnosaineiston valmistelun jälkeen se asetettiin nähtäville mielipiteen kuule-
mista varten 5.2.–6.3.2015 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin julkisesti. Samalla järjestettiin
yleisötilaisuus. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin
kirjallinen ilmoitus osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kaupungin jä-
senillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja 1 kirjallinen mielipide, ks. selostuksen kohta
5.3.2 Saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen.

2.3.3 Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 25.6.–14.8.2015 väliseksi ajaksi ja siitä tiedotettiin
julkisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajille lähetettiin kirjalli-
nen ilmoitus osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli
mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta, ks. selostuksen kohta 6.2.1
Saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioiminen.

2.4 Viranomaisyhteistyö

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin viranomaisille 28.8.2014
- Kaavaluonnosvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu 4.11.2014
- Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun järjestämistä ei katsottu tarpeelliseksi (Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto osayleiskaavaehdotukses-
ta)

2.5 Osayleiskaavan keskeinen sisältö

Juola Holding Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Juurakon alueelle Vasankarin ky-
lään, aivan Mehtäkylän rajalle Kalajoen kaupunkiin. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista
perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sähkö-
verkkoon liittymistä varten rakennettavasta maakaapelista sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teis-
tä. Tuulivoimaloiden rakentamisen on alustavasti arvioitu alkavan vuonna 2015, jolloin tuulivoi-
mapuisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2016 – 2017. Osayleiskaavan suunnittelualue on esi-
tetty kuvassa 1. Osayleiskaavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 243 ha.

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 §).

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu luonto-, linnusto- ja liito-oravaselvitykset, varjos-
tus- ja vilkkumismallinnus, melumallinnus, havainnollistaminen valokuvasovittein, näkymäalue-
analyysi sekä arkeologinen inventointi.
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Osayleiskaava mahdollistaa yhteensä 8 tuulivoimalan sijoittamisen suunnittelualueelle. Tuulivoi-
maloiden yksikköteho on 3,3 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 145 metriä ja roottorin
läpimitta 130 metriä, eli kokonaiskorkeus on enintään 210 metriä.

Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 33 kV maakaapeleilla toi-
siinsa ja edelleen Jylkän sähköasemalle. Maakaapeli on suunniteltu rakennettavaksi pääosin
Elenian 110 kV:n ilmajohdon johtokäytävään. Sähkönsiirto kantaverkkoon tapahtuu Fingrid
Oyj:n uudella Jylkän muuntoasemalla, joka sijaitsee noin 7,5 km suunnittelualueesta kaakkoon.

2.5.1 Osayleiskaavakartta

Osayleiskaavan sisältö on esitetty yleiskaavakartalla ja kaavamääräyksissä. Lisäksi on annettu
yleisiä määräyksiä mm. voimaloiden rakennustapaan ja rakennuslupiin liittyen.

Osayleiskaavassa on osoitettu:

- maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-3), jolle erikseen osoitetuille paikoille voidaan raken-
taa tuulivoimaloita (tv-2)

- tuulivoimaloiden rakentamiseen varatut alueet, ohjeelliset sijaintipaikat, enimmäismäärä
8 kpl, suurin sallittu kokonaisteho 26,4 MW sekä suurin sallittu kokonaiskorkeus 210 m
maanpinnasta

- muinaismuistokohde (tervahauta)
- luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-5)
- ohjeelliset tielinjaukset ja maakaapelit
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3 HANKEKUVAUS

3.1 Suunnittelualueen sijainti

3.1.1 Yleiskuvaus

Kalajoen kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, jossa se kuuluu Ylivieskan seu-
tukuntaan yhdessä Alavieskan, Merijärven, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kanssa. Kalajoella on
noin 12 620 asukasta. Kalajoen keskustasta on Ylivieskaan 40 km, Kokkolaan 68 km, Ouluun
130 km ja Helsinkiin 548 km.

3.1.2 Osayleiskaavan suunnittelualue

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava sijoittuu Kalajoelle Ouluntien (vt 8) itäpuolelle Vasan-
nevantien varteen noin 10 km Kalajoen keskustasta koilliseen. Suunnittelualue sijoittuu noin 340
metrin päähän Pyhäjoen kunnan rajasta. Suunnittelualue on noin 240 ha laajuinen ja se on yksi-
tyisten omistuksessa. Hanketoimija laatii maankäyttöä koskevat sopimukset kiinteistönomistaji-
en kanssa. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Osayleiskaavan alustavana suunnittelualueena on ollut tuulivoimapuiston hankealue. Osayleis-
kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa alustavaa suunnittelualuetta laajennettiin noin 40 ha ja
samalla voimaloiden sijaintia muutettiin melu- ja välkevaikutusten vähentämiseksi sekä luonto-
kohteiden huomioimiseksi. Laajennusalueelta sekä siirrettyjen voimalapaikkojen alueilta laadit-
tiin tarpeelliset täydennysselvitykset. Lisäksi luonnosvaiheessa osayleiskaavan suunnittelualuetta
on pienennetty pohjoisosassa ja länsiosassa sekä rajattu eteläosassa laajemmaksi. Alustava
suunnittelualueen rajaus ja sen laajennus, osayleiskaavaluonnoksen mukainen suunnittelualueen
rajaus sekä vanhat ja nykyiset voimalapaikat on esitetty kuvassa 2.

Suunnittelualue on nykyisellään maa- ja metsätalouskäytössä. Alueella ei ole asutusta eikä lo-
ma-asutusta. Alueelle sijoittuu yksi kiinteä muinaisjäännös (tervahauta) sekä taukotupa.

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti. Vasemmalla on esitetty alustava suunnittelualue mustalla
katkoviivarajauksella ja sen laajennus vihreällä värialueella. Oikealla on esitetty
osayleiskaavaluonnoksen mukainen rajaus punaisella viivarajauksella.

3.2 Hankkeen lyhyt tekninen kuvaus

3.2.1 Tuulivoimaloiden sijoittamisen periaatteet

Tuulivoimalat on sijoitettu yksityisten omistamalle alueelle. Hankevastaava Juola Holding Oy on
tehnyt maanvuokrasopimuksen maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on huo-
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mioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, muinaisjäännökset, kaavoitustilanne,
melutaso, varjovaikutukset ja etäisyys julkisiin teihin. Voimaloita on sijoitettu suunnittelualueelle
em. reunaehdot huomioiden optimaalinen määrä tuotannon kannalta.

3.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne

Koko tuulivoimapuisto käsittää 8 tuulivoimalaa. Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornis-
ta, konehuoneesta sekä roottorista. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloi-
den tornit voidaan rakentaa joko kokonaan teräsrakenteisina, kokonaan betonirakenteisina tai
näiden yhdistelmänä.

Luonnosvaiheessa tuulivoimaloiden yksikköteho oli 3-3,3 MW ja kokonaiskorkeus noin 205 met-
riä.

Ehdotusvaiheessa voimaloiden kokonaiskorkeutta on tarkistettu luonnosvaiheen teknistaloudelli-
sen tarkastelun ja vaikutusarvioinnin jälkeen. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 210
metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-3,3 MW. Voimaloiden napakorkeus, kohta jossa root-
tori liittyy torniin, on noin 145 metriä ja roottorin läpimitta noin 130 metriä.

3.2.3 Yhdystiet

Tuulivoimaloiden tieyhteydet on suunniteltu toteutettaviksi nykyisten teiden ja osittain uusien
rakennettavien teiden kautta. Yleisten teiden oletetaan soveltuvan pienehköin järjestelyin tuuli-
voimaloiden kuljetuksille. Tällaisia järjestelyjä voivat olla esim. liittymien avartaminen, valais-
tuspylväiden ja liikennemerkkien väliaikainen siirto sekä mahdolliset ilmajohtojen korottamiset.
Tarvittavat toimenpiteet selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuljetusreitteinä käytettäviä
nykyisiä teitä parannetaan tarvittaessa. Tarve uusien teiden rakentamiselle on alustavan suunni-
telman mukaan noin 3,5 kilometriä.

3.2.4 Puiston sisäiset maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon

Tuulivoimapuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 33 kV maakaapeleilla 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 alu-
eelle rakennettavien teiden varsille.

Sähkönsiirto kantaverkkoon tapahtuu Fingrid Oyj:n uudella Jylkän muuntoasemalla, joka sijait-
see noin 7,5 km suunnittelualueesta kaakkoon.

Tuulivoimalat on suunniteltu liitettävän 33 kV maakaapelilla Fingrid Oyj:n Jylkän uuden muunto-
aseman itäpuolelle rakennettavalle Juurakon sähköasemalle.

Tuulivoimapuistosta Jylkkään kulkevalle maakaapelilinjaukselle on tarkasteltu vaihtoehtoisia lin-
jauksia, jotka on esitetty alla ja kuvassa 3. Tarvittavan maakaapelikäytävän leveys on noin 6
m.

VE1

Maakaapeli rakennetaan tuulivoimapuistosta Elenian 110 kV:n ilmajohdolle ja siitä edelleen
Elenian 110 kV:n ilmajohdon johtokäytävää pitkin Jylkkään. Jylkässä maakaapeli rakennetaan
Juurakon uudelle sähköasemalle olemassa olevan tien varressa. Maakaapelin pituus on tässä
vaihtoehdossa noin 13,3 km.

VE2

Maakaapeli poikkeaa VE1:n linjauksesta Juurakon tuulivoimapuiston eteläpuolella kulkien tiever-
koston laitaa pitkin Elenian 110 kV:n ilmajohdolle. Linjaus Jylkkään ja siitä edelleen Juurakon
uudelle sähköasemalle kulkee vaihtoehdon VE1 mukaisesti.

VE3

Maakaapeli poikkeaa VE1:n linjauksesta Juurakon tuulivoimapuiston eteläpuolella ja noudattaa
sen jälkeen VE2:n mukaista linjausta kulkien pääosin tien varressa Elenian 110 kV:n ilmajohdol-
le. Linjaus Jylkkään ja siitä edelleen Juurakon uudelle sähköasemalle kulkee vaihtoehdon VE1
mukaisesti.
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VE4

Maakaapelilinjaus Juurakon tuulivoimapuistosta noudattaa vaihtoehdon VE2:n mukaista linjausta
Elenian 110 kV:n ilmajohdolle. Ennen Jylkkää maakaapelilinjaus poikkeaa VE1:n linjauksesta
kulkien tien varressa. Siitä linjaus Juurakon uudelle sähköasemalle kulkee vaihtoehdon VE1 mu-
kaisesti.

VE5

Maakaapeli kulkee vaihtoehdon VE1 mukaisesti Elenian 110 kV:n ilmajohdon johtokäytävää pit-
kin Jylkkään. Jylkästä maakaapelilinjaus kulkee nykyiseltä Jylkän sähköasemalta pellon laitoja
pitkin ja edelleen vaihtoehdon VE1:n mukaisesti uudelle Juurakon uudelle sähköasemalle.

Kuva 3. Maakaapelireitin vaihtoehtoiset linjaukset.

3.2.5 Tuulivoimapuiston rakentaminen

Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus tarvittaessa ja uusien
teiden rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, ennakoidaan
kestävän 1-2 vuotta. Tuulivoimaloiden teknisen käyttöiän arvioidaan olevan noin 20–25 vuotta.
Koneistoja uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Yleensä perustuk-
set mitoitetaan 50 vuoden käyttöajalle. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta.
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4 OSAYLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT

4.1 Selvitysmenetelmät

Suunnittelun lähtökohtia ovat suunnittelua ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus, hank-
keen ja alueen ominaisuudet sekä erilaiset aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Alueen
ominaisuuksia on kuvattu aluetta koskevissa selvityksissä sekä tutkittu yleiskaavatyön yhteydes-
sä.

- Tuulivoimapuiston tekninen kuvaus perustuu Juola Holding Oy:n alustaviin suunnitelmiin.
- YVA-tarveharkintatiedustelu on laadittu toukokuussa 2013. (Pöyry Finland Oy 2013). Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 1.7.2013 päätöksen (Dnro
POPELY/18/07.04./2013), jonka mukaan Juurakon tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen so-
veltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

- Kalajoen kaupungin kaavoitustoimi on toimittanut kaavoitustilanteeseen ja maankäyttöön
liittyviä lähtötietoja.

- Osayleiskaavan lähtökohdat ja vaikutusarviointi perustuvat pääasiassa lähtötietoihin ja eril-
lisselvityksiin sekä muiden hankkeiden yhteydessä tehtyihin selvityksiin.

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 ympäristöl-
lisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 §). Tar-
vittavat 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
rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §).

Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäk-
si, 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
aloitteesta, 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 §).

4.2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväksynyt val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-
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tettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnas-
sa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
· Toimiva aluerakenne
· Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
· Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
· Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
· Helsingin seudun erityiskysymykset
· Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja

kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
· auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun ta-

voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys
· toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä aluei-

denkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäi-
syyttä

· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäy-
töllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle (Ympäristöhallinto
2012)

Tätä hanketta koskevat erityisesti (eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja) elinympäristön laa-
tuun, kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin, (toimiviin yhteysver-
kostoihin ja) energiahuoltoon sekä luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin
liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoittei-
siin. Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta VAT:ien yleistavoitteissa todetaan
mm., että ”Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uu-
siutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.”. Erityistavoitteissa sanotaan, että
”Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alu-
eet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.”
(Ympäristöhallinto 2012)

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa pyrkimystä keski-
tettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteenso-
vittamista.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat hanketta vain osittain. Kokonaisuutena hanke
edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan unionissa
sovitut ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoitteena on, että uusiu-
tuvan energian osuus energiankulutuksesta on 20 prosenttia vuonna 2020. Tavoitteet on säädet-
ty direktiivissä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä. Työ-
ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian (2008 ja 2013) tavoitteena
on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 288 MW (vuoden 2012 lopussa)
tasosta noin 2500 MW vuoteen 2020 mennessä.

4.2.4 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista on tullut voimaan 15.5.2015. Asetuk-
sella korvataan asumisterveysohje.

Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oles-
kelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja
biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtä-
essä terveydensuojelulain 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 poistami-
seksi tai rajoittamiseksi (2 §, momentti 1).
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4.2.5 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetuksessa on
annettu melupäästön takuuarvon perusteella määritellylle ulkomelutasolle seuraavat ohjearvot
(A-taajuuspainotetun keskiäänitaso LAeq):

Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelutasosta.

Lisäksi asetuksen mukaan valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB, jos
tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella.

Asetus on tullut voimaan 1.9.2015. Asetusta ei sovelleta kaavaan, joka asetuksen voimaan tul-
lessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtä-
villä. Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoituksessa noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituk-
sessa noudatettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja.

4.3 Tuulivoimarakentamista koskevat ohjeet

4.3.1 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaami-
sesta 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
äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat
merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi. Mallin-
nustuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä.

Ohjeessa annetaan tietoja mallinnusmenettelyistä, mallinnuksessa käytettävistä ohjelmista ja
parametreista sekä tulosten esittämistavasta. Mallinnukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa
tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Mallinnus suoritetaan tuulen nopeuden refe-
renssiarvoa vastaavilla melupäästön lähtöarvoilla, mikä tarkoittaa tuulivoimalan nimellistehol-
laan tuottamaa 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 hal-
kaisija ja melupäästötiedot, joita voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutason arviointiin mallin-
tamalla. Arvioinnissa voidaan tarkastella useita tuulivoimalatyyppi-, lukumäärä- ja sijoitusvaih-
toehtoja ja mallintaa eri vaihtoehtojen tuottamia melualueita. Melumallinnustarkastelu perustuu
tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästöl-
le 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.

Liite 2



KALAJOEN KAUPUNKI 14
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava 30.9.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X1311962

Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on annettu uusi valtioneuvoston asetus
(1107/2015), joka on tullut voimaan 1.9.2015 (Ks. selostuksen kohta 4.2.5 Valtioneuvoston
asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).  Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan,
joka asetuksen voimaan tullessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaava-
ehdotuksena julkisesti nähtävillä. Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoituksessa noudatetaan
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä Kalajoen kaupungin
tuulivoimayleiskaavoituksessa noudatettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia
suunnitteluohjearvoja (Ks. seuraava kappale 4.3.2).

4.3.2 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on laatinut tuulivoiman kaavoitus- ja lupaohjeen ”Tuu-
livoimarakentamisen suunnittelu” (jäljempänä tuulivoimaopas) tuulivoimarakentamisen kaavoi-
tusta, vaikutusten arviointia 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, tuulivoimaloi-
den suunnittelu ja toteutus perustuvat kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin.

- Yleiskaava voidaan laatia voimaloiden rakentamista suoraan ohjaavana ns. ”tuulivoimayleis-
kaavana”, jos asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta muun
maankäytön kanssa ei ole.

Meluvaikutusten huomioimisesta

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäi-
semiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi (Taulukko 2). Ohjearvoja sovelletaan
maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnit-
telussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Tuulivoimaoppaan mukaan:
- Tuulivoimarakentamisen meluvaikutusten minimoimiseksi on olennaista sijoittaa voimalat

riittävän etäälle asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista.
- Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa suositellaan käytettäväksi oppaassa esitettyjä suun-

nitteluohjearvoja (Taulukko 3).

MELUN KESKIÄÄNITASON LAEQ
ENIMMÄISARVO

PÄIVÄLLÄ KLO 7–22 YÖLLÄ KLO 22–7

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja nii-
den välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- tai oppilaitoksia palve-
levat alueet

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alu-
eet, virkistysalueet taajamissa ja
hoitolaitoksia palvelevat alueet

55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alu-
eet, leirintäalueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luon-
nonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Taulukko 2. Melun ohjearvot (VNp 993/1992)
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Taulukko 3. Tuulivoimarakentamisen suositellut suunnitteluohjearvot (Ympäristöhallinnon ohje 4/2012)

Välkevaikutusten huomioimisesta

- Tuulivoimalat on sijoitettava niin kauas, ettei haitallista välkevaikutusta aiheudu.
- Suomessa ei ole vielä ohjearvoa, Ruotsissa ja Tanskassa sallitaan välkevaikutusta 8-10 tun-

tia vuodessa niin sanotussa todellisessa tilanteessa. Muiden maiden ohjearvoja suositellaan
käytettäväksi myös Suomessa.

4.3.3 Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen, Liikennevi-
raston ohje 8/2012

Ohjeessa asetetaan etäisyysvaatimukset tuulivoimaloiden rakentamiselle suhteessa maanteihin
ja rautateihin. Siinä annetaan myös ohjeet tuulivoimaloiden sijoittamisesta vesialueille ja niiden
merkitsemisestä merialueilla.

Tuulivoimalan etäisyys maantiestä tulee olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (tor-
ni+lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä, joka ulottuu yleensä 20 tai 30 metrin etäi-
syydelle uloimman ajoradan keskilinjasta. Pääteillä, joilla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enem-
män, suositellaan 300 metrin vähimmäisetäisyyttä maantien keskilinjasta. Maantien kaarrekoh-
dassa tuulivoimala on sijoitettava näkemäkentän ulkopuolelle.

4.4 Voimassa ja vireillä olevat kaavat

4.4.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Kalajoen kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaava on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005 ja se on saanut lainvoiman
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 25.8.2006 (kuva 4). Maakuntakaavassa ei ole käsi-
telty maa-alueelle sijoittuvia tuulivoimaan liittyviä aluevarauksia.

Maakuntakaavassa suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Vasankarin kylä ja itäpuolella sijait-
seva Mehtäkylä sekä pohjoispuolella sijaitseva Yppäri on osoitettu kohdemerkinnällä (at). Suun-
nittelualueen länsipuolelle on merkitty rannikon suuntainen viheryhteystarve välille Raahe – Ka-
lajoki. Vasankarin kylässä noin 5,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee maakunnallisesti arvokas pe-
rinnemaisemakohde (4 Vainion haka), joka on myös Natura-kohde ja osoitettu luonnonsuojelu-
alueena (SL). Muut suunnittelualueen lähimmät luonnonsuojelualueet ovat noin 3,3 km etäisyy-
dellä sijaitseva Kaakkurinneva alueen eteläpuolella ja noin 8 km etäisyydellä sijaitseva Kalajoen
suiston Natura-alue alueen länsipuolella. Osia rantavyöhykkeen suuntaisesta vanhasta tiestöstä
(Pohjanmaan rantatie) on osoitettu merkinnällä ”kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti mer-
kittävä tie tai reitti”. Noin 9 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee
Plassin vanha markkinapaikka, noin 8 kilometrin etäisyydellä Jylkän talonpoikaistila sekä noin 10
kilometrin etäisyydellä Rajaniemen kylä. Kohteet ovat kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta valtakunnallisesti tärkeitä alueita. Alueen eteläpuolelle n. 220 metrin etäisyydelle
on merkitty muinaismuistokohde.
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Lisäksi aluetta koskee maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueita koskeva yleismääräys, jonka
mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoaluei-
den säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen
asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. Maan-
käyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja – yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimi-
vuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen
sovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. Maakuntakaavan ylei-
set suunnittelumääräykset koskevat turvetuotantoa, maa- ja metsätaloutta sekä lentoesteiden
korkeusrajoituksia. Lentoesteiden korkeusrajoitukset tulee ottaa huomioon lentoasemien ja len-
topaikkojen ympäristöjen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

4.4.2 Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto on aloittanut vuonna 2010 maakuntakaavan uudistamisen.
Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisen vaihekaavan
pääteemat ovat ilmasto ja energia, joihin liittyen maakuntakaavatarkastelu koskee myös aluera-
kennetta, kaupan palveluverkkoa sekä kehittämisvyöhykkeiden ja liikenteen asettamia vaati-
muksia. Keskeisin luonnonvaroihin liittyvä kysymys on turvetuotannon ohjaaminen. Ensimmäi-
sessä vaihekaavassa käsiteltävät konkreettiset aihepiirit ovat vähintään kymmenen tuulivoima-
lan laajuiset tuulivoimapuistot manner- ja merialueilla sekä niihin liittyvät sähköjohtojen varauk-
set.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan kaavaehdotus on hyväksytty maakunta-
valtuustossa 2.12.2013 ja kaava on ympäristöministeriön vahvistettavana (kuva 5). Vaihemaa-
kuntakaavassa on osoitettu tv-1 –merkinnällä maa-alueet, jotka soveltuvat tuulivoimapuistojen
rakentamiseen. Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty ne tuulivoima-alueet, joilla on vähintään
seudullista merkitystä. Alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuksien to-
teuttamiseen. Tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole
merkitykseltään seudullisia. Juurakon alue sijoittuu kolmen 1. vaihekaavassa osoitetun maatuu-
livoima-alueen väliin. Alueen itäpuolelle on osoitettu turvetuotantoon soveltuva alue merkinnällä
tu-1. Tuulivoimapuistojen liityntävoimajohtoja ei ole maakuntakaavassa osoitettu.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan laatiminen on luonnosvaiheessa. Vaihe-
kaavan luonnos on laadittu 16.3.2015 ja se on ollut nähtävillä 25.3.–30.04.2015 välisen ajan.
Toisessa vaihekaavassa käsitellään kulttuuriympäristöjä, maaseutuasutusta, virkistys- ja matkai-
lualueita sekä seudullisia jätteenkäsittely- ja ampumarata-alueita. Alustavan aikataulun mukaan
2. vaihemaakuntakaava tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2016. Vaihemaa-
kuntakaavan luonnoksessa Juurakon suunnittelualueelle on merkitty muinaismuistokohde.
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Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta, johon Juurakon tuulivoimapuistoalueen
likimääräinen sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei mittakaavassa). © Pohjois-Pohjanmaan
liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos.
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Kuva 5. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan vahvistettavana olevasta 1. vaihemaakuntakaavasta,
johon Juurakon tuulivoimapuistoalueen likimääräinen sijainti on merkitty mustalla katkoviivalla (ei
mittakaavassa). © Pohjois-Pohjanmaan liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos.

4.4.3 Yleiskaavat ja asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole voimassaolevia yleis- tai asemakaavoja.

- Tohkojan tuulipuiston osayleiskaava (Fortum Power and Heat Oy) sijoittuu noin 1 km etäi-
syydelle länsi-lounaaseen Juurakon alueesta. Tohkojan tuulipuiston osayleiskaava on hyväk-
sytty 25.6.2013 ja se mahdollistaa enintään 26 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

- Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaava (wpd Finland Oy) sijoittuu Pyhäjoen kunnan ja Kala-
joen kaupungin rajalle noin 2 km etäisyydelle Juurakon alueesta. Mäkikankaan tuulipuiston
osayleiskaava on hyväksytty 19.12.2012 Pyhäjoen valtuustossa ja 23.4.2013 Kalajoen val-
tuustossa. Kaava mahdollistaa enintään 14 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

- Jokelan tuulipuiston osayleiskaava (wpd Finland Oy) sijoittuu noin 5 km etäisyydelle länsi-
lounaaseen Juurakon alueesta. Jokelan tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty 9.1.2013 ja
se mahdollistaa enintään 14 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

- Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (TuuliWatti Oy) sijoittuu Kalajoen Mehtä-
kylän ja Pitkäsenkylän väliselle alueelle lounaaseen noin 4,5 km etäisyydelle Juurakon alu-
eesta. Mustilankankaan tuulipuiston osayleiskaava on hyväksytty 26.11.2013 ja se mahdol-
listaa enintään 28 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle.

- Vasankarin oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty 16.5.1986. Osayleiskaavassa
on osoitettu asumista valtatien 8 molemmin puolin. Osayleiskaava-alueen itäosa on osoitettu
laajasti maa- ja metsätalouteen.

- Kalajoen Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty
26.2.2008.
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- Kalajoen keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty 27.5.1993.
Osayleiskaava on monelta osaltaan vanhentunut. Kalajoen keskustan osayleiskaavan tarkis-
tus on saatettu vireille kaupunginhallituksen 19.5.2014 päätöksen mukaisesti asettamalla
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 5.6.–8.8.2014 väliseksi ajaksi. Kaavoitus-
työn yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys sekä luonto-, maisema-, kulttuuriympäristö-
ja meluselvitykset. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.1.–13.2.2015.

- Pyhäjoen Yppärin oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty 19.5.2004, sijoittuu
noin 5 km etäisyydelle pohjoiseen Juurakon alueesta.

- Pyhäjoen merenrannikon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on hyväksytty
12.11.2008, sijoittuu noin 5 km etäisyydelle luoteeseen Juurakon alueesta.

- Alueen länsipuolella noin 8 km päässä on Kalajokisuun – Vasankarin ranta-asemakaava
(vahvistunut 2.5.1980), jonka viimeisin muutos on vuodelta 2005.

- Kirkonseudun asemakaavan (vahvistettu 3.12.1966) viimeisin muutos ja laajennus on laadit-
tu Rahvon teollisuusalueelle, joka sijaitsee noin 7 km etäisyydellä Juurakon alueesta. Ase-
makaava on hyväksytty 25.6.2013.

(Lähde: Kalajoen kaupunki 2015, Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2014 ja Pyhäjoen kunta,
kaavoituskatsaus 2013)

Sähkönsiirtoreitin alue

Suunnitellun maakaapelin alueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.

Alueen lähiympäristön yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen rajaukset on esitetty seuraavalla
kartalla (Kuva 6).

4.4.4 Lähialueen muut tuulivoimahankkeet

Juurakon alueen läheisyydessä on 1–5 kilometrin etäisyydellä seitsemän tuulivoimahanketta,
joissa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä noin 125 tuulivoimalaa.

Kalajoen Tohkojan, Mustilankankaan, Jokelan sekä Pyhäjoen/Kalajoen Mäkikankaan tuulivoima-
hankkeet ovat käyneet läpi YVA-menettelyn, jossa on arvioitu myös hankkeiden yhteisvaikutuk-
sia.

Pyhäjoen Karhunnevankankaan alueelle on kunnanhallitus päättänyt 2.12.2013 wpd Finland
Oy:n esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen. Hanke sijoittuu noin
3,5 km etäisyydelle Juurakon alueesta koilliseen. Hankkeessa tarkastellaan YVA-menettelyä so-
veltaen 30–40 tuulivoimalan sijoittamista alueelle. Karhunnevankankaan YVA-ohjelma on ollut
nähtävillä 19.1.–6.3.2015 ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta
2.4.2015. Pyhäjoen kunnanhallitus on päättänyt 8.12.2014 osayleiskaavan laatimisesta ja
osayleiskaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.12.2014 läh-
tien. Alustavan aikataulun mukaan osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville loppuvuodesta 2015.

Wpd Finland Oy suunnittelee kolmen voimalan lisäämistä Pyhäjoen Mäkikankaan parhaillaan ra-
kenteilla olevan tuulivoimahankkeen eteläpuolelle. Voimalat sijoittuisivat Kalajoen kaupungin
puolelle, Pyhäjoen ja Kalajoen kunnanrajan läheisyyteen, välittömästi Pyhäjoen Mäkikankaan
tuulivoimahankkeen eteläpuolelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 8.7.2014 antanut päätök-
sensä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. Päätöksessä todetaan että Mä-
kikankaan tuulivoimahankkeen laajennukseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyä. Kalajoen kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.12.2014 osayleiskaavan laatimi-
sesta ja osayleiskaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.3.–
17.4.2015.

Hankkeet on esitetty kuvassa 6. (Lähde: Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2015, Pyhäjoen
kunta 2015).
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Kuva 6. Kaavoitustilanne suunnittelualueen läheisyydessä (OYK = osayleiskaava, RYK =
rantayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava). Lähteet: Kalajoen kaupunki 2015, Pyhäjoen kunta 2015,
Kalajoen kaupunki, kaavoituskatsaus 2014, Pyhäjoen kunta, kaavoituskatsaus 2013.

4.5 Osayleiskaavan selvitykset

4.5.1 YVA-menettelyn tarve

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 1.7.2013 päätöksen
(Dnro POPELY/18/07.04./2013), jonka mukaan Juurakon tuulivoimahankkeessa ei ole tarpeen
soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

4.5.2 Arvioitavat vaikutukset

Osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuuli-
voimapuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia sel-
vitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Muita hank-
keessa merkittäväksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lau-
suntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta. Keskeisimmät selvitettävät vaiku-
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tukset on lueteltu kappaleessa 7.1.1 ja yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista kappalees-
sa 7.2.

4.5.3 Laaditut selvitykset

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on alustavasta suunnittelualueesta laadittu seuraavat selvi-
tykset:
- Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2013)
- Varjostusselvitys (Pöyry Finland Oy 2013)
- Melumallinnus (Aurinkosiipi Oy 2013)
- Linnustoselvitys: pesimä- ja muuttolinnustoselvitykset, törmäysriskiselvitys, pöllökartoitus,

metsäkanalintujen soidinpaikkakartoitus (Pöyry Finland Oy 2013)
- Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus (Pöyry Finland Oy 2013)
- Liito-oravaselvitys (Pöyry Finland Oy 2013)

Suunnittelualueen rajauksen muututtua jo laadittuja Juurakon tuulivoimapuiston selvityksiä tar-
kistettiin kattamaan myös tuulivoimapuistoalueen laajennusalue, siirrettyjen voimalapaikkojen
alueet sekä tuulivoimapuiston ja Elenian 110 kV linjan välinen maakaapelilinjaus.

Luonnosvaiheessa laadittiin seuraavat täydennysselvitykset:
- Muinaisjäännösinventoinnin täydennys (Mikroliitti Oy 2014)
- Varjostusselvitys (Pöyry Finland Oy 2014)
- Melumallinnus (Aurinkosiipi Oy 2014)
- Linnustoselvityksen täydennys (Pöyry Finland Oy 2014)
- Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen täydennys (Pöyry Finland Oy 2014)
- Liito-oravaselvityksen täydennys (Pöyry Finland Oy 2014)
- Valokuvasovitteet (Ramboll Finland Oy 2014)

Kaavaehdotusvaiheessa tuulivoimaloiden enimmäiskorkeutta muutettiin, mistä syystä selvitykset
tarkistettiin vastaamaan muuttuneita dimensioita:
- Varjostusselvitys (Pöyry Finland Oy 2015)
- Melumallinnus (Aurinkosiipi Oy 2015)
- Näkyvyysanalyysi (Ramboll Finland Oy 2015)

Sähkönsiirron toteuttamistavan varmistuttua laadittiin lisäksi maakaapelilinjausten alueelta seu-
raavat täydennysselvitykset:
- Luontoselvityksen täydennys (Pöyry Finland Oy 2015)
- Muinaisjäännösinventoinnin täydennys (Mikroliitti Oy 2015)

4.6 Muut aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

4.6.1 Rakennusjärjestys

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamista säätelevät osayleiskaava ja rakennusjärjestys yh-
dessä. Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.1.2003 ja
se on tullut voimaan 27.3.2003.

4.6.2 Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys
2011

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys on valmistunut
30.6.2011 (Pohjois-Pohjanmaan liiton internetsivut). Esiselvityksen tavoitteena on tuuli-
voimatuotannon lisääminen alueella ja toisaalta tuotantoon liittyvien ympäristöhaittojen välttä-
minen. Juurakon alue sijoittuu aluekokonaisuuden Kalajoki/Pyhäjoki läheisyyteen. Selvityksessä
kohde on luokiteltu ympäristövaikutuksiltaan kuuluvaksi B-luokkaan (luokitus A-C) kulttuuri- ja
maisema-arvojen sekä asutusvaikutuksen ja linnuston vuoksi.

4.6.3 Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta on laadittu vuonna 2013 tuulivoimaselvitys, joka on
jatkoa aiemmin tehdylle maakunnalliselle tuulivoimaselvitykselle (Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011). Selvityksessä on tarkasteltu muun muassa
Jokelan – Tohkojan ja Mustilankankaan sekä Mäkikankaan tuulivoimapuistohankkeiden vaikutuk-
sia maisemaan ja ympäristöön sekä linnustoon. Selvityksessä ei ole mainittu Juurakon aluetta.
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4.6.4 Muuttolintuselvitys 2013

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun alueelta on laadittu vuonna 2013 lintujen muuttoreittiselvi-
tys (Hölttä 2013). Selvitystyö liittyy 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluun. Tarkastelu painottuu
erityisesti tuulivoimarakentamisen kannalta riskialttiimpiin lajeihin: hanhiin, laulujoutseneen, pe-
tolintuihin ja kurkeen. Selvityksen mukaan Juurakon alue sijoittuu metsähanhien kevätmuutto-
reitille. Lisäksi selvityksen mukaan Juurakon alue sijoittuu laulujoutsenen ja merihanhen kevät-
muuttoreitin reuna-alueelle. Selvityksessä on määritelty myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntalii-
ton toimialueella olevat muuttoreittien varrella olevat tärkeät muutonaikaiset lepäilyalueet. Juu-
rakon alueen läheisyydessä näistä lepäilyalueista sijaitsee Pyhäjoen Yppärin pellot, jotka ovat
määritelty metsähanhien maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi. Juurakon tuulivoimapuiston
lähin voimala sijaitsee noin 12 km etäisyydellä Yppärin muutonaikaisesta lepäilypeltoalueesta.

4.6.5 Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi 2011

Kalajoen ja Pyhäjoen alueelle suunnitelluille tuulivoimapuistoille on laadittu yhteisvaikutusselvi-
tys  (FCG Finnish Consulting Group Oy 2012). Selvityksessä on arvioitu Tohkojan, Jokelan ja
Mustilankankaan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia meluun ja varjostukseen. Maisemavaiku-
tusten arvioinnissa mukana oli myös Mäkikankaan tuulivoimapuisto Pyhäjoella. Juurakon hank-
keesta ja viereen rakennettavista Tohkojan, Mustilankankaan, Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoi-
mapuistoista aiheutuu yhteisvaikutuksia maisemaan, linnustoon, maankäyttöön ja ihmisiin. Juu-
rakon hankkeen on arvioitu yhdessä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa lisäävän jonkin verran
maisemavaikutuksia ja siten mahdollisesti vaikutuksia ihmisten viihtyvyyteen. Kaikkien hankkei-
den toteutuessa maisemakuvan muutos alueella on huomattava ja se on havaittavissa laajalla
alueella. Vain osan hankkeista toteutuessa maisemakuvamuutos on paikallisempi.

4.6.6 Kalajoki-Raahen tuulivoimapuistot – muuttolinnustoon kohdistuva yhteisvai-
kutusarviointi 2012

Lisäksi muuttolinnustoon kohdistuvista yhteisvaikutuksista on laadittu selvitys (FCG Finnish Co-
sulting Group Oy ja Pöyry Finland Oy 2012). Selvityksessä todetaan, että usealla samalle muut-
toreitille osuvalla tuulivoimapuistolla voi olla vaikutuksia alueen läpi muuttavaan linnustoon
(törmäysvaikutus). Juurakon hanke yhdessä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa lisää jonkin
verran vaikutuksia linnustoon törmäysriskin ja häiriövaikutusten kautta. Juurakon hanke on kui-
tenkin kooltaan muita lähialueen hankkeita pienempi, ja jos muita suunniteltuja tuulivoimapuis-
toja ei rakenneta, jäävät Juurakon hankkeen vaikutukset pienen kokonsa vuoksi vähäisemmiksi.

4.7 Luonnonolot ja kasvillisuus

4.7.1 Luontoselvitykset

Pöyry Finland Oy on laatinut Juurakon tuulivoimapuiston luontoselvityksen kesällä 2013. Luon-
toselvityksessä on kartoitettu kasvillisuus, luontotyypit, luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaat alueet sekä alueen linnusto sekä uhanalainen ja muu huomionarvoinen lajisto.

Selvitystä varten koottiin yhteen alueelta olemassa oleva tieto, jota täydennettiin maastoselvi-
tyksin. Maastoselvityksissä alueelta pyrittiin huomioimaan seuraavat maankäytön suunnittelussa
huomioitavat kohteet:

- metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt
- luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavat luontotyypit
- vesilain luvun 2 § 11 mukaiset vesiluonnon suojelutyypit ja uhanalaiset luontotyypit
- luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille soveltuvat elinympäristöt (mm. liito-orava ja lepakot)
- uhanalaiset lajit ja muut luontoarvoiltaan huomionarvoiset kohteet

Juurakon tuulivoimapuiston luontoselvitystä on tarkistettu vuonna 2014 kattamaan myös tuuli-
voimapuistoalueen laajennusalue sekä tuulivoimapuiston ja Elenian 110 kV linjan välinen maa-
kaapelilinjaus.

Keväällä 2015 tarkistettiin maakaapelin vaihtoehtoisten linjausten alueet niiltä osin, kuin ne
poikkesivat jo tutkituista. Samalla tarkistettiin myös suunnitellun uuden sähköaseman alue.

Liitteessä 2 on esitetty luontoselvitykset 2013 ja 2014.

Liitteessä 3 on esitetty maakaapelilinjauksien täydentävä luontoselvitys 2015.
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4.7.2 Kallio- ja maaperä sekä maastonmuodot

Kalajoen alue kuuluu kallioperältään 1930–1800 miljoona vuotta sitten syntyneeseen varhaispro-
terotsooisen kallioperän alueeseen, joka kattaa pääosan Etelä- ja Keski- Suomesta
(www.geologia.fi). Kalajoen pohjoispuolella vallitseva maalaji on hienoainesmoreeni ja paikoitel-
len hiekka ja karkea hieta. Suunnittelualueella ja sähkönsiirron alueella on kalliopaljastumia ja
niiden väleissä painanteisilla alueilla osin ojitettuja turvemaita.

Happamat sulfaattimaat

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sedi-
menttejä (sulfidisedimenttejä), joista vapautuu hapettumisen seurauksena happamuutta ja me-
talleja maaperään ja vesistöihin. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja
usein myös liejupitoisia.

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorina-meren korkeimman rannan puo-
leisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ot-
taen happamia sulfaattimaita esiintyy Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa noin 100 m ja
Etelä-Suomessa noin 40 m korkeuskäyrän alapuolella. Tyypillisesti nämä alavat vanhan meren-
pohjan kerrostumat ovat nykyisin viljelyskäytössä tai turpeen alla soiden pohjalla.

Happamien sulfaattimaiden hapettumisesta aiheutuvia ongelmia ovat muun muassa maaperän ja
vesistöjen happamoituminen sekä haitallisten metallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta
myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen aiheuttaen muun muassa kala-
kuolemia. Lisäksi happamista sulfaattimaista aiheutuu ongelmia maatalouden tuottavuuteen ja
kasvillisuuden monimuotoisuuteen, pohjaveden pilaantumista sekä teräs- ja betonirakenteiden
syöpymistä rakentamisessa. Happamilla sulfaattimailla on myös yleisesti heikot geotekniset omi-
naisuudet.

Kalajoella on tutkittu happamien sulfaattimaiden esiintymistä. Juurakon suunnittelualuetta ja sen
lähiympäristöä on kartoitettu vuonna 2014 GTK:n toimesta. GTK:n tutkimuspisteistä yksi sijait-
see suunnittelualueella ja viisi tutkimuspistettä suunnittelualueen läheisyydessä alle kilometrin
etäisyydellä suunnittelualueesta.

Maaperä alueella on lähes samankaltaista kuin ympäröivä kartoitettu maaperä, ja GTK:n tutki-
mustulosten perusteella on todennäköistä, että myös suunnittelualueella esiintyy happamia sul-
faattimaita (GTK, Jaakko Auri 24.11.2014). Niin kutsutut potentiaaliset happamat sulfaattimaat
sijaitsevat pohjavedenpinnan alapuolella. Alueen pohjavedenpinta on erityisesti turvepeitteisillä
alueilla lähellä maanpintaa. Mikäli rakentamistoimet johtavat suunnittelualueella joko pohjave-
denpinnan pysyviin alentamistoimiin (ojitus) tai massanvaihtoihin, tulee maa-aineksen happa-
moittava vaikutus ottaa huomioon ja esittää ratkaisuvaihtoehdot happamoittavien vaikutusten
vähentämiseksi tai estämiseksi.

4.7.3 Vesiolosuhteet

Pintavedet

Alueella ei ole pintavesimuodostumia. Lähin vesistö on Yppärinjoki, noin 2,5 km tuulivoimapuis-
tosta pohjoiseen.

Pohjavedet

Suunnittelualueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (Kaivosoja
11625005) sijaitsee noin 3,6 km suunnittelualueesta koilliseen.

4.7.4 Kasvillisuus

Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kalajoki kuuluu keskiboreaalisen Pohjanmaa-
Kainuun kasvillisvyöhykkeen läntiseen osaan. Pohjanmaa-Kainuu on vaihtumisvyöhykettä Etelä-
ja Pohjois-Suomen välillä, joten alueella esiintyy sekä eteläisistä että pohjoisista lajistoa. Alue on
soinen (Kalliola 1973).

Tuulivoimapuistoalueen ja maakaapelilinjauksen alueen metsät ovat talouskäytössä. Tuulivoima-
puistoalue on kallioinen ja soinen. Matalilla kallioilla on poronjäkälää kasvavaa karukkokangasta,
kallioiden soistuneissa väleissä on tuoretta soistunutta kangasta tai rämettä. Alueen puusto on
mäntyä. Kaikki soiset alueet on ojitettu. Osa ojitetuista alueista on muuttunut turvekankaiksi
(Kuva 7). Kasvillisuudeltaan alue on tavanomaista metsäluontoa ja lajisto tyypillistä talousmet-
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sien ja karujen rämeiden lajistoa. Rämeiden kenttäkerroksessa kasvaa mm. suopursua ja vai-
vaiskoivua, turvekankailla lisääntyvät metsävarvut kuten puolukka ja mustikka sekä metsäsam-
malista seinäsammal. Tuulivoimapuistoalueen länsireunalla on viljelykäytössä olevia peltoja
(Kuva 8), samoin alueen pohjois- ja itäpuolella. Juurakkonevalle on raivattu uutta peltoa.

Kuva 7. Muuttunutta turvekangasta tuulivoimapuistoalueen eteläosassa (vasen) ja ojitettua
isovarpurämettä (oikea) tuulivoimapuistoalueen keskiosassa.

Kuva 8. Peltomaisemaa tuulivoimapuistoalueen eteläosassa.

Kasvillisuus sähkönsiirtoreitin alueella

Tuulivoimapuiston ja Elenian 110 kV linjan välinen maakaapelilinjaus kulkee ojitettujen soiden ja
talouskäytössä olevien kangasmetsien poikki. Alueella esiintyy eri-ikäisiä mäntypuustoisia kui-
vahkoja kankaita sekä soistuneita tuoreita kankaita. Alueella on runsaasti taimikoita. Ojitetuilla
suoalueilla esiintyy eriasteisia suomuuttumia isovarpurämeistä turvekankaisiin.

Elenian 110 kV johtokäytävän luontoselvitykset on laadittu Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoima-
puistohankkeiden yhteydessä (Enviro Oy 2012).

Elenian johtokäytävän ulkopuolisilla alueilla maakaapelin vaihtoehtoiset reitit on tutkittu täyden-
tävässä luontoselvityksessä 2015. Reiteillä on metsää, kalliota, soistumaa sekä peltoja. Metsät
ovat talouskäytössä. Kalliopaljastumilla, joita alueella on paljon, esiintyy jäkälikköisiä karukko-
kankaita. Kallioiden soistuneissa väleissä on soistunutta kangasta tai rämettä. Alueen puusto on
pääosin mäntyä. Kaikki soiset alueet on ojitettu ja osa ojitetuista alueista on muuttunut turve-
kankaiksi. Kasvillisuudeltaan maakaapelilinjauksien alue on tavanomaista metsäluontoa ja lajisto
tyypillistä talousmetsien ja karujen rämeiden lajistoa.

Juurakon uuden sähköaseman alue on tutkittu täydentävässä luontoselvityksessä 2015. Sähkö-
aseman alue on osin kuivahkoa kangasta, osin suopursuista isovarpurämettä. Puusto on pääosin
eri-ikäistä mäntyä. Kankaalla on paikoin kivikkoja. Rinnettä ylöspäin lounaaseen noustessa
puusto sisältää männyn lisäksi kuusta ja koivua.
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Kuva 9. VE1 maakaapelin aluetta Yli-Limpsiän kohdalla Elenian johtokäytävässä; ojitettua
isovarpurämettä (vasen) ja koivua kasvavaa turvekangasta (oikea) Kytölännevan peltoaukean vierellä.

4.7.5 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet

Tuulivoimapuistoalueella ja sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia
luontotyyppejä (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29), vesilain mukaisia vesiluonnon suojelutyyp-
pejä (vesilaki 2011/587 § 2:11) eikä uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008).

Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki 1996/1093 §
10) tuulivoimapuistoalueella esiintyy vähätuottoisia kitu- ja joutomaan elinympäristöjä, avokalli-
oita. Arvokkaina luontokohteina on rajattu kallioalueet, joilla puusto on luonnontilaisen kaltaista
eri-ikäistä mäntyä. Vanhat järeät männyt puuttuvat, koska alueen metsät ovat talouskäytössä,
mutta siellä täällä esiintyy kuolleita ja lahonneita maapuita. Kallioalueiden kasvillisuus vastaa
karujen kangasmetsien kasvillisuutta (Meriluoto & Soininen 2002). Pohjakerroksessa esiintyy
runsaasti poronjäkälää. Kallioiden painanteissa esiintyy kanervaa ja suovarpuja kuten suopursua
ja juolukkaa.

Arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvissa 11 ja 12 sekä liitteiden 2 ja 3 kartoilla.

Kuva 10. Jäkälikköistä kalliota tuulivoimapuiston alueella (vasen) ja maakaapelilinjauksen
läheisyydessä (oikea).

4.8 Linnusto

4.8.1 Linnustoselvitys

Tuulivoimapuistoalueella selvitettiin muutto- ja pesimälinnustoa maastoselvityksin vuosina 2013
ja 2014. Maastoinventoinnit suunnattiin alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen perusteella lin-
nustollisesti keskeisimmiksi ja joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia vaikutuksia (tuulivoimaloi-
den suunnitellut sijoituspaikat lähiympäristöineen, niille johtavat tielinjaukset sekä sähkönsiirto-
reitti).

Maastossa selvitettiin alueen kautta kulkevaa linnuston kevät- ja syysmuuttoa sekä alueen pe-
simälinnustoa. Muuttolinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää tuulivoimapuistoalueen ja sen
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lähialueen kautta muuttavien lintujen lajistoa ja niiden muuttoreittejä suhteessa suunniteltuun
tuulivoimapuistoalueeseen. Pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää pesivän maalin-
nuston lajisto ja alueella pesivät suojelullisesti huomattavat lajit. Kartoitusten tulosten perusteel-
la pyrittiin rajaamaan alueelta kohteet, joilla on potentiaalista linnustollista arvoa. Lisäksi erik-
seen kartoitettiin tuulivoiman kannalta erityisen riskialttiita lajeja, kuten päiväpetolintuja, kana-
lintuja ja pöllöjä.

Linnuston törmäysmallinnus on esitetty kokonaisuudessaan erillisenä kappaleena (kappale 7.9).

4.8.2 Muuttava linnusto

Kevätmuutto

Tuulivoimapuistoalue sijaitsee Pohjanlahden rannikon tuntumassa alueella, joka on tärkeä lintu-
jen muuttoreitti. Tästä muuttoreitistä on kattavasti olemassa olevaa tietoa. Tuohimaa (2009) on
laatinut kattavan raportin Parhalahden ja Hanhikiven alueen kautta kulkevasta muutosta. Ran-
nikkoalueella on vireillä useita tuulivoimapuistohankkeita, joihin liittyvät YVA-menettelyn vaati-
mat linnustoselvitykset ovat lisänneet tietämystä lähialueen muuttolinnustosta. Finnish Consul-
ting Group FCG ja Pöyry Finland (2012) ovat laatineet Kalajoen, Pyhäjoen ja Raahen alueiden
tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusraportin. Hölttä (2013) on koonnut yhteen tietämyksen tuu-
livoiman kannalta merkittävien lajien muutosta ja muuttoreittien ”pullonkauloista” Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Näitä sekä vuoden 2011 muutontarkkailutuloksia Vasannevan pelloilla liit-
tyen Kalajoen Tohkojan tuulivoimapuiston YVA-menettelyyn (Pöyry Finland 2012) käytettiin ver-
tailevana ja täydentävänä aineistona.

Kevään 2013 tarkkailussa pääpaino oli suurikokoisten lajien havainnoinnissa ja varsin kattava
kuva saatiin joutsenen ja hanhien muutosta. Keväällä 2013 muutto käynnistyi kylmän kevään
vuoksi varsin myöhään. Myös muuton huippu jakaantui usealle päivälle, eikä varsinaisia massa-
muuttopäiviä ollut.

Laulujoutsen

Laulujoutsen on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Lisäksi se kuuluu Suomen kansainvälisiin vas-
tuulajeihin (EVA).

Kevään myöhäisyydestä johtuen joutsenmuutto alkoi normaalia myöhemmin. Ensimmäinen
päämuuttopäivä oli havainnoinnin aloituspäivä 16.4.2013, jolloin laskettiin kolmannes havaituis-
ta yksilöistä. Kaikkiaan kevään tarkkailussa havaittiin yhteensä 1845 yksilöä, mikä on noin 20 %
rannikkoseudun muuttoreittiä käyttävistä joutsenista (enimmäisarvio 8000–10000 lintua kevääl-
lä) (Hölttä 2013). Joutsenen muuttoreitin on todettu lähialueella olevan hyvin kapea, aikaisem-
pien selvitysten perusteella 70 % linnuista muuttaa Kalajoen ja Raahen Piehingin kohdalla 2 km
leveällä kaistalla valtatie 8:n kummallakin puolella (FCG Finnish Consulting Group Oy ja Pöyry
Finland 2012). Suunnittelualueen kautta muutti 272 yksilöä, joista 177 yksilöä törmäyskorkeu-
della. Vuonna 2011 muutontarkkailussa havaittiin 1640 joutsenta, joista noin 25 % muutti Va-
sannevan havainnointipisteen itäpuolelta. Näistäkin suuri osa muutti kuitenkin havainnointipis-
teen lähietäisyydeltä ja siten suunnittelualueen ulkopuolella. Kevään 2013 havainnot tukevat tä-
tä aikaisemmissa selvityksissä saatua kuvaa, sillä havaituista joutsenista vain 10 % muutti
suunnittelualueen läpi, muuton valtavirran kulkiessa selvästi lännempänä.

Hanhet

Keväällä hanhien päämuuttoreitti kulkee hyvin kapeaa, Pohjanlahden rannikkoa seuraavaa linjaa
ja alueen kautta muuttaa merkittäviä määriä metsä-, meri- ja lyhytnokkahanhia. Metsähanhet
käyttävät perinteisiä lepäilyalueita, joista tunnetuimmat sijaitsevat Suupohjassa, Etelä- ja Keski-
Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Metsähanhen kevätmuuttokannaksi arvioidaan eri läh-
teissä 12000–17500 yksilöä, merihanhen noin 4000–6000 yksilöä, ja viime vuosina runsastu-
neen lyhytnokkahanhen 1500–2000 yksilöä (Tuohimaa 2009 ja Hölttä 2013). Muita hanhilajeja
esiintyy vain satunnaisesti. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta arvioidaan
muuttavan noin 17500–25500 hanhea. Eri hanhilajien muuttokäyttäytymisessä on lieviä eroja.
Merihanhi on aikaisempi saapuja ja sen muuttoreitti muistuttaa laulujoutsenen vastaavaa seura-
ten rannikkoa. Metsähanhi (ja lyhytnokkahanhi) saapuvat hieman myöhemmin ja niiden muutto-
reitti kulkee hieman idempänä, johtuen osittain lajin käyttämistä lepäilyalueista.

Kevään 2013 tarkkailun tulokset tukevat edellä esitettyä näkemystä. Yhteensä keväällä havait-
tiin 3911 muuttavaa hanhea, joista 2332 määritettiin metsähanhiksi, 256 merihanhiksi ja 69 ly-
hytnokkahanhiksi. Lisäksi nähtiin yksi tundrahanhi ja kaksi kanadanhanhea. Määrittämättä jää-
neet hanhet olivat myös käytännössä metsähanhia, sillä merihanhi on helppo tunnistaa kauem-
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paakin. Merihanhista vain seitsemän yksilön nähtiin lentävän suunnittelualueen kautta, näidenkin
osalta kyseessä saattoi olla kiertelevistä ja mahdollisesti lähistöllä pesivistä linnuista. Metsähan-
hen muuttoreitti kulkee selvästi laajemmalla rintamalla ja keskimäärin idempänä kuin merihan-
hella. Havaituista yksilöistä noin 30 % lensi suunnittelualueen kautta. Todennäköisesti osa met-
sähanhistakin on läntisempää reittiä siten, että niitä ei ole havainnointipisteestä havaittu.

Merimetso

Kalajoen rannikolla muuttaa sekä Suomessa (noin 1000–2000 yksilöä) että Norjassa (noin
10000 yksilöä) pesiviä merimetsoja. Lajin muuttoreitti kulkee tällä alueella merellä tai aivan
rannikon tuntumassa eikä suunnittelualueella havaittu muuttavia yksilöitä.

Kurki

Kurkien keväinen muutto kulkee edellä mainittuihin lajeihin verrattuna kauempana sisämaassa
ja leveämpänä rintamana, joka sekin kuitenkin tiivistyy vähitellen rannikolle pohjoiseen päin
edettäessä (Hölttä 2013). Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavien kur-
kien kevätmuuttokannaksi vähintään 4 000–7 000 yksilöä. Määrä vaihtelee yllä mainittuja lajeja
enemmän vallitsevien tuulten mukaan. Kurkimuutto ei ole niin sidonnainen rannikkolinjaan kuin
hanhien ja joutsenten muutto. Leveäsiipisenä lintuna kurki käyttää hyväkseen nousevia, lämpi-
miä ilmavirtauksia, joita on paremmin kauempana sisämaassa. Näin ollen nekin kurjet, jotka
muuttaessaan seuraavat rannikkolinjaa, lentävät mieluummin kauempana sisämaassa kuin aivan
rannikon tuntumassa. Etenkin lämpimällä ja aurinkoisella säällä kurkiparvet voivat nousta hyvin-
kin korkealle muuttaessaan. Oli havaittavissa, että mitä idempänä ja kauempana sisämaassa
kurkiparvet muuttivat, sitä korkeammalla ne lensivät.

Kevään 2013 tarkkailussa havaittiin 395 kurkea, joista 222 muutti suunnittelualueen kautta ja
näistä 194 törmäyskorkeudella. Kurjen päämuutto jäi havainnoimatta, joten todellinen määrä
lienee suurempi.

Vuoden 2012 keväällä kurkien päämuuttoaikaan vallitsi pitkään kestänyt idän ja kaakon välinen
ilmavirtaus, joka painoi kurkien muuttovirtaa normaalia lännemmäs. Tuolloin Pyhäjoella havait-
tiin yhden päivän aikana yli 4 200 muuttavaa kurkea, joista valtaosa muutti valtatien 8 itäpuolis-
ta reittiä (H.Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto). Tällaisten poikkeuksellisten olosuhtei-
den vallitessa suunnittelualueen kautta muuttavien kurkien määrät voivat nousta moninkertai-
siksi normaaliin kevääseen verrattuna.

Petolinnut

Petolintujen keväistä muuttoreittiä voidaan pelkistäen kuvata siten, että eteläisistä ja kaakkoisis-
ta suunnista saapuvien lintujen muuttovirta tiivistyy rannikolle ja yhdistyy lounaasta saapuvaan,
rannikkoa seuraavaan muuttoreittiin.  Näin ollen yksilömäärät kasvavat pohjoiseen päin edettä-
essä, kunnes se noin Siikajoen kohdalla jakautuu Hailuotoon siirtyviin ja rannikkoa seuraaviin
lintuihin (Hölttä 2013).  Kurkien tavoin tuulet vaikuttavat merkittävästi petolintujen muuttoreit-
teihin.  Itäisillä tuulilla muutto ajautuu lännemmäksi, lähemmäs rannikkoa.

Kevätmuuton seurannassa keskityttiin lähinnä hanhien ja joutsenten muuton havainnointiin, jo-
ten petolintujen, kuten piekanan, päämuuttoaikaan ei ollut havainnointia.  Petomuuton osalta
olemassa oleva aineisto on kuitenkin kattava, joten läpimuuttaja-arviot on laadittu sen perus-
teella.

Merikotka

Keväällä vahva merikotkien muuttoreitti kulkee Perämeren rannikolla. Merikotka on aikainen
muuttaja ja muuttohuippu havaitaan yleensä jo maalis–huhtikuun alussa, minkä vuoksi merikot-
kamuutto oli ollut käynnissä jo pitkään kevään 2013 muutontarkkailun alkaessa. Tuohimaa
(2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavaksi merikotkan kevätmuuttokannaksi 120–
200 yksilöä.

Jopa kevätmuuttoa merkittävämmäksi seikaksi voidaan arvioida nuorten merikotkien taipumusta
hyvinkin laajaan kiertelyyn ennen asettumistaan pesimään. WWF Suomen merikotkatyöryhmän
ja Luonnontieteellisen keskusmuseon satelliittilähetintutkimuksissa yhdeksästä lähettimellä mer-
kitystä merikotkasta kuuden yksilön reitit kulkivat suunnittelualueen kautta (Luonnontieteellinen
keskusmuseo 2013). Näistä viisi yksilöä oli lentänyt suunnittelualueen kautta tai sen välittömäs-
tä läheisyydestä useammin kuin kerran. Lisäksi viisi paikannusta kolmesta eri yksilöstä saatiin
suunnittelualueen lähiympäristöstä. Huomionarvoista oli, että liikkuminen alueella painottui lop-
pukevään ja loppukesän väliseen aikaan (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013). Tulosten pe-
rusteella voidaan sanoa, että suunnittelualue sijaitsee merikotkien säännöllisesti käyttämällä
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muutto- / kauttakulkureitillä. Näin arvioituna otos on pieni, mutta sitä tukevat myös Eskelinin,
Luukkosen ja Taavetin tekemät havainnot, joiden mukaan nuoria ja kierteleviä merikotkia havai-
taan Perämeren rannikkoseudulla säännöllisesti lähes ympäri vuoden. Myös Tuohimaa (2009)
arvioi Hanhikiven alueella liikkuvista merikotkista suuremman osan olevan nuoria, kierteleviä yk-
silöitä kuin varsinaisesti muuttavia yksilöitä.

Piekana

Runsain Perämeren kautta keväällä muuttavista petolintulajeista on piekana. Tuohimaa (2009)
arvioi Hanhikiven kautta muuttavaksi kevätmuuttokannaksi 800–1200 yksilöä, mutta tämä on
Kalajoen osalta todennäköisesti liikaa, sillä piekanoiden kanta on pienentynyt ja lisäksi muutto
tiivistyy rannikolle sitä enemmän, mitä pohjoisemmaksi edetään. Näin ollen Kalajoen kohdalla
rannikkoa seuraavia yksilöitä muuttaa vähemmän kuin esimerkiksi Raahen–Siikajoen rannikolla.
Piekanoiden muuttoreitit noudattelevat kurjen vastaavia, eli ne muuttavat varsin leveänä, ranta-
viivasta muutaman kilometrin sisämaahan ulottuvana rintamana. Näin ollen itä-länsi-suunnassa
kapeahkolle suunnittelualueella ei osu merkittävää määrää muuttavia piekanoita.

Muut petolintulajit

Muiden Kalajoen rannikkoalueen kautta muuttavien petolintulajien yksilömäärät ovat huomatta-
vasti pienempiä (Tuohimaa 2009, Hölttä 2103). Lähes kaikkien lajien muuttoreittejä voidaan
pelkistetysti kuvata samankaltaisiksi piekanan ja kurjen kanssa, joten muuttosuunnassa kapealle
suunnittelualueelle ei osu merkittäviä määriä muita petolintulajeja.

Varpuslinnut

Myös varpuslinnut käyttävät Pohjanlahden rannikkoa johtolinjana muuttaessaan. Valtaosa var-
puslinnuista on yömuuttajia, joten muuton todentaminen vaatisi yöllistä tutkaseurantaa. Sen si-
jaan muun muassa rastaat ja peippolinnut muuttavat myös päivällä, jolloin muuttoa voidaan ha-
vainnoida ”normaalisti”. Varpuslintumuuttoa ei kirjattu erikseen, vaan sitä seurattiin yleisellä ta-
solla muun muutonseurannan ohessa. Havaituista varpuslinnuista runsaimpia olivat peippo ja
järripeippo sekä rastaat. Näkyvän päivämuuton valtavirta kulkee suunnittelualueen länsipuolelta.
Valtaosa varpuslinnuista muuttaa matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, eli selvästi
alle törmäysriskikorkeuden.

Tuulen suunnalla ja ilman kirkkaudella on hyvin suuri merkitys peippolintujen ja rastaiden muut-
tokorkeuteen. Myötätuulessa ja kirkkaalla säällä ne muuttavat selvästi korkeammalla kuin pilvi-
sellä säällä tai vastatuulessa, jolloin muutto kulkee lähes kokonaisuudessaan törmäysriskikor-
keuden alapuolella.

Varpuslintuja kirjattiin vain noin 5000, joista parhaana aamuna 2000 muuttavaa yksilöä. Lajisto
oli rastaita, peippolintuja, lapinsirkkuja, tilhiä ja kirvisiä, ja pulmusia. Varpuslintujen muutto
keskittyy selvästi rannikon tuntumaan, jossa massamuuttoaamuina on laskettu kymmeniätuhan-
sia muuttavia yksilöitä.

Muut lajit

Muita runsaana alueen läpimuuttavia lajeja ovat muun muassa töyhtöhyyppä ja sepelkyyhky.
Koska havainnoinnin painopiste oli suurikokoisemmissa lajeissa, muiden lajien kirjaamisen te-
hokkuus vaihteli jonkin verran. Töyhtöhyyppiä havaittiin 825 ja sepelkyyhkyjä 722 yksilöä.  Kah-
laajista myös liroja ja suokukkoja havaittiin lukuisasti yhtenä aamuna muutolla.

Havaitut lokkilinnut olivat enimmäkseen kierteleviä yksilöitä, jotka kävivät ruokailemassa lähi-
alueen turkistarhoilla. Kaikkien mainittujen lajien pääasialliset reitit ohittivat suunnittelualueen
länsipuolitse.

Syysmuutto

Laulujoutsen

Päinvastoin kuin hanhilla, laulujoutsenella muuttajamäärät ovat syksyllä suuremmat kuin kevääl-
lä. Laulujoutsenet myös lepäilevät Pohjois-Pohjanmaalla syksyisin selvästi runsaampina kuin
hanhet. Syksyllä laulujoutsenten päämuuttoreitti seuraa myös Siikajoen eteläpuolista rannikko-
linjaa, mutta muuttovirran sijoittuminen riippuu kevättä enemmän vallitsevista tuulista: pohjois-
ja koillistuulella vilkkain muuttoreitti kulkee yleensä joko aivan rannikon tuntumassa tai merellä
muutaman kilometrin päässä rantaviivasta. Sitä vastoin luoteistuuli painaa muuttovirtaa kau-
emmas rannikon ylle ja sisämaahan. Syksyllä joutsenet muuttavat usein juuri luoteistuulilla
(Tuohimaa 2009).
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Perämeren kautta muuttavien joutsenten syysmuuttokannaksi arvioidaan 15 000–20 000 yksi-
löä. Kalajoella on havaittu enimmillään 10 000 muuttajaa vuonna 2008 (Tuohimaa 2009). Tähän
saakka voimakkain muuttoryntäys koettiin 1.11.2008, jolloin Kalajoella havaittiin 6 500 yksilöä.
Tämä muuttoryntäys tapahtui luoteistuulessa, jolloin reitti kulki mantereen yllä ja näin ollen hy-
vin todennäköisesti tuhannet joutsenet muuttivat reittiä, joka kulki valtatien 8 itäpuolella. Ha-
vainnoijan mukaan päivän todellinen muuttajamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä val-
taosa linnuista ohitti havainnointipaikan sisämaan puolelta, jolloin osa linnuista on todennäköi-
sesti jäänyt havaitsematta.

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan noin 2250 joutsenta. Päämuuttopäivänä
14.11.2013 tuuli oli aamulla pohjoisen ja luoteen väliltä, jolloin kolmen aamutunnin aikana ha-
vaittiin 1200 yksilöä. Niistä 159 yksilöä (13,3 %) muutti suunnittelualueen kautta kaikkien mui-
den ohittaessa sen länsipuolelta. Muuton painopiste kulki kapeaa reittiä vt 8:n molemmin puolin.
Päivän aikana tuuli kääntyi koilliseen ja painoi muuton rantaviivan ja meren ylle. Iltapäivällä
kaikki muuttavat joutsenet (noin 800 havaittua) muuttivat meren yllä tai rantaviivaa seuraten.

Havaituista mantereen yllä muuttaneista joutsenista 81,6 % muutti törmäyskorkeudella ja muut
sen yläpuolella. Aamun muutosta lähes puolet tapahtui jo ennen auringonnousua hämärissä, jol-
loin voimalarakenteiden havaittavuus on heikko. Muutto voi jatkua myös pitkälle iltapimeään ja
joutsenia muuttaa usein jopa yöllä (FCG Finnish Consulting Group 2012).

On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän havainnoista, jot-
ka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa joutsenten syysmuuton
kulusta alueella.

Joutsenten muutonaikainen lepäily

Runsaasti joutsenia myös levähtää ja ruokailee syksyisin Siikajoki-Kalajoki -alueen pelloilla. Yksi
merkittävimmistä alueista sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Pyhäjoen Väli-
maanperällä. Pelloilla ruokailevat joutsenet lentävät yleensä rannikolle yöpymään, joten näillä
alueilla esiintyy päivittäin ruokailupeltojen ja yöpymispaikkojen välisiä lentoja. Pelloilla ruokaile-
vien levähtelevien joutsenten määrät vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi syksy 2011 oli hyvin mär-
kä, jolloin pelloilla ruokaili poikkeuksellisen paljon joutsenia. Enimmillään Välimaanperällä ha-
vaittiin 1700 joutsenta (FCG Finnish Consulting Group 2012). Vuoden 2013 maksimäärät olivat
noin 700 yksilöä (H. Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).

Syksyn 2013 muutontarkkailun yhteydessä seurattiin muuttavien lintujen lisäksi myös tätä ”lii-
kennettä” kahtena aamuna. Molempina aamuina pelloille saapui rannikolta noin 200 joutsenta.
Pääosa yksilöistä ohitti tuulivoimapuistoalueen pohjoispuolelta, mutta noin 10 % yksilöistä lensi
suunnittelualueen kautta törmäyskorkeudella.

Jos oletetaan, että syksyinen joutsenten lepäily kestää loka- ja marraskuun, keskimääräinen le-
päilijöiden yksilömäärä on 400 ja 10 % linnuista lentää suunnittelualueen kautta kahdesti päi-
vässä (=40 yks. x 2 läpilentoa päivässä x 60 päivää), saadaan puiston kautta tapahtuvien läpi-
lentojen määräksi 4800. Näin ollen voidaan arvioida, että muutonaikainen joutsenten lepäily Vä-
limaanperän pelloilla aiheuttaa selvästi enemmän läpilentoja syksyllä kuin varsinaisesti muutta-
vien lintujen tekemät läpilennot. Poikkeuksellisina syksyinä, kuten 2011, läpilentojen määrä ja
niistä mahdollisesti aiheutuvien törmäysten määrä voivat olla joutsenten kannalta merkittävän
suuret. Joutsenen ruokailupeltoja sijoittuu myös Yppäriin ja Vasannevalle, ja joutsenten havait-
tiin myös jossain määrin liikehtivän ruokailupeltojen välillä päiväsaikaan (FCG Finnish Consulting
Group 2012).

Hanhet

Metsähanhien muutto ei syksyllä keskity kevään tapaan Perämeren rannikolle. Hanhet muuttavat
leveänä rintamana niin sisämaan kuin meren ylläkin. Lisäksi keskimääräinen muuttokorkeus on
kevääseen verrattuna selvästi korkeampi. Muuttoa tapahtuu keväästä poiketen myös yöllä, mikä
vaikeuttaa muuttoreittien ja -määrien arviointia. Tuohimaa (2009) arvioi metsähanhien Pyhäjoen
kautta kulkevaksi syysmuuttokannaksi noin 2 000 yksilöä. Tuohimaa (2009) arvioi merihanhien
Perämeren syyskannaksi 5 000–7 000 yksilöä. Todennäköisesti valtaosa merihanhista muuttaa
merellä, osittain kaukanakin ulapalla, jolloin niitä on vaikea tai mahdoton havaita mantereelta
käsin (Tuohimaa 2009).

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 737 muuttavaa hanhiyksilöä, jotka kaikki havait-
tiin metsähanhen kyseisen syksyn päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Lajilleen määritetyistä
hanhista metsähanhia oli 673 ja lyhytnokkahanhia yksi. Näin ollen myös määrittämättä jäänei-
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den havaittujen hanhien voidaan olettaa olleen metsähanhia. Yksilöistä 10 % (kaksi parvea) len-
si törmäysriskikorkeudella, kaikki muut sen yläpuolella.

Havaituista hanhista 14,1 % muutti suunnittelualueen kautta, kaikki törmäysriskikorkeuden ylä-
puolella. Suunnittelualueen ohittaneista hanhista länsipuolitse muutti 55 % ja itäpuolelta 45 %.
Muutto siis kulki varsin leveänä rintamana, sillä kauimpana havaitut parvet lensivät yli 5 km
etäisyydellä tarkkailupisteestä sekä länsi- että itäpuolella.

Kurki

Syksyllä suurimmat kurkimäärät havaitaan Tyrnävän ja Muhoksen pelloilla, joilta linnut lähtevät
muutolle etelään – etelälounaaseen suuntautuvaa muuttoreittiä pitkin. Toinen, pienempi, mutta
merkittävä syksyinen muuttovirta kulkee Kemin - Tornion alueelta meren yli Hailuotoon ja edel-
leen etelään Siikajoen ja Raahen kautta (Hölttä 2013). Näistä linnuista merkittävä osa voi muut-
taa suunnittelualueen kautta.

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 1 502 muuttavaa kurkea, jotka kaikki havaittiin
yhden päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Kurjista 23,5 % muutti tuulivoimapuistoalueen
kautta. Muut ohittivat alueen pääasiassa sen itäpuolitse. Vain yksi parvi ohitti suunnittelualueen
länsipuolelta. Päämuuttosuunta etenkin itäpuolelta ohittaneilla parvilla oli kaakko. Oletettavasti
kyse on Perämeren pohjukasta Kemi–Tornio-alueelta lähteneistä yksilöistä, jotka ovat muutta-
neet meren yli Hailuotoon, sieltä mantereelle Raahen rannikolle ja edelleen etelään–kaakkoon
Yppärinjoen laajoja varsipeltoja seuraten. Havaituista kurjista 25 % muutti törmäysriskikorkeu-
della, muut sen yläpuolella. On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden
muuttopäivän havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua
kuvaa kurkien syysmuuton kulusta alueella.

Kurkien muutonaikainen lepäily

Kurjen osalta muuttolennossa suunnittelualueen kautta lentävien lintujen lisäksi on huomioitava
niiden muutonaikainen lepäily Pyhäjoen Välinmaanperällä ja Kalajoen Pitkäsenkylän pelloilla.
Kurjet käyttävät molempia peltoalueita sekä keväällä että syksyllä ja vuodesta riippuen ne voivat
viipyä alueella useita viikkoja. Tuulivoimapuiston kannalta merkittävän ilmiöstä tekee se, että
linnut ruokailevat päivät Välimaanperän pelloilla ja lentävät osin suunnittelualueen läpi sen ete-
läpuolelle Kalajoen Kaakkurinevalle yöpymään. Tämä ilmiö voi moninkertaistaa muutonaikaisen
suunnittelualueella tapahtuvien kurkien läpilentojen määrän. Välimaanperällä laskettiin touko-
kuussa 2013 enimmillään 240 yksilöä, mutta aiemmin pelloilla on havaittu yli 400 yksilöä (Taa-
vetti, henkilökohtainen havaintoarkisto). Pitkäsenkylällä lepäileviä kurkia on laskettu enimmil-
lään 630 yksilöä (FCG Finnish Consulting Group 2012). FCG:n (2012) laatimien laskelmien mu-
kaan kurkien lepäily pelloilla ”aiheuttaa” Mustilankankaan tuulivoimapuiston kohdalla keväällä
(n=200 yks.) yhteensä 5600 läpilentoa kahden viikon aikana ja syksyllä (n=400 yks.) 16800 lä-
pilentoa kolmen viikon aikana. Näin ollen tuulivoimapuiston alueella tapahtuisi 11200 alueella
ruokailevan ja lepäilevän kurjen läpilentoa vuodessa. Tämä on siis moninkertainen määrä muut-
tavien yksilöiden läpilentoihin nähden. Kurkien lentokorkeus ruokailupeltojen ja yöpymissuon vä-
lillä on yleensä noin 40–80 m.

Petolinnut

Syksyllä Raahen eteläpuolinen Pohjanlahden rannikkolinja ei muodosta petolinnuille yhtä voima-
kasta muuttolinjaa kuin keväällä (Hölttä 2013). Huomattavasti vilkkaampi petolintujen muutto-
reitti kulkee Perämeren pohjukasta Simon–Kuivaniemen rannikolle, mistä muuttovirta jatkuu
kaakkoon rannikkolinjan kääntyessä pohjois-etelä-suuntaiseksi (Pöyry Finland Oyj 2011). Näin
ollen koillis-lounais-suuntaisella Raahen–Pyhäjoen rannikkoalueella petolintuja muuttaa selvästi
vähäisempiä määriä.

Tuohimaa (2009) arvioi syksyllä Parhalahden kautta runsaimpina muuttavien petolintujen mää-
riksi lajeittain: ruskosuohaukka 150–250, piekana 110 yksilöä ja merikotka 50–100. Muiden laji-
en yksilömäärät jäävät pienemmiksi. Kaikkiaan syksyisin arvioidaan alueen kautta muuttavan
1900 petolintuyksilöä. Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle suunnittelualueelle ei osu mer-
kittäviä määriä muuttavia petolintuja.

4.8.3 Pesimälinnusto

Tuulivoimapuistoalue sijoittuu sisämaahan ja alueen maalinnusto koostuu pääasiassa alueellises-
ti tyypillisistä metsälajeista. Pesivä maalinnusto koostuu lähinnä eriasteisesti muuttuneiden rä-
meiden ja kangasmetsien yleislajeista, joista tyypillisiä ovat muun muassa pajulintu, peippo ja
punarinta.
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Vuoden 2013 kartoitusten yhteydessä havaittiin kaikkiaan 44 lajia, joiden tulkittiin pesivän
suunnittelualueella. Linnuston kokonaistiheys oli noin 167 paria/km2, mikä on suhteellisen kor-
kea verrattuna vastaavanlaiseen elinympäristöön Pohjois-Pohjanmaalla. Kokonaistiheyttä nostaa
muutaman runsaimman lajin parimäärät ja ns. reunavaikutustekijä. Varpuslintujen osuus pesi-
vistä lajeista oli noin kaksi kolmannesta mutta pareista lähes 90 %. Vesilintuja havaittiin kaksi,
kanalintuja kolme ja kahlaajia seitsemän lajia. Muita pesiviä ei-varpuslintuja olivat kurki, sepel-
kyyhky ja käki.  Valtaosa lajeista oli metsän tai peltojen yleislajeja. Vanhojen metsien lajeja oli-
vat kulorastas ja metso sekä suo- tai kosteikkolajeja riekko, kurki, osa kahlaajista ja pajusirkku
(luokittelu: Väisänen 1998).

Vuonna 2014 selvitetyt muuttuneet voimalapaikat sijoittuvat suunnittelualueen itäosaan ja ovat
elinympäristöltään pääosin talousmetsäkäytössä. Lajeja, joita vuonna 2013 ei havaittu, olivat
käpytikka, mustarastas, tiltaltti, hippiäinen ja puukiipijä. Kaikki nämä havaittiin voimalapaikka
8:n eteläosassa, jossa esiintyy rehevämpää kuusikkoa. Linnuston kokonaistiheys, jota ei ylei-
simpien varpuslintulajien osalta laskettu, vastaa muiden kartoitettujen lajien osalta hyvin vuo-
den 2013 tuloksia. Koko tuulivoimapuistoalueeseen verrattuna uusien lajien lisäksi metsäviklo,
käki, hernekerttu, lehtokerttu, töyhtötiainen, järripeippo ja punatulkku esiintyivät maapinta-
alaan suhteutettuna hieman muuta aluetta yleisempinä. Näiden lajien yksilömäärät olivat kui-
tenkin pieniä ja sattuman osuutta on vaikea arvioida (Taulukko 4).

LAJI TIETEELLINEN NIMI Parit
2013

Parit
2014 UHEX EU EVA RT

3a
sinisorsa Anas platyrhychos 1

tavi Anas crecca 3 I

riekko Lagopus lagopus 1 NT X

teeri Tetrao tetrix 11 2 NT X

metso Tetrao urogallus 2 NT X I X

kurki Grus grus 2 X

töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 4

jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1 I

taivaanvuohi Gallinago gallinago 7

lehtokurppa Scolopax rustica 1

metsäviklo Tringa ochropus 3 2

valkoviklo Tringa nebularia 3 II

liro Tringa glareola 3 X II X

sepelkyyhky Columba palumbus 4

käki Cuculus canorus 3 2

käpytikka Dendrocopos major 1

kiuru Alauda arvensis 7 2

metsäkirvinen Anthus trivialis 94 x

niittykirvinen Anthus pratensis 1 NT

tilhi Bombycilla garrulus 3

punarinta Erithacus rubecula 5 x

leppälintu Phoenicurus phoenicu-
rus 25 x I

pensastasku Saxicola rubetra 6

mustarastas Turdus merula 2

laulurastas Turdus philomelos 4 x

punakylkirastas Turdus iliacus 2

kulorastas Turdus viscivorus 5 1
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hernekerttu Sylvia curruca 5 4

lehtokerttu Sylvia borin 4 3

sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 2 NT

tiltaltti Phylloscopus collybita 2

pajulintu Phylloscopus trochilus 137 x

hippiäinen Regulus regulus 2

puukiipijä Certhia familiaris 1

kirjosieppo Ficedula hyppoleuca 11 2

harmaasieppo Muscicapa striata 27 x

hömötiainen Parus montanus 9 4

töyhtötiainen Parus cristatus 2 2

talitiainen Parus major 13 5

närhi Garrulus glandarius 4

peippo Fringilla coelebs 79 x

järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 X

punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1

vihervarpunen Carduelis spinus 27 x

urpiainen Carduelis flammea 7

käpylintulaji Loxia sp. 4

keltasirkku Emberiza citrinella 28 x

pohjansirkku Emberiza rustica 5 VU

pajusirkku Emberiza schoeniclus 2

yhteensä 569 1VU
5NT 4 6 4

Taulukko 4. Tuulivoimapuistoalueen pesimälinnuston parimäärät (vuosi 2013) ja muuttuneiden voima-
lapaikkojen parimäärät (vuosi 2014) sekä lajien suojelullinen asema. UHEX=uhanalaisuusluokittelu;
EU=lintudirektiivin liitten I laji; EVA=Suomen vastuulaji; RT= Alueellisesti uhanalainen alueella 3a.
x= havaittu, mutta parimäärää ei laskettu (Parit 2014)

4.8.4 Suojelullisesti huomattavien lajien esiintyminen

Pesimälinnustoselvityksessä alueelta löytyi yksi pesiväksi tulkittu, vaarantuneeksi luokiteltu (VU)
laji, pohjansirkku. Lisäksi lähialueella pesivän sinisuohaukan reviiri ulottui osittain suunnittelu-
alueelle. Laji katsotaan vaarantuneeksi, jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisen tai erittäin
uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnos-
ta. Silmälläpidettäviä (NT) lajeja alueella pesii yhteensä viisi: teeri, metso, riekko, niittykirvinen
ja sirittäjä.

EU:n lintudirektiivin I liitteen lajeja oli neljä: teeri, metso, kurki ja liro. Lisäksi sinisuohaukan re-
viiri ulottuu osin tuulivoimapuistoalueelle. Viirupöllö piti reviiriä keväällä suunnittelualueella,
mutta pesintää ei todettu.

Suomen vastuulajit (EVA) ovat lajeja, joiden Suomen pesimäkanta on vähintään 15 % koko Eu-
roopan pesimäkannasta, ja joiden säilyttämisessä Suomella on merkittävä kansainvälinen vastuu
(Leivo 1996). Lajit on jaoteltu kolmeen luokkaan perustuen Suomen kannan osuuteen koko Eu-
roopan kannasta. I-lajeista Suomen kannan koko on 15–30 %, II-lajeista 30–45 % ja III-lajeista
yli 45 % Euroopan kannasta. Suomen kansainvälisiä vastuulajeja oli kuusi: tavi, teeri, metso,
valkoviklo, jänkäkurppa ja leppälintu.

Alueellisessa uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) suunnittelualue sijoittuu vyöhykkeelle Kes-
kiboreaalinen, Pohjanmaa (3a). Alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin neljä: metso, riekko, liro
ja järripeippo.
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Minkään havaitun ja pesiväksi tulkitun suojelullisesti huomattavan lajin parimäärät alueella eivät
ole lajin suojelutason kannalta merkittäviä. Pesiviksi tulkittujen lajien suojelullinen asema on esi-
tetty taulukossa 4.

4.8.5 Kanalinnut

Tuulivoimapuistoalueella havaittiin yksi metson soidinalue. Paikalla havaittiin kaksi koirasta ja
useita jätöksiä. Lisäksi pesimäkartoituksissa havaittiin yksi naaras. Alueen parimäärä on kaksi
paria.

Teerien soitimia alueella tai sen lähiympäristössä oli kolme, joilla oli yhteensä noin 25 koirasta.
Suurin soidin sijaitsi Vasannevan peltojen itäreunassa, vanhan voimalapaikka 8:n vaikutusalu-
eella. Tällä soitimella oli enimmillään 12 koirasta. Muut soitimet olivat alueen pohjoisosissa Hut-
tulanrämeen suopellolla ja Juurakon eteläisimmällä pellolla. Molemmilla paikoilla vieraili osittain
samoja lintuja ja kummallakin paikalla oli enimmillään 6-8 lintua. Pesimäkartoituksissa vanhojen
voimalapaikkojen 2, 3, 6, ja 8 vaikutuspiirissä havaittiin kuusi teeriyksilöä ja koko alueen pari-
määrä on 11 paria teeriä.

Alueen ainoa riekkopari piti reviiriä nykyisten voimalapaikkojen 1 ja 2 koillispuolisella rämeellä.

Toukokuussa 2013 Vasannevan pelloilla kuultiin soidinteleva viiriäinen, joka tulkittiin muuttavak-
si, sillä lintua ei havaittu enää seuraavina päivinä.

Metson soidin on esitetty luontoselvityksen liitekartan 1 arvokkaat luontokohteet viranomaisver-
siossa.

4.8.6 Pöllöt

Varsinaisella suunnittelualueella ei pöllöjä havaittu, mutta alueen länsipuolella kuultiin huhti-
kuussa 2013 viirupöllö ja alueen pohjoispuolella piti suopöllö reviiriä toukokuussa 2013. Kum-
mankin lajin saalistusreviiri ulottunee jossain määrin tuulivoimapuistoalueelle.

4.8.7 Petolintujen reviiriseuranta

Varsinaisella suunnittelualueella ei todettu pesiviä petolintuja. Ympäröivällä lähialueella sen si-
jaan todettiin tuulihaukan, varpushaukan, sinisuohaukan (VU) ja ruskosuohaukan (EU) reviirit,
joiden saalistusalueet ulottuivat osittain tuulivoimapuistoalueelle. Näistä tuulihaukan havaittiin
saalistavan lähes yksinomaan suunnittelualuetta reunustavilla pelloilla, muiden lajien myös met-
säbiotoopissa. Lisäksi alle 5 km etäisyydellä pesivän uhanalaisen petolintulajin havaittiin ulotta-
van vuoden 2013 huhti–toukokuussa lentojaan alueelle. Tällöin kyseessä oli todennäköisesti re-
viirin läpi lentävien muiden saman lajin yksilöiden karkotus.

4.8.8 Tuulivoimapuistoalueen ulkopuolisen maakaapelilinjauksen linnusto

Suunniteltu maakaapelireitti Juurakon alueelta Elenian 110 kV ilmajohdolle sijoittuu samanlai-
seen elinympäristöön kuin uudet voimalapaikatkin. Reitin varrella havaittiin 20 lintulajia, joista
vain kuusi pääsaralla. Lintutiheys pääsaralla oli hyvin alhainen, sillä vain 10 paria osui reitille.
Osa apusaralla havaituista linnuista, kuten kurki, käki ja sepelkyyhky pitivät reviiriä selvästi vai-
kutusalueen ulkopuolella. Kaikki laskennassa havaitut lajit ovat tyypillisiä metsän yleislajeja
(Taulukko 5).

Maaston elinympäristön samankaltaisuuden ja laskennassa saatujen tulosten perusteella voi-
daan arvioida, että tuulivoimapuiston alueen selvitysten tulokset voidaan yleistää koskemaan
myös Elenian 110 kV:n johtoreittiä. Myös johtoreitin välittömässä läheisyydessä Tohkojan alu-
eella aiemmin tehdyissä selvityksissä lajisto oli hyvin samankaltainen (Pöyry Finland 2012).

LAJI TIETEELLINEN NIMI PÄÄSARKA APUSARKA

kurki Grus grus 1

metsäviklo Tringa ochropus 1

sepelkyyhky Columba palumbus 1

käki Cuculus canorus 4

metsäkirvinen Anthus trivialis  1  3

punarinta Erithacus rubecula 3
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leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2

laulurastas Turdus philomelos 1

hernekerttu Sylvia curruca  4

lehtokerttu Sylvia borin  1

tiltaltti Phylloscopus collybita 1

pajulintu Phylloscopus trochilus  3 19

kirjosieppo Ficedula hyppoleuca  2

harmaasieppo Muscicapa striata  1

hömötiainen Parus montanus 1

töyhtötiainen Parus cristatus 1

talitiainen Parus major 2

peippo Fringilla coelebs 2 14

vihervarpunen Carduelis spinus 4

keltasirkku Emberiza citrinella  2  1

Yhteensä 10 65

Taulukko 5. Suunnitellulla sähkönsiirtoreitillä havaittujen lintujen parimäärät.

4.9 Luontodirektiivin liitteen IV A lajit

Liito-orava, viitasammakko ja Suomessa esiintyvät lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin
(Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien
tahallinen tappaminen, pyydystäminen ja häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana se-
kä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta voi hakea poikkeusta.

4.9.1 Liito-orava

Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia. Le-
vähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. Luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan lisään-
tymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden
kaatamista. Hävittämiseen voidaan rinnastaa myös tilanne, jossa kaikki kulkuyhteydet lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkaan tuhotaan (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö 2004).

Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) liito-orava kuuluu luokkaan vaaran-
tunut (VU). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu (LsL 1096/96) ja
Suomen kansainvälinen vastuulaji. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen uhanalaisten lajien
Eliölajit-tietojärjestelmässä ei ollut aikaisempia havaintoja alueella esiintyvistä liito-oravista. Lä-
himmät havainnot keskittyvät Tohkojan ja Haapaportaan alueille.

Suunnittelualueelle tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei ole liito-oravalle potentiaalisia
elinympäristöjä, kuten iäkkäitä yhtenäisiä kuusikkoja tai kuusivaltaisia purojen ja peltojen reu-
nametsiä.

Tuulivoimapuiston ja Elenian johdon välisen maakaapelireitin alueen metsät eivät myöskään ole
liito-oravalle potentiaalisia. Maakaapelilinjauksien täydentävän luontoselvityksen mukaan maa-
kaapelilinjausten sekä uuden Juurakon sähköaseman alueilla ei havaittu merkkejä liito-oravan
esiintymisestä; papanoita tai mahdollisia pesäpuita. Jylkän alueella on aiempien selvitysten pe-
rusteella liito-oravan esiintymisalue, joka on esitetty kuvassa 12. Selvitetyillä alueilla ei ole lii-
to-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä kuten iäkkäitä yhtenäisiä kuusikkoja tai kuusivaltaisia
purojen reunametsiä.

4.9.2 Viitasammakko

Suunnittelualueella tai sähkönsiirtoreitin alueilla ei ole viitasammakolle potentiaalisia luhtaisia
rantoja tai luonnontilaisia suoalueita.

Liite 2



KALAJOEN KAUPUNKI 35
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava 30.9.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X1311962

4.9.3 Lepakot

Suunnittelualueelle ei ole tehty erillistä lepakkoselvitystä. Viereiselle Tohkojan tuulivoimapuisto-
alueelle tehtiin lepakkoselvitys vuonna 2011. Tohkojan tuulivoimapuistoalueet eivät osoittautu-
neet lajiston tai yksilömäärien puolesta erityisen rikkaiksi lepakkoalueiksi. Tohkojan kartoitus-
alueet olivat lähinnä pohjanlepakolle sopivia. Usein pienimuotoinen maankäyttö ei juuri vaikuta
pohjanlepakon elinmahdollisuuksiin johtuen pohjanlepakon suosimista saalistusympäristöistä.
Pohjanlepakot saalistavat yleensä avonaisessa tilassa (pihat, hakkuuaukiot) ja maankäytön seu-
rauksena pohjanlepakon elinpiiri saattaa joissakin tapauksissa jopa parantua (Pöyry Finland Oy
2012). Juurakon tuulivoimapuistoalue on kartta- ja maastokäyntien perusteella epäedullisempi
elinympäristö lepakoille kuin Tohkojan tuulivoimapuistoalue.

4.10 Uhanalainen ja muu huomionarvoinen lajisto

Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa uhanalaiset la-
jit. Suunnittelualueella tai sähkönsiirtoreitin alueilla ei esiinny uhanalaista, silmälläpidettävää tai
muuten huomionarvoista kasvilajistoa.

Suunnittelualueella ei esiinny liito-oravaa. Jylkän alueella on aiempien selvitysten perusteella lii-
to-oravan esiintymisalue. Muut lähimmät liito-oravahavainnot on tehty vajaan 4 km etäisyydellä
Tohkojan ja Haapaportaan alueelta. Maastoselvityksien ja karttatarkastelun perusteella myös-
kään sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia kuusikoita tai puronvarsia.

Kuva 11. Luonnon kannalta arvokkaat kohteet tuulivoimapuistoalueella ja sen läheisyydessä.
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Kuva 12. Arvokkaat luontokohteet. Ote maakaapelilinjauksien täydentävästä luontoselvityksestä (Pöyry
Finland Oy 2015).

4.11 Suojelualueet

Juurakon tuulivoimapuiston alueella ei ole suojelualueita. Lähin Natura 2000-alue on Kalajoen
Vasankarin kylässä sijaitseva Vainionhaka (FI1000018), joka on suojeltu luontodirektiivin mukai-
sena SCI-alueena. Kohde on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakun-
nallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Etäisyys tuulivoimapuistoon on 6 km.

Pyhäjoen kunnan puolella sijaitseva Sunin Natura-alue (FI1104203) on suojeltu luontodirektiivin
mukaisena SCI-alueena. Etäisyyttä tuulivoimapuistoon on 6,2 km. Natura-alue on edustava esi-
merkki maankohoamisrannikon kehittyvistä luonnonmetsistä. Kohteen suojelu toteutetaan laki-
sääteisenä luonnonsuojelualueena (YSA200524).

Selvitysalueesta noin 9 km lounaaseen sijaitsee Kalajoen suiston (FI1000012) Natura 2000-alue,
joka on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin mukaisena
SPA-alueena. Natura- alue kuuluu osittain myös valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan
(RSO110098). Alueen linnusto on monipuolista ja kasvilajisto on tyypillistä merenrantakasvilli-
suutta. Maa-alueiden suojelu toteutetaan lakisääteisinä luonnonsuojelualueina (Kalajoen-
Vihaslahden luonnonsuojelualueet YSA113714 ja YSA113757).

Natura-alue Rajalahti-Perilahti (FI1104202) sijaitsee Pyhäjoella noin 9,5 km tuulivoimapuistoalu-
eesta pohjoiseen. Alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena ja lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin (LVO110254) ja alu-
eella on Rajalahden-Perilahden luonnonsuojelualue (YSA200526).

Kalajoella noin 4 km suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee soidensuojeluohjelmaan kuuluva
Kaakkurinneva (SSO110331), jonka eteläosassa on kaksi luonnonsuojelualuetta Iso-Myllylän
luonnonsuojelualue (YSA118347) ja Myllylän luonnonsuojelualue (YSA117843).

Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet on esitetty kuvassa 13. Arvokkaat lintualueet suun-
nittelualueen ympärillä on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 13. Natura 2000- ja suojelualueiden sijainti suunnittelualueen läheisyydessä.

Kuva 14. Linnustollisesti arvokkaat alueet suunnittelualueen ympäristössä.
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4.12 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.12.1 Yleiskuvaus

Suomen maisemamaakuntajaossa Kalajoen seutu kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja
tarkemmassa seudullisessa tarkastelussa Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueeseen.
Seudulla maasto on hyvin tasaista ja maisemaa rytmittävät merta kohden laskevat virrat ja joki-
laaksojen savikoilla sijaitsevat viljellyn maan vyöhykkeet. Asutus on perinteisesti sijoittunut
nauhamaisesti jokilaaksoihin sekä rannikon kaupunkeihin ja kyliin. (Ympäristöministeriö 1992).

Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulla ja rannikolla kasvillisuuden yleisilme on karua (Ympäristöminis-
teriö 1992). Osayleiskaava-alue on pääosin havupuuvaltaista suoaluetta, paikoin avokalliota.
Hakkuut ja ojitukset ovat muokanneet maastoa. Osayleiskaava-alue on maisemakuvaltaan pää-
osin sulkeutunutta. Alueella ja sen ympäristössä on jonkin verran avoimia peltoaukeita. Mehtä-
kyläntien ja Yppärinjoen varrella sekä Kalajokilaaksossa peltoalueita on laajemmin (Kuva 15).

Seutu kuuluu maankohoamisrannikkoon. Suunnittelualueella maasto on ympäröivän seudun ta-
paan hyvin tasaista ja alavaa, kohoten vähitellen kohti sisämaata. Kaava-alueella maastonkor-
keus vaihtelee noin välillä 25,0…37,5 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy) (Kuva 16).

Ympäristössä asutus on keskittynyt seudulle ominaisesti kohti rannikkoa suuntautuneiden joki-
laaksojen yhteyteen, joissa ovat myös laajimmat maatalousaluekokonaisuudet. Asutusta on li-
säksi keskittynyt pääteiden yhteyteen ja rannikolle. Lähin asuinrakennus sijaitsee kiinteistöllä
43:0 noin 700 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Juola Holding Oy on hankkinut kyseisen
asuinrakennuksen omistukseensa ja sille on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustar-
kastajan päätös 17.6.2015), jolla rakennuksen käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen
nykyinen käyttötarkoitus on työmaa- / varastorakennus. Lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva
asuinrakennus sijoittuu osayleiskaava-alueen länsipuolelle noin 940 m etäisyydelle kaava-
alueesta ja noin 1400 metrin päähän lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Osayleiskaava-
alueen itäpuolelle Mehtäkyläntien ja Yppärinjoen varrelle sijoittuu tiiviimpää nauhamaista asu-
tusta. Ympäristön kyläkeskittymiä ovat länsipuolella sijaitseva Vasankari noin 6 km etäisyydellä
suunnittelualueesta ja itäpuolella sijaitseva Mehtäkylä noin 4 km etäisyydellä sekä pohjoispuolel-
la Pyhäjoella sijaitseva Yppäri noin 7 km etäisyydellä suunnittelualueesta. Kalajoen keskusta si-
jaitsee noin 10 km etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen.

Kuva 15. Avoimet, puoliavoimet ja sulkeutuneet alueet suunnittelualueen ympäristössä, pelkistys.
Avoimet alueet näkyvät keltaisina (pellot, niityt) ja sinisinä (meri), puoliavoimet alueet raidoitettuina
(vähäpuustoiset alueet, suot jne) sekä sulkeutuneet alueet vihreinä (metsät) ja
ruskeina/harmaina(taajama-alueet). Kehillä on osoitettu eri etäisyysvyöhykkeitä, joihin on viitattu
tässä arvioinnissa. Lähde: Corine2000-paikkatietoaineisto/SYKE.
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Kuva 16. Korkeustasot suunnittelualueen ympäristössä.

4.12.2 Arvoalueet ja kohteet

Muinaisjäännösinventoinnit 2013–2014

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla. Kohteiden säilyminen
tulee huomioida rakentamisessa. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolailla (295/1963) kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista tulee pyytää lausunto Museovirastolta.

Mikroliitti Oy laati vuonna 2013 muinaisjäännösinventoinnin tuulivoimapuiston alueelta ja vuonna
2014 muinaisjäännösten täydennysinventoinnin, jossa tutkittiin tuulivoimapuistoalueen laajen-
nusalue sekä tuulivoimapuiston ja Elenian 110 kV linjan välinen osayleiskaava-alueen ulkopuolel-
la sijaitsevan maakaapelilinjauksen alue. Muinaisjäännösinventoinnit on esitetty liitteessä 4.

Alueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinneissa tuulivoimapuistoalu-
eelta havaittiin yksi kiinteä muinaisjäännös historialliselta ajalta, tervahauta (Kuva 17). Lisäksi
inventoinneissa havaittiin yksi epämääräinen kuopanne, jota ei luokiteltu muinaisjäännökseksi
sen epämääräisyyden ja todennäköisen nuoruuden vuoksi.

1. JUURAKKO

Historiallinen tervahauta, II (Muinaisjäännösrekisteritunnus 1000019104). Sijainti Kalajoen kir-
kosta 11,8 km koilliseen, Vasannevan länsipuolella. Juurakko-nimisen suon pohjoisreunamille
kohoavalla suosaarella, osin maan päälle tehty, korkeahkovallinen tervahauta. Haudan halkaisija
noin 17 m. Vieressä jonkinlainen kämpän tms. työmaa, mutta se ei uhkaa hautaa joka siitä sel-
västi sivussa.
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Elenian voimajohdolle kulkevan osayleiskaava-alueen ulkopuolisen maakaapelilinjauksen alueella
ei ole muinaisjäännöksiä. Linjauksen eteläpuolelta tunnetaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä
(Kuva 18):

- Haminakallio röykkiökohde (muinaisjäännösrekisteritunnus 20801001, kohde 1)

- Talkkuna kivikautinen asuinpaikka (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000025911, kohde 2)

- sekä yksi muu kulttuuriperintökohde, Palokangas louhos (muinaisjäännösrekisteritunnus
1000025912, kohde 3).

Kuva 17. Muinaisjäännös hankealueella. Historiallinen tervahauta.

Kuva 18. Maakaapelilinjauksen Juurakko-Elenian voimajohto kohteet. Muinaisjäännökset on esitetty
kuvassa punaisella ja muu kohde sinisellä pallolla.

Liite 2



KALAJOEN KAUPUNKI 41
Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaava 30.9.2015

Copyright © Ramboll Finland Oy  16X1311962

Muinaisjäännösinventointi 2015

Keväällä 2015 Mikroliitti Oy tutki maastossa Jylkän sähköaseman alueen ja tarkasteli eräin osin
osayleiskaava-alueen ulkopuolisia vaihtoehtoisia linjauksia (VE1 ja VE4) Jylkässä. Raportissa ku-
vataan myös aiemmin v.2014 maastossa tarkasteltua Karsikon aluetta. Muinaisjäännösinventoin-
ti on esitetty liitteessä 4.

Vuoden 2015 inventoinnissa tutkimusalueelta raportoitiin kaksi muinaisjäännöstä (Kuva 19 ja
Kuva 20).

1 KALAJOKI JÄNESKANGAS

Varhaismetallikautinen röykkiö, II. Sijainti Kalajoen kirkosta 15,2 km itään, Jylkässä, Jäneskan-
kaan eteläosassa olevan luoteis-kaakkoissuuntaisen harjanteen luoteispäässä, harjanteen lou-
naisreunalla olevalla avokalliolla, kallioharjanteen reunalla, harjanteen korkeimmalla kohdalla.
Röykkiö on kooltaan noin 5 m x 3 m ja siinä on ainakin pari kivikerrosta, sen luoteispäässä on
kuopanne. Röykkiön pohjoispuolella avokallio on kuorittu ja hieman kauempana räjäytetty-
alueella, jonne rakennetaan uutta sähköasemaa. Rakenteilla olevan sähköaseman kiinteistöraja
kulkee pari metriä röykkiön pohjoispuolella. Röykkiö on kuitenkin ehjä.

2 KALAJOKI TALKKUNA

Esihistoriallinen asuinpaikka, II (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000025911, kohde 2). Sijainti
Kalajoen kirkosta 9,8 km koilliseen. Paikalla on suosta / soisesta metsästä kohoava harjanne,
jonka pohjoisosasta, metsänhoitolaikusta löytyi pari selvää kvartsi-iskosta. Laikuissa ei havaittu
muuta. Paikkaa ei ole koekuopitettu. Paikalla lienee suppea-alainen leiri- tai asuinpaikka.

Kuva 19. Jäneskankaan röykkiön
sijainti. Röykkiö on esitetty
kuvassa punaisella pallolla,
suunniteltu maakaapeli mustalla
katkoviivalla, uuden Juurakon
sähköaseman sijainti vihreällä sekä
kuoritun ja louhitun alueen
kaakkoisraja sinipunaisella.

Kuva 20. Talkkunan asuinpaikan
sijainti. Maakaapelilinjauksen
Juurakko-Elenian voimajohto on
esitetty kuvassa sinipunaisella.
Vaihtoehtoiset kaapelilinjat on
esitetty kuvassa vihreällä.
Maakaapelilinjaus VE3 kulkee
Talkkunan asuinpaikan yli.
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Valtakunnalliset arvokohteet

Valtakunnalliset arvokohteet on selvitetty 35 km säteellä osayleiskaava-alueesta. Valtakunnalli-
silla arvokohteilla tarkoitetaan Museoviraston RKY 2009 -inventoinnin mukaisia valtakunnallisesti
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995)
mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.

Itse tuulivoimapuistoalueelle ei sijoitu valtakunnallisia maiseman tai rakennetun kulttuuriympä-
ristön arvokohteita. Osayleiskaava-aluetta lähimmät RKY-kohteet ovat Pohjanmaan rantatie
hankealueesta noin 5,5–6,5 kilometriä länteen sekä Jylkän talonpoikaistila noin 7 kilometriä
kaakkoon. Noin 9 km etäisyydellä osayleiskaava-alueen lounaispuolella sijaitsee Plassin vanha
markkinapaikka ja 10 km etäisyydellä Kalajoen pappila sekä noin 11 km etäisyydellä pohjoispuo-
lella Rajaniemen kylä. Muita 35 km etäisyydelle, mutta yli 12 kilometrin päähän suunnittelualu-
eesta sijoittuvia RKY-kohteita ovat Pyhäjoen Etelänkylän museosilta, Pyhäjoen Kalarannat, Kala-
putaan kylä, Oulaisten rautatieasema, Mattilanperän kylä, Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja
Savisilta sekä Kallankarien kalastajatukikohta. Luettelo, sijainti ja kuvaukset valtakunnallisista
arvokohteista 35 km säteellä osayleiskaava-alueesta on esitetty taulukossa 6 sekä kuvassa
21.

Osayleiskaava-alueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Kalajokilaakso noin 37 kilometriä osayleiskaa-
va-alueesta kaakkoon.

Ympäristöministeriössä on meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys-
ja täydennysinventointi. Pohjois-Pohjanmaan osalta inventointi on valmistunut vuonna 2013
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013). Inventoinnissa uutena valtakunnallisesti arvokkaana maisema-
alueena 35 km säteellä osayleiskaava-alueesta on esitetty kohdetta Kalajoen Hiekkasärkät ja
Rahjan saaristo, joka sijoittuu noin 12 km päähän osayleiskaava-alueesta. Kyseinen aluekoko-
naisuus on nykyisellään osittain osoitettu maakunnallisesti arvokkaana maisema-alueena julkai-
sussa Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet (Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997). 2. vai-
hemaakuntakaavan luonnoksessa aluekokonaisuus on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana
maisema-alueena (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015).

Kohde Kuvaus, arvot (lyhennelmä)
lähde: Museovirasto (ww.rky.fi)

Pohjanmaan rantatie (1) Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista.
Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta Tuk-
holmaan Pohjanlahden ympäri. Rantatie on ollut Pohjanmaan tärkein tie.
Vanhan linjauksen mukainen maantie on ollut monin paikoin käytössä
aina 1950-luvulle. Parhaiten säilyneillä tieosuuksilla vanhan tien maas-
tonmyötäinen olemus ja linjaus ovat tien parantamisesta huolimatta säi-
lyneet tai nähtävissä. Tiet ovat kapeita ja vaihdellen hiekka- ja sorapin-
taisesta päällystettyihin.

Jylkän talonpoikaistila (2) Jylkän talonpoikaistilan pihapiiri eri-ikäisine asuinrakennuksineen ja talo-
usrakennuksineen on kertova ja hyvin säilynyt esimerkki vauraasta poh-
jalaisesta talonpoikaisrakentamisesta 1800-luvun alussa.
Jylkkä sijaitsee Kalajoen Mehtäkylässä Yppärinjoen sivuhaaran lähimai-
semassa. Peltojen ympäröimässä metsäsaarekkeessa olevan Jylkän piha-
piirissä on kolme eri-ikäistä asuinrakennusta ja pitkä kaksikerroksinen
luhtiaitta. Umpipihan ulkopuolella on joukko talousrakennuksia kuten
navetta ja riihi sekä pieniä aittoja.

Plassin vanha markkina-
paikka (3)

Kalajokisuun pohjoisrannalla on Plassi vanha markkinapaikka, joka on Iin
Haminan ohella Pohjanmeren jokisuiden tärkeimpiä markkinapaikkoja.
Suunnittelemattomasti rakennetun alueen tiivis rakenne on säilynyt.
Plassin monipuolinen rakennuskanta ja erilaiset toiminnot antavat alueel-
le monipuolista ajallista ja historiallista syvyyttä.
Varsinainen Plassin alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen: Plassin etelä-
puoliseen rakennusryhmään, jossa on vanhoja maatilakeskuksia, entisen
kauppatorin markkinapuotiryhmään sekä entisen Tervatorin ja kalasata-
man rakennusryhmään. Vanhimmat rakennuksista ovat 1700-luvulta.
Markkinatorin toisiinsa kiinni rakennetut asuinrakennukset muodostavat
pitkän yhtenäisen rivistön. Entisen Tervatorin varrella on Santaholman
sahan konttori, noin 38 metriä pitkä puurakennus 1800-luvun alkupuolel-
ta ja vanhoja 1800-luvun asuinrakennuksia kuten Ollilan, Tanskan ja
Kilpisen talot. Tervatoriin liittyy myös vanha kalasatama aittoineen ja
verkkokenttineen.
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Plassin pohjoispuolisella sahan alueella on säilynyt joitakin vanhoja tuo-
tantorakennuksia sekä vanhoja työväen asuinrakennuksia. Sahanomista-
ja Oskari Santaholman rakennuttama suuri asuinrakennus Havula on
vuodelta 1912 (W.G. Palmqvist).
Änkilä (Haapala) on Kalajoen Plassin kantatila ja sijaitsee suurella puis-
tomaisella tontilla muuten tiheästi rakennetun Plassin alueen puolivälissä.
Päärakennus on tontin takalaidalla joen suuntaisesti ja tontti, jonka poh-
joissivua rajaa pitkä aittarivi, avautuu Plassintielle. Asuinrakennus lienee
1800-luvun alusta, mihin viittaavat kiinteän sisustuksen lukuisat säily-
neet yksityiskohdat. Huonejako noudattaa virkatalojen yleistä karoliinista
pohjakaavaa.
Plassin itäpuolella kulkeva Raahentie on osa vanhaa Pohjanmaan ranta-
tietä.

Kalajoen pappila (4) Kalajoen kirkkoherranpappilan 1802 valmistunut mansardikattoinen pää-
rakennus on yksi harvoja kustavilaisia pappilarakennuksia maassamme.
Pohjanmaan rannikkopitäjän vaurautta kuvastava nk. Jokelan pappila
sijaitsee 1600-luvulta periytyvällä paikallaan Kalajoen törmällä Plassin
markkinapaikalle johtavan maantien alkupäässä ja sillä on huomattava
asema jokimaisemassa.
Paanukattoinen, punamullattu pappila on Kalajoen rannassa joen suun-
taisesti. Se on Kalajoen kirkonseudun vanhimpia rakennuksia. Pääraken-
nuksen molemmin puolin sijaitsevat talousrakennukset; renki- ja leivin-
tupa ja nk. Malmberginkamari. Päärakennuksessa on keskeissalipohja-
kaava. Alkuperäisen pohjakaavan mukaan sen eteisen oikealla puolen on
ollut kirkkoherran kanslia ja yksi asuinhuone, neliömäinen sali ja piispan-
kamari. Toinen pääty on jaettu neljäksi yhtä suureksi huonetilaksi. Koris-
teellinen kuisti on 1800-luvun loppupuolelta. Pappilassa toimii kirkkoher-
ranvirasto (2009).
Puistoalue pappilan vieressä on entistä pappilan peltoa. Kirkko siirrettiin
1600-luvulla lähelle pappilaa, mistä se kuitenkin siirrettiin pian Etelänky-
lälle. Entisellä kirkonpaikalla jokivarressa on muistomerkki.

Rajaniemen kylä (5) Mutkittelevan raitin varrella oleva Rajaniemen tiivis kylämiljöö on seudun
parhaiten säilyneitä puhtoja. Kylän keskellä on kolmen suurehkon asuin-
rakennuksen ja puorin rajaama tiivis neliömäinen pihapiiri. Rakennuksiin
kuuluu monia harmaita, hirsisiä ulkorakennuksia, mm. neljän suuren
aitan ryhmä. Rajaniemen viljelymaisemaan liittyy myös muita perinteisen
asunsa säilyttäneitä talouskeskuksia.

Museosilta, Pyhäjoen Ete-
länkylä (6)

Pohjanmaan rantatie ylittää Pyhäjoen virran Etelänkylässä. Silta (1837)
on todennäköisesti vanhin käytössä oleva tukiansassilta. Kalliolle perus-
tettu silta on 77,5 metriä pitkä ja neliaukkoinen. Silta-arkut ja jääesteet
on muurattu suurista harkkokivistä. Kunkin aukon molemmin puolin on
kuusi kaksoistukiansasta. Myös kansirakenne on puuta. Harvinaisen tu-
kiansassillan puuosat, joista osa on alkuperäistä puumateriaalia, on pu-
namullattu ja tervattu.

Pyhäjoen Kalarannat (7) Pyhäjoen Kaukon, Jokipuojin ja Parhalahden vanhat kalarannat kertovat
alueen kalastusperinteestä. Pohjanmaan jokien suualueilla on tiiviisti
rakennettuja venerantoja ja vaja-alueita, jotka ovat tyypillisiä nimen-
omaan Pohjanmaan merikalastukselle.
Pyhäjoella on kolme kalasatamaa, jotka käsittävät useita kymmeniä ve-
nevajoja, verkkovajoja ja kala-aittoja. Pyhäjoen suussa on Jokipuojin
kalaranta, joen pohjoisrannalla on Kaukon kalalanssi. Liminkaojan varrel-
la Parhalahden kalarannassa on kolmisenkymmentä pientä kalavajaa ja -
aittaa.
Kylien jakokuntien rakentamat kalasatamat ja venerannat muodostavat
pitkin jokivartta levittyviä tiiviitä rakennusryhmiä. Rakennusryhmien si-
sällä on pieniä aukioita ja kalastukseen liittyviä rakennelmia. Ranta on
kylien yhteismaata ja rakennukset kunkin talon omia. Rakennuksia on
salvottu hirrestä, osa on lautarakenteisia. Monet on katettu malkapuilla,
laudalla tai oljilla.

Kalaputaan kylä (8) Kalapudas on Pyhäjoen varrella sijaitseva ns. puhtokylä, jonka erityispiir-
teenä voimakkaiden kevättulvien takia on maaston korkeimpiin keskitty-
nyt asutus. Samalle mäelle on rakennettu useita talouskeskuksia asuin-
rakennuksineen ja lukuisine talousrakennuksineen. Pihamaa on yhteinen
ja rakennusten nurkkien välillä on vain muutama metri.
Kalaputaan mäellä ovat kantatilat Kalapudas, Alapudas, Rantapudas ja
Ylimäki. Vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta. Asuinrakennukset
sijaitsevat ylimpänä ja talousrakennusten muurimainen rivi kehystää
niitä, alimpana ovat ladot ja varastorakennukset.
Kalaputaan kaakkoispuolella Männistökosken molemmilla rantamilla ovat
Poutiaisenpuhto ja Männistönpuhto, jotka molemmat muodostuvat sulje-
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tuista pihapiireistä.

Oulaisten rautatieasema
(9)

Oulaisten asema on 1886 valmistuneen Seinäjoki-Oulu-radan alkuperäi-
nen asema, joka on säilyttänyt suureksi osaksi rakentamisaikaisen, tyyp-
pipiirustuksin toteutetun asunsa.
Oulaisten aseman rakennuskanta on pääasiassa vuosilta 1886-1910.
Seinäjoki-Oulu-radan asema on rakennettu noudattaen IV-luokan tyyp-
piaseman n:o 1 piirustuksia. Asemarakennus sijaitsee asema-alueen
pohjoispäässä. Asema-alueen kolmen asuinrakennuksen talousrakennuk-
set muodostavat Rautatiekadun laitaan yhtenäisen rakennusrivin.

Mattilanperän kylä (10) Mattilanperän taloryhmä on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Poh-
janmaan jokilaaksokylien takamaille 1700-luvun loppupuolella syntyneis-
tä kruununtiloista, niiden rakennuskannasta ja kehityksestä.
Mattilanperä on osa Kalajokeen laskevan Kähtävänojan varteen keskitty-
nyttä Kähtävän kylää. Mattilanperän rakennustavaltaan vanhakantaiset
rakennukset, kivinavetat sekä jalka-aitat ja paja ovat edustava esimerkki
1700-luvun suomalaisesta talonpoikaisrakentamisesta.
Mattilan viiteen osaan jakautuneen tilan rakennuskanta on sijoittunut
erittäin tiiviiksi ryhmäksi kylätien mutkaan. Kylätie kulkee asuinpihojen
ja talouspihojen välistä.
Mattilan asuinpihassa on kolme punamullattua asuinrakennusta, joista
vanhin 1700-luvulta. Talouspihan yli kolmestakymmenestä rakennukses-
ta ovat kivinavetat vanhinta kerrostumaa. Myös luonnonkivestä ladotut
navetat ovat 1700-luvulta ja niiden hirsinen yläosa on korvattu uudella
1813 tulipalon jälkeen.

Kalajokivarsi Ylivieskan
keskustassa ja Savisilta
(11)

Kalajokivarressa sijaitsevan Ylivieskan keskustassa on säilynyt perinteisiä
kirkonkylän elementtejä huolimatta voimakkaasta uusiutumisesta. Joki-
maiseman päätepisteenä on pitäjän puinen, päätytornillinen 1786 raken-
nettu ristikirkko, jonka nykyinen asu on vuodelta 1892. Kirkon lähimai-
semassa Kalajoen ylittää museosillaksi nimetty Savisilta, joka on toiseksi
vanhin betonirakenteinen silta Suomessa. Tiehallinnon valitsemat mu-
seosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon
kehitysvaiheita.
Kalajoen saaret ovat maisemallisesti merkittävät. Jokiuomassa on mu-
seomyllyksi kunnostettu Helaalan mylly, jonka kanavarakennelma ja ko-
neisto ovat vuodelta 1884. Nykyinen rakennus on rakennettu 1942 ta-
pahtuneen palon jälkeen alkuperäisen mukaiseksi. Mylly on maisemalli-
sesti tärkeä osa Ylivieskan keskustaa.
Latosaaren itäpuolella sijaitseva Savisilta on rakennettu kuuden luonnon-
kivestä muuratun silta-arkun varaan. Savisillan rinnalla on 1884 valmis-
tunut rautatiesilta. Savisilta on nykyisin osa kevyen liikenteen väylää.
Savisillan itäpuolella on puiston ympäröimä Mäen talo, jonka vanhimmat
osat ovat vuoden 1830 tienoilta ja nykyasu 1940-luvulta.

Kallankarien kalastajatu-
kikohta (12)

Ulkomerellä Kalajoen hiekkasärkkien edustalla sijaitsevat Maakalla ja
Ulkokalla ovat olleet kalastajien tukikohtana jo 1500-luvun lopulta lähti-
en.
Kallankarit sijaitsevat ulkosaaristossa, parinkymmenen kilometrin päässä
mantereesta. Karut ja lähes puuttomat ulkoluodot ovat nousseet merestä
1400-luvun vaiheilla ja ne ovat muodostuneet tärkeiksi kalastus-, hyl-
keenpyynti- ja merenkulkutukikohdiksi. Karien omaleimaisen yhdyskun-
nan erikoisuuksiin on kuulunut Ruotsin kuninkaan 1669 antama rajoitettu
paikallishallinto karikokouksineen ja haminaoikeuksineen. Yhteisistä asi-
oista päätetään jokakesäisissä karikokouksissa.
Maakallan pienen puukirkon ympärillä on lukuisia pieniä kalastajamajoja
ja kirkon vieressä on saarelle tulleen papin arkaainen asuinhuone 1780-
luvulta. Kirkko on oktogonin muotoinen ja sen jyrkän, päistään kolmilap-
peisen paanukaton keskeltä kohoaa paanupeitteinen viirinsalko. Kirkko-
sali on holvattu tynnyriholvilla, joka hirsiseinien tavoin on maalaamaton.
Vain saarnastuolissa ja lukkarinpenkissä on niukka väritys. Kirkon vieres-
sä on kelloteline ja pieni pappilarakennus.
Ulkokallan majakkayhdyskunta sijaitsee pienellä kallioluodolla, jossa on
mm. tiilinen majakkatorni vuodelta 1871 ja 1958 valmistunut asuinra-
kennus.

Taulukko 6. Luettelo ja kuvaukset valtakunnallisista arvokohteista 35 km säteellä osayleiskaava-
alueesta. Numeroinnit suluissa viittaavat kuvan 15 kohdenumerointiin.
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Maakunnalliset arvokohteet

Edellä mainittujen valtakunnallisten kohteiden lisäksi osayleiskaava-alueen ympäristössä on
maakunnallisia arvokohteita. Maakunnallisilla arvokohteilla tarkoitetaan Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavassa (YM vahvistanut 17.2.2005) osoitettuja kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeitä alueita ja kohteita.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osa alueista/kohteista (mm. Kallat ja Kalajokilaakso) on
osoitettu luokitukseltaan valtakunnallisesti arvokkaina kohteina. Maakuntakaavan luokitus perus-
tuu RKY 1993 –inventoinnin tietoihin. RKY 1993 on 1.1.2010 lähtien korvattu RKY 2009 –
inventoinnilla, jonka mukaisesti valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on kuvattu edeltävässä
kappaleessa.

Lähin maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä
alue on Sunintien raitti noin 6 km osayleiskaava-alueesta luoteeseen. Kalajoen kulttuurimaisema
sijaitsee noin 7,5 kilometriä suunnittelualueesta lounaaseen. Muita maakunnallisia arvokohteita
20 km säteellä osayleiskaava-alueesta ovat Plassi, Holmanperä, Pohjankylä, Hiekkasärkät–
Rahja, Viirre, Rajaniemen kylä ja viljelymaisema, Jokipuojin kalaranta, Pyhäjoen suu, Kaukon
Kalalanssi, Parhalahden kalaranta, Parhalahti, Pyhänkoski, Talusperän kulttuurimaisema, Tynki-
län–Saarelan vanha maantie, Tanskanperä, Merijärven kirkkoympäristö ja Talusperä. Alueet on
lueteltu taulukossa 7.

Taulukossa 8 on lueteltu maakuntakaavan mukaiset Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti
merkittävät yksittäiset kohteet, joita sijoittuu 10 kilometrin säteellä hankealueesta 21 kappalet-
ta. Näistä maisemakokonaisuuksiksi on luokiteltu Hirsikarin verkkovajat, Havula ja Ojala sekä
miljöökohteiksi on luokiteltu Heikkilän puhto, Lanteri, Yli-Nikula, Merenoja, Jylkkä ja Pahikkala.

Maakuntakaavassa on osoitettu myös perinnemaisemakohteita, jotka näkyvät kuvassa 21 ja
kuvassa 22.

Kohde
Sunintien raitti, Yppäri
Plassi
Holmanperä
Pohjankylä
Kalajokilaakson kulttuurimaisema
Hiekkasärkät-Rahja
Viirre
Rajaniemen kylä ja viljelymaisema
Jokipuojin kalaranta, kirkonkylä
Pyhäjoen suu
Kaukon kalalanssi, Pohjankylä
Parhalahden kalaranta
Parhalahti
Pyhänkoski
Talusperän kulttuurimaisema
Tynkilän-Saarelan vanha maantie
Tanskanperä
Merijärven kirkkoympäristö
Talusperä

Taulukko 7. Luettelo Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetuista (YM vahvistanut 17.2.2005)
kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeistä alueista 20 km säteellä osayleiskaava-
alueesta.
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Kohde Luetteloperuste
Laitapauhat H
Heikkilän puhto M, R
Tekevän mylly R
Suni R
Lanteri R, H, M
Hirsikarin verkkovajat R, MK
Manninen R
Puskala R
Vasankarin nuorisoseurantalo R
Mehtälän tuulimylly H, R
Silvastin aitat R
Yli-Nikula (”Samuli”) R, M
Keski-Sorvari R, H
Jylkkä R, M
Havula R, H, MK
Merenoja R, H, M
Ojala R, MK
Perämaan pirtti H, R
Rajakivet H
Pahikkala R, H, M
Pohjankylän vanha koulu H, R

Taulukko 8. Luettelo Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista (1993) 10 km
säteellä osayleiskaava-alueesta. Luetteloperusteet: H=historiallinen, R=rakennushistoriallinen,
M=miljöökohde, MK=Maisemakokonaisuus

Muut arvokohteet

Paikalliset rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet sekä perinnemaisemat Pyhäjoen osalta
on selvitetty Pyhäjoen kulttuuriympäristöohjelmasta (Heikkinen 2012).

Paikallisia arvokohteita on tarkasteltu 12 km etäisyydellä osayleiskaava-alueesta. Lähimmät Py-
häjoen kulttuuriympäristöohjelmassa mainitut arvokohteet ovat Tekevän mylly 5,5 km osayleis-
kaava-alueesta pohjoiseen, Suni noin 6 km luoteeseen sekä Heikkilänpuhto noin 7 km pohjoi-
seen. Kyseiset kohteet on luokiteltu kulttuuriympäristöohjelmassa maakunnallisesti merkittäviksi
rakennetuiksi kohteiksi. Lisäksi noin 7 km etäisyydellä sijaitsevalle Yppärin kylän alueelle ja sitä
ympäröivien viljelysaukeiden tuntumaan on osoitettu kulttuuriympäristöohjelmassa lukuisia koh-
teita.

Kohteet osayleiskaava-alueen ulkopuolisella maakaapelilinjauksella

Suunnitellun maakaapelilinjauksen alueella (VE5) sijaitsee yksi valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö, Jylkän talonpoikaistila.
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Kuva 21. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokohteet 35 km
säteellä osayleiskaava-alueesta. Valtakunnalliset arvokohteet on numeroitu, numerointi viittaa
taulukkoon 6.
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Kuva 22. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnalliset ja maakunnalliset arvokohteet 10 km
säteellä osayleiskaava-alueesta. Valtakunnalliset arvokohteet on numeroitu, numerointi viittaa
taulukkoon 6.
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4.13 Yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö

4.13.1 Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR 2010) (Kuva 23) mukaan seudun asutus on
keskittynyt rannikolle ja suurimpien teiden varsille. 20–39 asukkaan pienkyliä on syntynyt Meh-
täkylään ja Vasankariin sekä Pyhäjoelle Krekunperään. Lähimmät isommat asutuskeskittymät
ovat Kalajoen keskusta noin 10 km suunnittelualueesta lounaaseen ja Yppäri noin 7 kilometriä
suunnittelualueesta pohjoiseen. Pyhäjoen keskusta sijaitsee noin 15 kilometriä suunnittelualu-
eesta koilliseen, Merijärven keskusta noin 17 kilometriä itään, Alavieskan keskusta noin 20 kilo-
meriä suunnittelualueesta kaakkoon ja Oulaisten keskusta noin 35 kilometriä itään.

Suunnittelualueen länsipuolella kulkee Turku-Oulu –valtatie (vt 8, Ouluntie) noin 5 kilometrin
etäisyydellä. Jylkän sähköasema sijaitsee noin 7 kilometriä suunnittelualueesta kaakkoon.

4.13.2 Maankäyttö ja asuminen

Osayleiskaavan suunnittelualue on nykyisellään maa- ja metsätalouskäytössä. Suunnittelualueel-
la ei ole pysyvää asutusta eikä loma-asutusta. Alue on yksityisessä omistuksessa. Tuulivoima-
puistoaluetta käytetään metsätalouden lisäksi metsästykseen ja marjastukseen. Alue rajoittuu
eteläosastaan Vasannevantiehen (yksityistie).

Pyhäjoen kuntaraja on lähimmillään noin 350 m päässä suunnittelualueesta, lähin voimala sijait-
see n. 1 km etäisyydellä kuntarajasta.

Suunnittelualueen ympäristön asutus on lähinnä haja-asutusta. Lähimmät asuinrakennukset si-
jaitsevat Vasannevantien varressa noin 700–940 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Juola
Holding Oy on hankkinut omistukseensa lähimpänä sijaitsevan, kiinteistöllä 43:0 sijaitsevan
asuinrakennuksen ja sille on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös
17.6.2015), jolla rakennuksen käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyttötar-
koitus on työmaa- / varastorakennus. Vasannevantien pysyvän asutuksen etäisyys suunniteltui-
hin voimaloihin on noin 1,4–1,7 kilometriä.  Överstinperän ja Välimaanperän asutuksen etäisyys
on noin 1,7–2,5 kilometriä.

Itäpuolella, noin 2-3 kilometrin etäisyydellä sijaitsevat kylät Haukkala, Nikula ja Överstinperä,
kaakkoispuolella noin 4 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Mehtäkylä, ja länsipuolella noin 5-6 ki-
lometrin etäisyydellä Vasankari ja Kuusela.

Loma-asutus on keskittynyt rannikolle yli 5 kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta. Lähin yk-
sittäinen lomarakennus sijaitsee tuulivoimapuistoalueen länsipuolella noin 2,9 kilometrin etäi-
syydellä suunnittelualueesta ja noin 3,3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voi-
malasta.

Rakennusluvat

Suunnittelualueella kiinteistöllä 39:0 sijaitsee vuonna 2013 rakennettu taukotupa, jonka raken-
nuslupatilanne on tarkistettu Kalajoen kaupungin rakennusvalvonnasta. Taukotuvalle ei ole
myönnetty lupaa eikä rakennukselle ole lupatietoja.

Juola Holding Oy on hankkinut omistukseensa kiinteistöllä 43:0 sijaitsevan asuinrakennuksen ja
asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös
17.6.2015), jolla rakennuksen käyttö asumiseen on päättynyt.

Suunnittelualueen ja lähiympäristön nykyinen ja suunniteltu maankäyttö on esitetty kuvassa
24.
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Kuva 23. Tuulivoimapuistoalueen lähialueiden YKR:n mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2010.
Yksittäinen asuinrakennus aiheuttaa 2 250 metriä halkaisijaltaan olevan maaseutuasutusympyrän.
Maaseutuasutus on esitetty sinisellä, pienkylät (20–39 asukasta) oranssilla, kylät (yli 39 asukasta)
vihreällä ja taajamat punaruskealla. Tuulivoimapuistoalueen rajaus on esitetty mustalla
viivarajauksella. (Ympäristöhallinto 2014)

4.13.3 Virkistys

Tuulivoimapuistoaluetta käytetään metsätalouden lisäksi metsästykseen ja marjastukseen.
Suunnittelualueen länsipuolella, noin kolmen kilometrin päässä sijaitsee metsästysmaja ja am-
pumarata. Mehtäkylässä sijaitsee Lapinmäen uimapaikka noin 4 km etäisyydellä suunnittelualu-
eesta. Suunnittelualueella ei sijaitse ulkoilureittejä. Vasankarin alueella järjestetään kerran vuo-
dessa Sonninkallion lenkki –hölkkätapahtuma. Reitti kulkee lähimmillään noin 4 km etäisyydellä
suunnittelualueesta.

4.13.4 Elinkeinoelämä

Kalajoen kaupungissa oli vuonna 2014 12 620 asukasta ja vuonna 2011 4 828 työpaikkaa. Kau-
pungin työttömyysaste oli vuonna 2013 9,6 prosenttia Kalajoen työpaikat ovat pääosin palve-
luissa, teollisuudessa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. (Kalajoki-Info 2014).

Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse yrityksiä, lähimmät yritykset sijaitsevat Vasankarissa
noin 5 km etäisyydellä suunnittelualueesta ja Mehtäkylässä noin 4 km etäisyydellä.

Juurakon alueen läheisyydessä on 1–5 kilometrin etäisyydellä seitsemän tuulivoimahanketta,
joissa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä noin 125 tuulivoimalaa. Osa tuulivoimaloista on
jo rakennettu tai rakenteilla. Hankkeiden sijainti on esitetty kuvassa 24.
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4.13.5 Maa- ja metsätalous

Alue on nykyisellään maa- ja metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen koillispuolella Välimaanpe-
rällä noin 2 km etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee lypsykarjatila. Mehtäkylässä sijaitsee
kolme lihakarjatilaa ja yksi lypsykarjatila lähimmillään noin 3,6 km etäisyydellä suunnittelualu-
eesta. Suunnittelualueesta noin 4–4,5 km etäisyydellä sijaitsee neljä turkistarhaa.

Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsevat kotieläintilat ja turkistarhat on esitetty kuvassa
24.

Kuva 24. Tuulivoimapuistoalueen ja sen lähiympäristön nykyinen ja suunnitteltu maankäyttö. Kuvassa
on esitetty punaisella katkoviivalla suunnitellun maakaapelin vaihtoehtoiset linjaukset.
Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Jylkän talonpoikaistila on esitetty kuvassa
violetilla rajauksella.
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4.13.6 Palvelut

Palvelut ovat keskittyneet Kalajoen keskustaan. Vasankarin kylässä sijaitsee nuorisoseurantalo
noin 5 km etäisyydellä hankealueesta ja Jylkässä Mehtäkylän koulu noin 7 km etäisyydellä suun-
nittelualueesta. Vasannevantien varressa noin 1,5 km suunnittelualueesta toimii Kalajoen kau-
pungin löytöeläintarha.

4.13.7 Liikenne

Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu Ouluntie (valtatie 8), eteläpuolelle Oulaistentie (seututie
786) ja itäpuolelle Mehtäkyläntie / Yppärintie (yhdystie 7840). Suunnittelualue rajautuu Vasan-
nevantiehen. Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä.

Keskimääräiset ajoneuvojen liikennemäärät perustuvat Liikenneviraston tierekisterin mukaisiin
tietoihin vuodelta 2013. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien yleisten teiden liikennemää-
rät ovat:

- valtatie 8 (Ouluntie) 3169 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 418 ajon/vrk

- seututie 786 (Oulaistentie) 612 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 38 ajon/vrk

- yhdystie 7840 (Mehtäkyläntie/Yppärintie) 526 ajon/vrk
josta raskaan liikenteen osuus 38 ajon/vrk

Kuva 25. Nykyinen liikenneverkko ja keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä vuorokaudessa
hankealueen lähiympäristössä vuonna 2013 (Liikennevirasto 2013). Kuvaan lisätty suunnittelualueen
rajaus mustalla katkoviivalla.

4.13.8 Tekninen huolto

Sähkönjakelu

Alueen kaakkoispuolella, noin 7 km etäisyydellä suunnittelualueesta, sijaitsee Fingrid Oyj:n Jyl-
kän sähköasema.

Jätehuolto

Kalajoen alueella jätteet käsitellään Vestia Oy:n Ylivieskan jätekeskuksessa.
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Vesi- ja viemärihuolto

Alueella ei ole viemäriverkostoa.

4.14 Ympäristön häiriötekijät

Juurakon alueen läheisyydessä on 1–5 kilometrin etäisyydellä seitsemän tuulivoimahanketta,
joissa on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä noin 125 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden sijain-
nista aiheutuu yhteisvaikutuksia lähiympäristön asutukselle. Maisemavaikutukset ulottuvat laa-
jalle alueelle.

Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia on selvitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.19 melun,
varjon vilkkumisen, linnuston ja sähkönsiirron osalta. Yhteisvaikutukset maisemaan on käsitelty
kohdassa 7.6.
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5 OSAYLEISKAAVAN VALMISTELU

5.1 Aloitusvaihe

5.1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, joka sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten ar-
vioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa on nimetty tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja
kuulemistavat, aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedo-
tettu elokuussa 2014 ja suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 28.8.–26.9.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

5.2 Osayleiskaavaluonnos

5.2.1 Sidosryhmätyöskentely

Osayleiskaavoituksen 1. viranomaisneuvottelu

Viranomaisneuvottelu järjestettiin Juurakon tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen luonnos-
vaiheessa 4.11.2014. Neuvottelussa esiteltiin tuulivoimahanketta, osayleiskaavaluonnosta sekä
laadittuja selvityksiä sekä keskusteltiin kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista, jatkotoimenpi-
teistä sekä aikataulusta.

Viranomaisneuvottelumuistio on esitetty liitteessä 5.

5.2.2 Luonnoksen valmistelu

Osayleiskaavaluonnos laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvai-
kutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa on tarkoitus käyttää yleiskaavan mukaisten tuuli-
voimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavaa laadittaessa on huomioitu myös
tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77b §) sekä
yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset (MRL 39 §).

Kaavaluonnos laadittiin sijoitussuunnittelun teknistaloudellisten reunaehtojen, yleiskaavan lähtö-
kohtien, selvitysten, tavoitteiden ja alustavan vaikutusarvioinnin pohjalta.

Ote kaavaluonnoksesta on esitetty kuvassa 26.

5.2.3 Osayleiskaavan suunnittelualue

Alustavana suunnittelualueena oli hankealue, jonka rajausta tarkistettiin kaavaluonnoksessa.
Hanketoimija laati maankäyttöä koskevat sopimukset kiinteistönomistajien kanssa.

Osayleiskaavaluonnos

Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet perustuksineen sijoitetaan Juola Holding Oy:n vuokraamille
alueille. Osayleiskaavan suunnittelualueeseen sisältyvät voimaloiden suoja-alueet siten, ettei
voimalan teoreettisessa kaatumistilanteessa aiheudu vaaraa suunnittelualueen ulkopuolella.
Suoja-alueen laajuudeksi esitettiin kaavaluonnosvaiheessa noin 205 m voimalan keskipisteestä.

Suunnittelualueen laajuus oli kaavaluonnoksessa noin 240 ha.

5.2.4 Luonnoksen periaatteet

Vaihtoehtotarkastelu

Vaihtoehtovaiheessa tutkittiin mm. voimaloiden lukumäärää (8-9), sijoittumista alueella sekä
vaihtoehtojen alustavia luonto-, muinaisjäännös-, melu- ja vilkuntavaikutuksia ja tiesuunnitel-
mia.

Tuulivoimaloiden sijaintia ja kaava-alueen rajausta on muutettu melu- ja vilkuntavaikutusten lie-
ventämiseksi. Suunnittelussa on huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärke-
ät avokallioalueet ja metson soidinalue siirtämällä voimaloiden paikkaa.
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Vaikutusten arvioinnin perusteella valittiin osayleiskaavaluonnoksessa esitettäväksi yhteensä 8
yksikköteholtaan noin 3-3,3 MW:n tuulivoimalan sijoittaminen hankealueelle. Tuulivoimaloiden
napakorkeus on 140 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 205 metriä.

Tuulivoimaloiden sijoittelu

Yksittäisten voimaloiden sijoittelu mahdollisesti täsmentyy teknisen suunnittelun etenemisen
mukaan. Voimaloiden sijoittelun liikkumavara on kaavaluonnoksessa osoitettu lähimmästä asu-
tuksesta poispäin alueille, joilla ei ole rakentamista rajoittavia luontoarvoja ja jotka ovat teknis-
taloudellisesti toteutuskelpoisia. Voimalapaikkojen mahdollisesta siirtämisestä ei siten aiheudu
kaavaselostuksessa arvioitua merkittävämpiä vaikutuksia.

Liittyminen verkostoihin

Tuulivoimapuiston huoltoyhteydet ja liittyminen sähköverkkoon on osoitettu ohjeellisena. Han-
kealueen sisäiset maakaapelit pyritään sijoittamaan tiestön yhteyteen. Liittyminen sähköverk-
koon ratkaistaan myöhemmin suunnittelun edetessä.

Tuulivoimapuisto liittyy Vasannevantiehen olemassa olevan yksityistieliittymän kautta.

Lentoturvallisuus

Finavian julkaiseman kartta-aineiston mukaan (Finavia 2014) Juurakon suunnittelualueella ei ole
merkittyjä korkeusrajoituksia.

Asuinympäristön laatu

Asuinympäristön laatu ja tuulivoimatuotannon harjoittamismahdollisuudet turvataan jättämällä
asutuksen ja tuulivoimarakentamiseen varattavan alueen välille riittävä etäisyys. Suunnittelualu-
eella ei ole pysyvää asutusta. Lähimmillään asutusta on suunnittelualueen länsipuolella, Vasan-
nevan alueella.

Maa- ja metsätalous

Metsäalueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsä-
talouteen liittyvä rakentaminen (M-2). Hankealueella sijaitseville maa- ja metsätalousvaltaisille
alueelle on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille (tv-3/1). Suun-
nittelualueella ei sijaitse peltoalueita eikä kotieläintaloutta.

Luonnonympäristö

Kaavaluonnoksessa on esitetty luontoselvityksessä todetut, metsälain tarkoittamat kohteet, avo-
kalliot. Alueiden kuvaukset ja kaavassa huomioitavat kohteet on esitetty kaavaselostuksen alu-
een luontoa koskevassa kohdassa.

Kulttuuriympäristö ja -maisema

Osayleiskaava-alueella sijaitseva muinaismuistokohde (tervahauta) on osoitettu ja sen säilyttä-
misestä on annettu rakennusluvassa huomioitavia suunnittelumääräyksiä.

Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa on tutkittu valokuvasovitteissa.
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Kuva 26. Ote osayleiskaavaluonnoksesta 2.2.2015

5.3 Mielipiteen kuuleminen osayleiskaavaluonnoksesta

5.3.1 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo 5.2.-6.3.2015

Kaupunginhallitus 2.2.2015

Kalajoen kaupunginhallitus päätti asettaa Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen
ja muun valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä
Kalajoen kaupungintalolla 5.2.–6.3.2015 välisen ajan. Vasankarin nuorisoseuran talolla pidettiin
yleisötilaisuus 9.2.2015. Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa ja 1 kirjallinen mielipi-
de.
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5.3.2 Saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen

Lausunnoissa ja mielipiteessä nousivat esiin muun muassa sähkönsiirron toteuttaminen, vaiku-
tukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, varjon vilkunta, liikenteen vaikutukset, vaikutukset
tv-signaalin vastaanottoon, Puolustusvoimien hyväksyntä hankkeesta sekä yhteisvaikutukset
muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. Lisäksi esitettiin näkymäanalyysin laatimista.

Lausunnot ja mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa seuraavasti:

- Sähkönsiirron toteuttaminen on ratkaistu ja maakaapelia koskevat selvitykset on laadittu en-
nen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

-  Välkkeen vaikutusten huomioimiseksi Juola Holding Oy on hankkinut omistukseensa
4.5.2015 tehdyllä kaupalla tilalla 43:0 sijaitsevan lähimmän asuinkiinteistön, jolla ylittyy vil-
kunnan määrä 8 tuntia vuodessa. Asuinrakennukselle haetaan käyttötarkoituksen muutosta.
Muiden kiinteistöjen osalta vilkunnan määrä ei ylitä 8 h vuodessa.

-  Osayleiskaavaluonnoksessa on muuten tunnistettu hankkeen merkittävimmät ihmisen ter-
veyteen kohdistuvat vaikutukset. Kaavaselostuksen liiteasiakirjoihin on lisätty ehdotusvai-
heessa tarkistettu varjostusselvitys (Liite 10).

- Vasannevantien asukkailta saatu luonnosvaiheen palaute on huomioitu kaavaehdotuksen
valmistelussa ja liikenne tuulivoimapuistoalueelle järjestetään Mehtäkyläntin/Yppärintien
kautta siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille.

-  Mehtäkylän kyläyhdistykseltä saatu palaute on huomioitu täydentämällä yhteisvaikutusten
arviointia maisemavaikutusten osalta. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista on laadittu
näkymäaluetarkastelu, jossa kuvataan Juurakon tuulivoimapuistosta näkyvien tuulivoimaloi-
den lukumäärää ja etäisyyttä katsomispaikasta. Kaavaselostukseen on lisätty kappale 7.20
Haittojen lieventäminen, jossa on huomioitu maisema, luonto ja kulttuuriympäristön kohteet,
melu, varjostus, ihmisten elinolot, liikenne, turvallisuus ja tietoliikenneyhteydet.

-  Hankkeesta laaditaan tutkaselvitys ja Pääesikunnalta pyydetään lausunto hankkeen hyväk-
syttävyydestä ennen rakennusluvan myöntämistä.

- Kaavaselostukseen on lisätty tiedot yhteisvaikutusten arvioinnin periaatteista sekä tiedot sii-
tä, mitä lähtötietoja arvioinnissa on käytetty. Yhteisvaikutusten arviointiin on lisätty näkymä-
aluetarkastelu, johon otettu mukaan lähialueen muut tuulivoimahankkeet.

- Kaavamääräyksiin on lisätty tuulivoimaloiden yhteenlaskettu enimmäisteho sekä määräys,
jonka mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoeste-
valojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa mahdollisimman vähän häiriötä
tuottavalla tavalla.

- Kaavamääräyksistä on poistettu tarpeettomana tuulivoimaloiden purkamisvelvoite.

Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet on esitetty liit-
teessä 6.
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6 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

6.1 Osayleiskaavaehdotus 15.6.2015

6.1.1 Osayleiskaavaratkaisun perustelut

Osayleiskaavaehdotus on laadittu 2.2.2014 päivätyn kaavaluonnoksen ja siitä saatujen kannan-
ottojen, lausuntojen ja mielipiteiden, laadittujen lisäselvitysten ja arvioitujen vaikutusten perus-
teella. Saadun palautteen huomioiminen on esitetty edellä kohdassa 5.3.2 Saadut lausunnot ja
mielipiteet sekä niiden huomioiminen.

Osayleiskaavan karttaosaan ei saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta tullut muutoksia,
kaavamääräyksiä ja -selostusta on täydennetty.

6.1.2 Tuulivoimapuiston tarkentuvien teknisten suunnitelmien huomioiminen

Teknistaloudellisten suunnitelmien täsmentymisen seurauksena osayleiskaavaehdotuksessa tuu-
livoimaloiden enimmäiskorkeus on 210 metriä kaavaluonnoksessa esitetyn 205 metrin sijaan.
Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enintään 26,6 MW.

Osayleiskaava-alueen laajuudessa ja tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitu voimalan suoja-
alueen laajuus noin 210 m voimalan keskipisteestä.

Juurakon tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan rakentamalla maakaapeli osayleiskaava-
alueen ulkopuolelle Elenian 110 kV:n voimalinjalle ja johtamalla maakaapeli samassa johtokäy-
tävässä rinnakkain Elenian linjan kanssa Jylkkään. Jylkässä maakaapeli on suunniteltu johdetta-
vaksi Juurakon sähköasemalle olemassa olevan tieverkoston varressa tai vaihtoehtoisesti nykyi-
seltä Jylkän sähköasemalta pellon laitoja pitkin. Niiltä osin kuin maakaapelilinjaukset poikkeavat
jo aikaisemmin tutkituista, on tutkittu luontokohteet ja muinaismuistot. Tuulivoimapuiston säh-
könsiirto sekä maakaapelin vaihtoehtoiset linjaukset on esitetty kappaleessa 3.2.4 Puiston sisäi-
set maakaapelit ja liityntä sähköverkkoon sekä kuvassa 3.

Liikenne tuulivoimapuistoalueelle järjestetään Mehtäkyläntie /Yppärintien (yhdystie 7840) kaut-
ta.

6.1.3 Täydentävien selvitysten huomioiminen kaavan sisällössä

Näkymäalueanalyysi 2015

Osayleiskaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella osayleiskaavaa var-
ten on laadittu näkymäalueanalyysi, jossa on huomioitu myös lähiympäristön tuulivoimahank-
keet. Näkymäalueanalyysi on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.6 Vaikutukset maisemaan ja
kulttuuriympäristöön.

Meluselvitys ja varjostusselvitys 2015

Melu- ja varjostusselvitykset on päivitetty vastaamaan tuulivoimaloiden enimmäiskorkeutta 210
metriä. Meluselvitys on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.11 Meluvaikutukset ja varjostus-
selvitys kohdassa 7.12 Varjostusvaikutukset.

Osayleiskaava-alueen ulkopuolisten maakaapelilinjausten täydentävä luontoselvitys ja muinais-
jäännösinventointi 2015

Sähkönsiirron toteuttamistavan varmistuttua maakaapelin vaihtoehtoisten linjausten alueilta tar-
kistettiin sekä luontokohteet että muinaisjäännökset keväällä 2015 niiltä osin, kuin ne poikkesi-
vat jo aikaisemmin tutkituista. Selvitysten tulokset on sisällytetty kaavaselostukseen.

6.2 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 25.6.–14.8.2015 ja siitä
pyydettiin lausunnot.  Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta.
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6.2.1 Saadut lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioiminen

Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet esitetään liit-
teessä 7. Lausunnoissa ja muistutuksissa nousivat esiin muun muassa melu- ja varjostusvaiku-
tukset, vaikutukset tv-signaalin vastaanottoon, osayleiskaava-alueen ulkopuolisen maakaapelin
vaihtoehtoiset linjaukset, vaikutukset linnustoon (kurkien liikehdintä), Puolustusvoimien hyväk-
syntä hankkeesta sekä vaikutusten seurantaohjelman lisääminen kaavaselostukseen. Lisäksi esi-
tettiin kaavaselostukseen täydennyksiä koskien tuulivoimaloiden käytöstä poistumisen jälkeisiä
toimenpiteitä.

Lausunnot ja muistutukset on huomioitu osayleiskaavan sisällössä ja lisätään kaava-aineistoon
seuraavasti:

Osayleiskaavakartta, kaavamääräykset

- Kaavakarttaan korjataan meluhaittojen ehkäisemistä koskevan kaavamääräyksen virheelli-
nen teksti muotoon ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot.

Osayleiskaavaselostus

- Lisätään kaavaselostuksen vaikutusarviointiin ao. kohtiin sekä selostuksen kohtiin 7.20.3
Haittojen lieventäminen, Melu ja 7.20.4 Varjostus: Melu- ja välkevaikutusten huomioi-
miseksi Juola Holding Oy on hankkinut kiinteistön 43:0 omistukseensa. Kiinteistöllä sijaitse-
valle asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös
17.6.2015). Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus on työmaa- /varastorakennus.

-  Lisätään kaavaselostuksen kohtaan 7.11. Meluvaikutukset: Valtioneuvosto on antanut
27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta, joka on tullut voimaan 1.9.2015. Asetus-
ta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan, joka asetuksen voimaan tullessa on ollut tai on maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä. Täten Juurakon
tuulivoimapuiston kaavoituksessa noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mu-
kaisia melutason ohjearvoja sekä Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituksessa nouda-
tettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja.

- Täydennetään kaavaselostuksen kohtaa 7.20.8 Haittojen lieventäminen, Tietoliiken-
neyhteydet: Hankevastaava on valmistellut suunnitelmaa valtakunnallisen radio- ja tv-
verkon häiriöiden poistamiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden tuulivoimatoimi-
joiden kanssa. Teknisiä ratkaisuja on käsitelty ja selvitetään yhteistyössä myös Digitan kans-
sa. Nykyiset signaalitasot on mitattu hankekehittäjän toimesta ja tuulivoimaloiden valmistut-
tua tullaan tarvittaessa suorittamaan uudet mittaukset. Teknisiä ratkaisuja tv-lähetysten ta-
kaamiseksi mahdollisen häiriöalueen asukkaille on useampia, ja hanketoimija pyrkii häiriöi-
den muodostuessa löytämään parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun yksin tai yhdessä
alueen muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa. Tv-signaalin häiriöiden poistamisen ratkaisu-
vaihtoehtoja ovat esim. antennien uudelleen suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistin-
lähetin.

- Kaavaselostuksen kohtaa 6.3.3 Sähkönsiirto täydennetään. Kaavaehdotuksen nähtävillä-
olon jälkeen maakaapelin linjaus Juurakon sähköasemalle on tarkentunut. Osayleiskaava-
alueen ulkopuolisen maakaapelin reittivaihtoehtoa VE3 ei toteuteta ja sen suunnittelusta on
luovuttu. Juola Holding Oy:n ja Fingrid Oyj:n käymien neuvottelujen perusteella maakaapeli
on mahdollista johtaa Juurakon sähköasemalle Fingridin uuden Jylkän muuntoaseman alueen
kautta.

- Kaavaselostuksen kohtaa 8.2.7 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto täydennetään kuvaa-
malla Juurakon tuulivoimapuiston käytöstä poiston periaatteet ja tarvittavat toimenpiteet.

-  Kaavaselostuksen kohtaa 7.19.3 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset täydenne-
tään.

-  Kaavaselostuksen kohtaan 7.9 Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön lisätään
vaikutusten arviointia kurkien liikehdinnän osalta.

- Kaavaselostukseen lisätään kohta 8.3 Ympäristövaikutusten seuranta. Kaavaselostusta
täydennetään ympäristölupahakemuksessa esitetyn tarkkailuohjelman tiedoilla. Hanketoimija
on hakenut ympäristölupaa Juurakon tuulivoimapuiston kahdeksalle tuulivoimalalle. Ympäris-
tölupahakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma (Ramboll Finland 2015), jossa on esitetty
muun muassa linnustoon kohdistuvien vaikutusten tarkkailumenetelmät.
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- Kaavaselostuksen kohtiin 7.18 Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin ja 8.2.4 Puolustus-
voimien hyväksyntä lisätään puolustusvoimien 13.8.2015 antaman lausunnon (AL12065)
sisältö. Pääesikunta toteaa, että Kalajoen Juurakon alueen tuulivoimahankkeen rakentamista
koskevassa suunnittelussa on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.
Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kalajoen
Juurakon alueelle.

- Lisätään kaavaselostuksen kohtaan 7.2. Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun
ympäristöön: Osayleiskaava-alueen ulkopuolinen maakaapelilinjaus ei ole kaavallisesti rat-
kaistava asia, vaikka sen vaikutusarviointi on sisällytetty kaavaselostukseen.

- Lisätään kaavaselostuksen kohtaan 8.2.5 Ympäristölupa:

- Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäris-
tön pilaantumista. Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä
esimerkiksi toimista häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä
muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään haitallisia vaikutuksia.

- Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt Juurakon tuulivoimaloilta ympä-
ristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista. Mahdollisia vaikutuksia hallitaan
ympäristöluvan lupaehtojen kautta. Hanketoimija on toimittanut lupahakemukset kahdek-
salle tuulivoimalalle. Hakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma (Ramboll Finland 2015),
jossa on esitetty muun muassa meluvaikutusten ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien vai-
kutusten tarkkailumenetelmät.

- Kaavaselostuksen ao. kohtiin lisätään: Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen
tuulivoimaloiden ulkomelusta, joka on tullut voimaan 1.9.2015. Asetusta ei kuitenkaan sovel-
leta kaavaan, joka asetuksen voimaan tullessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä. Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoi-
tuksessa noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja
sekä Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituksessa noudatettavia Ympäristöhallinnon oh-
jeen (4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja

6.3 Osayleiskaavan kuvaus

6.3.1 Aluevaraukset

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-3)

Tuulivoimarakentaminen sijoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-3), joka on varat-
tu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoite-
tuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Maa- ja met-
sätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskor-
keuden etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuulivoimaloille osoitetusta alueesta.

Tuulivoimaloiden alue (tv-2/1, tv-2/2, tv-2/3)

Suunnittelualueelle yleiskaavan perusteella rakennettavien tuulivoimaloiden määrä on enintään
kahdeksan. Kaavamääräyksen mukaan aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista
sijoittaa tuulivoimala. Luku tv-2-merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kul-
lekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Tuulivoimaloi-
den kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien
pyörimisalue ja rakentamisessa tarpeelliset nostoalueet on sijoitettava kokonaan alueen sisäpuo-
lelle. Suunnittelussa ja rakentamisessa on säilytettävä luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot.
Tuulivoimaloiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisena. Tuulivoimaloiden värityksen on oltava
yhtenäinen ja vaalea.

6.3.2 Tiestö

Suunnittelualueella on esitetty nykyiset, parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset,
uudet tielinjaukset alueelle laaditun tiesuunnitelman mukaan. Suunnittelussa on hyödynnetty
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa.
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6.3.3 Sähkönsiirto

Alueen sisäiset maakaapelit on osoitettu sijainniltaan ohjeellisina. Maakaapelit tulee sijoittaa
kaavamääräyksen mukaan ensisijaisesti teiden yhteyteen.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen osayleiskaava-alueen ulkopuolisen maakaapelin linjaus
Juurakon sähköasemalle on tarkentunut. Maakaapelin reittivaihtoehtoa VE3 ei toteuteta ja sen
suunnittelusta on luovuttu. Juola Holding Oy:n ja Fingrid Oyj:n käymien neuvottelujen perusteel-
la maakaapeli on mahdollista johtaa Juurakon sähköasemalle Fingridin uuden Jylkän muunto-
aseman alueen kautta.

6.3.4 Luonnonympäristön kohteet

Luo-5

Kaavakartalle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet.

luo-5 Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Alu-
eella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 43.2 §:n mukainen toi-
menpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maan-
käyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.

6.3.5 Kulttuuriympäristön kohteet

sm/nro

Kaavakartalle on merkitty suojelu- / muinaismuistokohde.

sm/1 Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös,
tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitel-
mista on pyydettävä Museoviraston lausunto.

6.3.6 Osayleiskaavan yleismääräykset

Osayleiskaavaa koskevat lisäksi seuraavat yleismääräykset:

TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN
RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (MRL 77a §).

Osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa sijoittaa yhteensä enintään kahdeksan
tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu enimmäisteho on 26,4 MW.

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

Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus tulee olla siipien ylimmästä kärjestä mitattuna enintään
247,5 m merenpinnasta (N2000).

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista sekä
ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot.

Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tulee ensisi-
jaisesti sijoittaa teiden yhteyteen.

Tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapelien sijoittamises-
sa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvok-
kaat alueet.

Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien kaivumaiden
olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi.

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta mahdollisesti vaaranta-
van laitteen, rakennelman tai merkin asettamisesta haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.

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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7 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa

Osayleiskaavan yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä tuuli-
voimapuiston rakentamisen, käytön että käytöstä poiston vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia sel-
vitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Muita hank-
keessa merkittäviksi koettuja vaikutuksia pyritään tunnistamaan kaavoitusprosessin aikana lau-
suntojen, muistutusten sekä sidosryhmätyöskentelyn kautta.

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ym-
päristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnetään muun muassa
annettuja ohjearvoja, kuten melutason ohjearvoja sekä saatavilla olevaa tutkimustietoa. Vaiku-
tusten arvioinnin menetelminä käytetään analyysejä, asiantuntija-arvioita, kartta- ja ilmakuva-
tulkintoja sekä maastotulkintoja.

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan vaikutusarvioinnista on vastannut konsulttityönä
Ramboll Finland Oy.

7.1.1 Arvioitavat vaikutukset

YVA-tarveharkinta

YVA-tarveharkinnan yhteydessä on arvioitu keskeisten vaikutusten syntyvän yhteisvaikutuksista
muiden tuulivoimahankkeiden kanssa, etenkin maiseman, linnuston ja melun osalta. YVA-
tarveharkinta on tehty koskien kahdeksaa yhteisteholtaan 24 MW tuulivoimalaa.

Osayleiskaavan yhteydessä selvitettävät vaikutukset

- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
- Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
- Meluvaikutukset ja varjon vilkkumisen vaikutukset
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Vaikutukset aluetalouteen ja elinkeinoihin
- Vaikutukset kiinteistöjen arvoon
- Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
- Vaikutukset muuttolinnustoon
- Vaikutukset kallio- ja maaperään (sisältäen happamat sulfaattimaat)
- Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
- Sähkönsiirron vaikutukset
- Liikennevaikutukset
- Vaikutukset ilmastoon
- Turvallisuusvaikutukset
- Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan (mm. tutkavaikutukset, kiinteät linkkiyhteydet)
- Lentoestevaikutukset
- Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

7.2 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

Tuulivoimapuiston toteutumisen myötä nykyinen maa- ja metsätalouskäytössä oleva alue muut-
tuu osittain energiantuotannon käyttöön. Osayleiskaavan suunnittelualueella voimaloiden raken-
taminen ei rajoita yksityisten omistamien tilojen metsätalouskäyttöä. Maa- ja metsätalousraken-
taminen on alueella sallittua vähintään 315 metrin (1,5 x kokonaiskorkeus) etäisyydellä tuuli-
voimalasta.

Alueella kulkemista saatetaan talviaikaan jäätävissä olosuhteissa joutua rajoittamaan.

Vaikutukset nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen

Suomessa ei ole virallisia ohjearvoja varjon vilkkumiselle. Kalajoen kaupunki käyttää Ruotsissa
sovellettavaa 8 tunnin vuosittaista realistisen vilkunnan raja-arvoa.

Vilkkumismallinnuksen mukaan vilkunnan laskennallinen ulkomailla käytetty raja-arvo 8 tuntia
vuodessa ylittyy auringonpaistetilastot huomioiden yhden tutkimuspisteen kohdalla. Hanketoimi-
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ja on hankkinut kyseisen kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä kaupalla. Asuinrakennuk-
selle on haettu käyttötarkoituksen muutos (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015), jolla raken-
nuksen käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus on työmaa-
/varastorakennus. Muiden kiinteistöjen osalta vilkunnan määrä ei ylitä 8 tuntia vuodessa. Varjon
vilkunta on kuvattu tarkemmin jäljempänä kappaleessa 7.12. Varjostusvaikutus.

Meluselvityksen mukaan ympäristöministeriön päivämelulle asettamat suunnitteluohjearvot (py-
syvä asutus 45 dB(A) ja loma-asutus 40 dB(A)) eivät ylity. Yöaikaan pysyvän asutuksen suunnit-
teluohjearvo 40 dB(A) ylittyy yhden asuinrakennuksen kohdalla. Hanketoimija on hankkinut ky-
seisen kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä kaupalla. Loma-asutuksen ohjearvo
(35 dB(A)) ei ylity. Meluvaikutukset on kuvattu tarkemmin jäljempänä kappaleessa 7.11 Melu-
vaikutukset.

Vaikutukset lähialueen asuin- ja lomarakentamiseen (hajarakentamiseen)

Voimaloiden välittömät vaikutukset, niistä aiheutuva melu ja varjon vilkunta voivat rajoittaa tuu-
livoimaloiden viereisten kiinteistöjen asuin- ja lomarakentamismahdollisuuksia. Rakennuslupien
myöntämisen osalta ovat voimassa toistaiseksi Vnp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot,
joista laajin vaikutuspiiri on loma-asumiseen käytettävien alueiden yöajan ohjearvolla 40 dB(A).
Vuonna 2012 julkaistussa Ympäristöhallinnon ohjeessa vastaavaksi suunnitteluohjearvoksi suosi-
tellaan 35 dB(A). Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituksessa noudatetaan näitä suunnit-
teluohjearvoja. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista on tullut uusi valtioneuvoston ase-
tus. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan, joka asetuksen
voimaan tullessa on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena jul-
kisesti nähtävillä. Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoituksessa noudatetaan Valtioneuvos-
ton päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä Kalajoen kaupungin tuulivoi-
mayleiskaavoituksessa noudatettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia suunnitte-
luohjearvoja.

Hankkeella voi olla hajarakentamista vähentävä vaikutus 40 dB(A):n melualueella. Melualueisiin
sisältyy yksityisten omistamaa, maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluetta.

- Laajimmillaan melu (voimalatyyppi Vestas V126) voi rajoittaa hajarakentamista enintään 59
yksityisen tilan alueella. Tilat 6:56, 6:136, 6:100, 43:4, 39:0, 41:1, 40:1, 7:93 ja 14:56
jäävät kokonaan 40 dB(A) melualueelle.

Osayleiskaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaikutukset

Sähkönsiirron vaikutus maankäyttöön on vähäinen. Maakaapeli rakennetaan Juurakon tuulivoi-
mapuistoalueelta Elenian 110 kV:n linjalle ja johdetaan samassa johtokäytävässä rinnakkain
Elenian linjan kanssa Jylkkään. Tällöin maakaapelia varten ei tarvitse laajentaa olemassa olevaa
johtokäytävää. Poikkeamat Elenian reitiltä on selvitetty luonto- ja muinaismuistokohteiden osal-
ta. Maakaapelilinjauksesta VE3 luovutaan muinaismuistoinventoinnin perusteella.

Jylkässä maakaapeli on alustavasti suunniteltu johdettavaksi Juurakon sähköasemalle olemassa
olevan tieverkoston varressa tai vaihtoehtoisesti nykyiseltä Jylkän sähköasemalta pellon laitoja
pitkin. Maakaapelilinjausta Juurakon sähköaseman eteläpuolella muutetaan etäämmälle mui-
naismuistoinventoinnin kohteesta. Tarvittavan maakaapelikäytävän leveys on noin 6 m.

Osayleiskaava-alueen ulkopuolinen maakaapelilinjaus ei ole kaavallisesti ratkaistava asia, vaikka
sen vaikutusarviointi on sisällytetty kaavaselostukseen. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen
maakaapelin linjaus Juurakon sähköasemalle on tarkentunut. Juola Holding Oy:n ja Fingrid Oyj:n
käymien neuvottelujen perusteella maakaapeli on mahdollista johtaa Juurakon sähköasemalle
Fingridin uuden Jylkän muuntoaseman alueen kautta.

7.3 Välilliset vaikutukset lähiympäristön nykyiseen maankäyttöön

Muut tuulivoimapuiston lähiympäristöön kohdistuvat merkittävät vaikutukset, kuten maisema-
vaikutukset, eivät ole suoraan maankäyttöä rajoittavia tekijöitä vaan liittyvät ympäristön laa-
tuun. Esimerkiksi merkittävät maisemavaikutukset saattavat heikentää asumisen osalta asu-
mismukavuutta ja alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana, elinkeinojen harjoittamisen osalta
esimerkiksi maatilamatkailun toimintaedellytyksiä tai virkistyskäytön kannalta ympäristön veto-
voimaisuutta.
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7.3.1 Vaikutukset kiinteistöjen arvoon

Tuulivoimapuiston rakentaminen voidaan kokea laskevan kiinteistön arvoa mahdollisten haitta-
vaikutusten vuoksi. Vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on arvioitu aiempien tutkimusten perusteel-
la. Suomessa toimivista tuulivoimapuistoista ei kiinteistöjen arvoon liittyviä tietoja ole kerätty,
joten vaikutusten voimakkuutta ei voida tarkkaan arvioida.

Aiempien kansainvälisten selvitysten mukaan tuulivoimapuistojen vaikutukset kiinteistöjen ar-
voon selittyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja tuulivoimalan välinen etäisyys on yksi kes-
keisimmistä. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, onko tuulivoimapuisto suunnitteilla, ra-
kenteilla tai onko rakentamisesta jo kulunut vuosia. Tutkimusten mukaan kiinteistöjen arvoon
vaikuttaa myös se, sijaitseeko tuulivoimapuisto kiinteistön etu- vai takapuolella (Svensk Vin-
denergi 2010). Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa (Berkeley National Laboratory 2013)
tarkasteltiin tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon yhteensä 50 000 kiinteistön osalta
67 eri tuulivoimapuiston lähialueella. Tutkimuksessa ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamia ti-
lastollisia vaikutuksia kiinteistöjen arvoon missään vaiheessa tuulivoimahankkeiden elinkaarta.
Koska Suomessa toimivista tuulivoimapuistoista ei vastaavaa tietoa ole vielä kerätty, ei kiinteis-
töjen arvoon kohdistuvien vaikutusten voimakkuutta voida tarkkaan arvioida.

7.4 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on esitetty liitteessä 8.

7.5 Hankkeen suhde suunniteltuun maankäyttöön

Maakuntakaava

Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole käsitelty tuulivoimaa eikä
osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Tuulivoimapuisto sijoittuu maakuntakaavan
”valkoiselle alueelle”, johon ei kohdistu maakunnallisia tai seudullisia tarpeita. Tuulivoimapuisto
saattaa paikoin muuttaa näkymiä maakuntakaavassa osoitetuilta arvokkailta maisema- tai kult-
tuuriympäristökohteilta. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä johtuen kohteiden luon-
teesta, laajuudesta tai etäisyydestä tuulivoimaloihin (ks. selostuksen kohta 7.2.5. maisema ja
kulttuuriympäristö). Tuulivoimapuiston toteuttaminen ei suoraan heikennä Vasankarin kylän ke-
hittämismahdollisuuksia maaseutuasutuksen kannalta tärkeänä keskuksena (at), mutta tuuli-
voimapuiston läheisyys ja vaikutukset alueelta aukeaviin näkymiin saattavat heikentää alueen
vetovoimaisuutta perinteisenä maaseutuympäristönä. Vaikutuksia lähiseudun Natura 2000-
alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin on käsitelty luontovaikutusten arviointiosuudessa.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty ne tuulivoima-alueet, joilla on vä-
hintään seudullista merkitystä. Alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuk-
sien toteuttamiseen. Tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulivoimapuistoja,
jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. Juurakon alue sijoittuu kolmen maatuulivoima-alueen
(tv-1) väliin. Tuulivoimapuistojen liityntävoimajohtoja ei ole maakuntakaavassa osoitettu. Hanke
edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman sekä ilmasto- ja energiastrategioiden tavoittei-
ta.

Yleiskaavat ja asemakaavat

Juurakon suunnittelualue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä 25.6.2013 hyväksytystä Tohkojan tuu-
livoimapuiston osayleiskaavasta ja noin 2 km etäisyydellä Mäkikankaan tuulivoimapuiston
osayleiskaavasta, joka on hyväksytty Pyhäjoen valtuustossa 19.12.2012 ja Kalajoen valtuustos-
sa 23.4.2013. Vasankarin oikeusvaikutukseton osayleiskaava sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä
Juurakon suunnittelualueesta.

Tuulivoimapuiston rakentamisella ei ole suunnitteluohjearvot ylittäviä melu- ja välkevaikutuksia
yleiskaavojen eikä asemakaavojen maankäyttöön. Seuraavassa kappaleessa on selvitetty mai-
semallisia vaikutuksia.

Suunnitellun sähkönsiirron vaikutukset

Maakaapelireitille ei ole osoitettu maakuntakaavassa erityistä käyttötarkoitusta tai kaavamäärä-
yksiä, joten hankkeen aiheuttama maankäytön muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan
kanssa. Maakuntakaavan lisäksi maakaapelireitin alueella ei ole muita voimassa olevia kaavoja.
Vaikutuksia selvitettäessä ei ole tullut esiin sellaisia nykyiseen tai tulevaan maankäyttöön liitty-
viä tavoitteita, joiden kanssa maakaapelireitti olisi ristiriidassa.
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7.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Tuulivoimaloiden rakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaku-
vaan eli maiseman visuaalisesti havaittavaan ilmiasuun. Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi
muutokset maisemakuvassa saattavat ulottua laajalle alueelle. Myös tuulivoimaloita varten ra-
kennettavista voimajohtoon liittyvistä rakenteista sekä uusista tai parannettavista tieyhteyksistä
saattaa aiheutua maisemavaikutuksia. Näkyvyyteen vaikuttavat kuitenkin useat ympäristön ra-
kenteet, kuten puusto ja rakennukset. Lisäksi maisemavaikutusten merkittävyys riippuu etäisyy-
destä ja esimerkiksi maiseman sietokyvystä. Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu yleisesti
tuulivoimaloiden näkyvyyteen ja maisemavaikutusten merkittävyyteen liittyviä tekijöitä.

Kuva 27. Esimerkkejä tuulivoimalan aiheuttamista visuaalisista vaikutuksista

Kohde
nro

Tuulivoimalan näkymiseen liittyviä huomioita

1. Voimala saattaa näkyä avoimille kallionlakialueille, näköalapaikoille tms.

2. Metsäiseltä alueelta ei ole näköyhteyttä voimalalle (riippuu kuitenkin puuston tiheydestä ym.)

3. Voimala näkyy lähes kokonaan. Katselupisteen edessä on avointa tilaa.

4. Voimala ei näy. Näkymät katkeavat metsäsaarekkeeseen.

5. Voimala näkyy lähes kokonaan. Katselupisteen edessä on avointa tilaa. Kyläkeskuksen ja kirkon-
tornin asema maisemakokonaisuudessa saattaa heikentyä merkittävästi, kun tuulivoimala muodos-
taa näkymäakselille hallitsevan maamerkin (riippuu kuitenkin mm. eri elementtien etäisyydestä
suhteessa toisiinsa ja katselupisteeseen).

6. Voimala ei todennäköisesti näy rakennetulle alueelle, sillä rakennukset, rakenteet ja kasvillisuus
lähellä katselupistettä katkaisevat näkymiä. Visuaaliset vaikutukset riippuvat kuitenkin mm. katu-
jen suuntautuneisuudesta, etäisyydestä tuulivoimaloihin, rakennusten korkeuksista, maastonmuo-
doista jne.

7. Voimalan välittömällä vaikutusalueella voimala näkyy osittain tai kokonaan.

8. Voimala näkyy osittain, mutta esimerkiksi rannikolla sijaitsevilta loma-asunnoilta päänäkymäsuun-
ta on tyypillisesti kohti avointa vesialuetta.

9. Voimala näkyy lähes kokonaan ja muodostaa rannikon siluetissa merkittävän maamerkin.

10. Voimala saattaa näkyä myös sitä kohti suuntautuneiden, kapeidenkin viivamaisten avointen aluei-
den kuten teiden tai voimajohtokäytävien kautta. Sijainti tienäkymän tai vastaavan katsetta ohjaa-
van elementin päätteenä korostaa voimalan visuaalista vaikutusta.
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p = puuston korkeus = arvio 15m, h = tuulivoimalan korkeus = 200m, K = katselupiste

y = katselupisteen (K) etäisyys tuulivoimalasta

x = katselupisteen edessä olevan avoimen tilan koko vähintään, jotta tuulivoimalan
rakenteita on mahdollista nähdä puuston takaa

Kuva 28. Esimerkki voimaloiden näkymisen arvioinnissa käytetystä materiaalista (periaatekuva, ei
mittakaavassa). Arvioinni yhteydessä on selvitetty, kuinka laaja avoin maisematila (x) tulee
katselupisteen (K) edessä vähintään olla, jotta voimalaitokset näkyvät ko. etäisyysvyöhykkeelle.

7.6.1 Kuvaus hankkeen maisemavaikutuksista

Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa hankealueen maiseman luonnetta, eriluonteisten alu-
eiden välistä suhdetta sekä näkymiä kohti hankealuetta. Maisemavaikutusten arvioinnissa on
huomioitu yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Tuulivoimapuiston toteutuessa nykyinen metsäinen luonnonalue muuttuu suurimittakaavaiseksi
energiantuotannon alueeksi. Tuulivoimapuiston toteutuminen vaikuttaa erityisesti tuulivoima-
puiston lähialueen asutukseen, kun viereisen luonnonympäristökokonaisuuden luonne ja näky-
mät kohti aluetta muuttuvat: Asutus ei enää jatkossa sijaitse luonnonalueiden reunustamassa
peltomaisemassa vaan suurimittakaavaisen, alueen maisemaa hallitsevan energiantuotantoalu-
een kupeessa. Vasannevantien asuinrakennuksilta, joista voimaloita kohti avautuu avoimia nä-
kymäakseleita peltojen kautta, voivat voimalat näkyä hyvinkin hallitsevina.

Etäisyyden kasvaessa vaikutukset yleensä vähitellen lieventyvät, mutta paikallinen vaihtelu
(esim. asuntojen oleskelualueiden, pihojen, tärkeimpien reittien jne. suuntautuneisuus, tärkeät
näkymäakselit) vaikuttaa paljolti siihen, kuinka merkittäviä visuaalisia vaikutuksia mihinkin koh-
teeseen syntyy.

Teitä seurailevalla asumisen vyöhykkeillä (VT8 ja Mehtäkyläntie) kohdistuu tuulivoimapuistosta
lähinnä visuaalisia vaikutuksia. Kyläkokonaisuudet säilyvät eheinä siitä huolimatta, että paikoi-
tellen näkymät kyläkokonaisuuksien alueelta ulospäin muuttuvat.

Paikallisella tasolla tarkasteltuna voimaloiden väliset alueet voivat hankealuekokonaisuuden
luonteen muuttumisesta huolimatta kuitenkin jatkossakin säilyä luonnonalueina. Kahden yksit-
täisen voimalan välinen etäisyys on vähintään noin 400 metriä ja niiden välinen alue jää (uusia
rakennettavia tieyhteyksiä ja voimajohtoja lukuun ottamatta) luonnonalueeksi, jolla kulkua ei
hankkeen johdosta rajoiteta.

Yhdessä muiden alueelle toteutettavien tuulivoimapuistohankkeiden kanssa aluekokonaisuuden
luonne ja rakennetun ympäristön hierarkia muuttuu tuulivoimapuistojen hallitessa laajaa osaa
alueesta.

7.6.2 Voimaloiden visuaaliset vaikutukset

Tuulivoimalat tulevat muodostamaan alueelle uuden maamerkin. Näkymien avautuminen kohti
tuulivoimaloita on kuitenkin mahdollista vain sellaisilta alueilta, joilla ei lähellä katselupistettä ole
näkymiä katkaisevia elementtejä kuten puustoa tai rakenteita. Yksinkertaistaen voidaan todeta,
että merkittävimmät näkymäakselit kohti tuulivoimapuistoa aukeavat ympäristön peltoaukeilta
ja metsäisiltä alueilta ei lähtökohtaisesti ole näkyvyyttä tuulivoimaloille voimaloiden välitöntä lä-
hiympäristöä lukuun ottamatta, sillä puusto katkaisee näkymät. Näkymiin metsäisiltä alueilta

y x

1 km 75 m <

2 km 150 m <

3 km 225 m <

5 km 375 m <

10 km 750 m <

15 km 1125 m <

20 km 1500 m <
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vaikuttavat kuitenkin mm. metsän tiheys, maastonmuodot, puuston korkeus, pienimuotoinen
paikallinen vaihtelu (esim. pienet kalliopaljastumat, ojat tms.) sekä metsänhoitotoimenpiteet.
Näin ollen näkymiä kohti voimaloita aukeaa paikoitellen myös metsäalueilta. Toisaalta monilla
peltoaukeilla, jotka karttatarkasteluiden perusteella ovat avointa aluetta ja joilta näin ollen pitäisi
aueta avoimia näkymiä tuulivoimaloille, saattaa olla metsäsaarekkeita, ojanpiennarten kasvilli-
suutta tai rakennuksia ja rakenteita, joka katkaisevat pitkiä näkymäakseleita.

Arviointityön yhteydessä on karttatarkasteluiden ja maastokäynnin perusteella muodostettu
yleiskuva siitä, mitkä ovat ne merkittävimmät sektorit tai suunnat, joihin visuaalisia vaikutuksia
syntyy (kuva 29 ja taulukko 9). Voimaloiden näkymistä ympäröiville alueille on tutkittu kartta-
tarkasteluiden ja kuvien avulla.

Voimaloiden välittömällä vaikutusalueella, eli 0-600 metrin etäisyydellä voimaloista ei sijaitse
asuinrakennuksia. Alue on pääosin metsää. Vasannevan kaakkoisimmat peltoaukeat sijoittuvat
lähimmillään noin 250 metrin päähän lähintä voimalaa.

Lähialueella, eli 600 metrin -3 km päässä voimaloista sijaitsee Vasannevantien varren asuinra-
kennuksia ja peltoalueita sekä Mehtäkyläntien varren asuinrakennuksia ja peltoaukeita Kalajoen
ja Pyhäjoen kuntarajan läheisyydessä. Molempiin suuntiin voimalat tulevat näkymään selvästi
osana peltoaukeiden takana olevia metsäalueita. Juurakon tuulivoimala-alue laajentaa alueella
suunniteltujen tuulivoimaloiden vyöhykettä koilliseen.

Välialueella, eli 3-10 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijoittuu asumista erityisesti läheisten
teiden vyöhykkeille (Mehtäkyläntie ja VT8). Näille alueille voimalat näkyvät avoimista maisemati-
loista (kuten pellot, suot, vesistöt) tietyistä katselupisteistä hyvin, mutta voimaloiden kokoa ja
etäisyyttä on vaikea hahmottaa.

Kaukoalueelle, eli noin 10-20 kilometrin etäisyydellä voimaloista tuulivoimalat näkyvät vain tie-
tyistä katselupisteistä alueille joilla ei ole näkymää peittävää rakennuskantaa tai kasvillisuutta.
Laajojen avoimien maisematilojen alueilta voimalat näkyvät, mutta tältä etäisyydeltä maiseman
muut elementit vähentävät voimaloiden dominanssia maisemakuvassa.

Alueelle on rakenteilla ja suunnitteilla toteutettavaksi useita tuulivoimala-alueita. Kalajoen kes-
kustan pohjoispuolinen osa Mehtäkyläntieltä VT8:lle tulee muuttumaan lähes kokonaan tuulivoi-
mapuistojen alueeksi. Tällaisessa ympäristössä Juurakon yksittäisen hankkeen vaikutus kauko-
maisemaan on vähäinen.

Vaikka näköyhteys hankealueelle syntyisikin, se ei välttämättä tarkoita haitallista maisemavaiku-
tusta. Visuaalisten vaikutusten merkittävyys riippuu paljolti esim. katselupisteen luonteesta,
etäisyydestä, muista elementeistä näkymäsektorilla, säätilasta, suhtautumisesta hankkeeseen
jne. Tornin ja roottorin lisäksi visuaalisia vaikutuksia aiheuttavat voimaloiden lentoestevalot, joi-
ta on kuvattu kappaleessa 7.15.

Kuva 29. Katselusuunnat ja näkymiseen liittyviä huomioita. Numeroinnit viittaavat taulukkoon 9.

8

9

10

1112
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Kohdenumero Kuvaus vaikutuksesta

1 Vasanneva Voimalat ovat hallitsevia alueen maisemakuvassa. Voimalat sijoittuvat peltojen
muodostamaa avointa tilaa rajaavalle metsäalueelle. Avoin peltoaukea suuntau-
tuu suoraan voimaloiden suuntaan. Etäisyyttä asutukselta lähimpiin voimaloihin
on noin kilometri. Voimalat sijoittuvat asuintalojen itäpuolelle, asuintalojen poh-
joispuolella sijaitsee Mäkikankaan alueen rakenteilla olevat voimalat. (Kuva 33)

2. Välimaanperä/

Överstinperä

Voimalat näkyvät hallitsevasti alueen maisemakuvassa. Sijoittuvat peltojen
muodostamaa avointa tilaa rajaavalle metsäalueelle. Peltoaukea ei ole suuntau-
tunut voimaloita kohti länteen, vaan pohjois-eteläsuuntaisesti, mikä lieventää
voimaloiden näkyvyyttä maisemassa. Voimalat sijoittuvat noin 2,5 kilometrin
päähän lähimmästä asutuksesta. Voimaloiden takana näkyy myös Mäkikankaan
alueen rakenteilla olevat voimalat.

3. Mehtäkylä Voimalat näkyvät joidenkin peltoaukeuden kohdalla kaukomaisemassa ja ne si-
joittuvat peltoaukeuden takaiselle metsäalueelle. Alueen peltoaukeat ovat mel-
ko pienipiirteisiä ja monin paikoin rakennuskanta ja kasvillisuus peittävät nä-
kymiä voimaloille. Voimalat eivät ole hallitsevia, mutta ne erottuvat selvästi tie-
tyistä katselupisteistä. Alueelta näkyy tietyillä kohdin myös rakenteilla olevan
Mäkikankaan tuulivoimapuiston voimalat (Liite 9, kuva 3). Etäisyys voimaloille
on noin 3-5 kilometriä.

4.Lahdenperä/Yppäri Voimalat näkyvät hyvin, mutta eivät ole maisemakuvassa hallitsevia elementte-
jä. Voimalat sijoittuvat eteläisen peltoaukean takaiselle metsäalueelle. Monin
paikoin olemassa oleva rakennuskanta ja puusto peittävät näkymiä kohti voi-
maloita, mutta tietyistä katselupisteistä voimalat näkyvät hyvin. Etäisyys voi-
maloille on noin 5-8 kilometriä. Aluetta lähempänä sijaitsee Mäkikankaan ra-
kenteilla olevat voimalat, jotka näkyvät maisemassa hallitsevina (Kuva 34).

5. Laitaperä, Jylkkö Näkymiä kohti voimaloita voi avautua sopivasti suuntautuneiden peltoaukeiden
kautta, mutta voimalat eivät ole maisemakuvassa hallitsevia elementtejä. Alu-
een peltoaukeat ovat pääosin suuntautuneet pohjois-eteläsuuntaisesti ja voi-
malat sijoittuvat alueesta luoteeseen. Monin paikoin olemassa oleva rakennus-
kanta ja puusto peittävät näkymiä kohti voimaloita. Etäisyys voimaloille on noin
5,5-8 kilometriä.

6. VT8 tiemaisema Lahdenperän eteläpuolella VT8 tiemaisemassa voimalat näkyvät todennäköises-
ti vain tietyistä katselupisteistä alueilla, joilla tien varressa on avointa maise-
matilaa esim. Vasannevantien risteyskohdassa. Tie on suuntautunut lounas-
koillinen suuntaisesti ja voimalat jäävät tien itäpuolelle, joten voimaloiden vai-
kutus tiemaisemaan on vähäinen.

7. Kalajokilaakso Laajojen avointen peltoaukeiden kautta aukeaa pitkiä, avoimia näkymäakselei-
ta. Voimalat erottuvat tietyiltä alueilta kaukomaisemassa. Visuaaliset vaikutuk-
set eivät kuitenkaan merkittävästi heikennä viljelymaisemakokonaisuuden yh-
tenäisyyttä, sillä voimalat eivät sijoitu avoimen maisemakokonaisuuden alueelle
ja ne ovat osa kaukomaisemaa. Muiden alueelle suunniteltujen tuulivoimapuis-
tojen toteutuessa Juurakon voimalat jäävät kauimmaisiksi. Etäisyys voimaloille
on noin 8-15 km.

8. Meri Voimalat erottuvat rannikon siluetissa meren suunnasta katsottaessa.

9. VT8 pohjoinen Näkymiä kohti voimaloita voi paikoin aueta niiltä tieosuuksilta, jotka ovat suun-
tautuneet kohti hankealuetta. Voimalat ovat osa kaukomaisemaa.

10. Merijärventie ja
peltoaukeat

Näkymiä kohti voimaloita voi paikoin aueta niiltä tieosuuksilta ja peltoaukeilta,
jotka ovat suuntautuneet kohti hankealuetta. Voimalat ovat osa kaukomaise-
maa.

11.Ylivieskantie ja
peltoaukeat

Näkymiä kohti voimaloita voi paikoin aueta niiltä tieosuuksilta ja peltoaukeilta,
jotka ovat suuntautuneet kohti hankealuetta. Voimalat ovat osa kaukomaise-
maa.

12.Kurikkalan pelto-
aukeat

Näkymiä kohti voimaloita voi paikoin aueta niiltä peltoaukeilta, jotka ovat suun-
tautuneet kohti hankealuetta. Voimalat ovat osa kaukomaisemaa.

Taulukko 9. Voimaloiden visuaalisiin vaikutuksiin liittyviä huomioita. Taulukko ei ole kattava sen suh-
teen, mille voimalat voivat näkyä, mutta siinä on pyritty huomioimaan ihmistoiminnan kannalta merkit-
tävimmät näkymäalueet.
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7.6.3 Näkymäalueanalyysi

Kaavaehdotusvaiheessa laadittiin lisäselvityksenä näkymäalueanalyysi, jossa tarkasteltiin suun-
nitteilla olevien Juurakon ja Mäkikankaan laajennuksen aiheuttamaa lisäystä ympäristön muiden
tuulivoima-alueiden näkymäalueisiin. Alueelle on suunniteltu yhteensä noin 125 voimalaa.

Kuvassa 30 on mallinnettu suunnitteilla olevat sekä hyväksytyissä kaavoissa olevat tuulivoima-
puistot, jotka ovat jo osin rakenteilla:

- Juurakko (suunnitteilla): 8 voimalaa, kokonaiskorkeus 210 m

- Mäkikangas, 3 voimalan laajennus (suunnitteilla): kokonaiskorkeus 205 m

- Karhunnevankangas, Pyhäjoki (suunnitteilla): Enintään 40 voimalaa, kokonaiskorkeus 230 m

- Jokela: 12 voimalaa, kokonaiskorkeus 200 m

- Tohkoja: 26 voimalaa, kokonaiskorkeus 200 m

- Mäkikangas, Pyhäjoki: 11 voimalaa, kokonaiskorkeus 200 m

- Mustilankangas: 25 voimalaa, kokonaiskorkeus 210 m

Näkymäanalyysia varten tarkistettiin rakenteilla olevien tuulivoimapuistojen viimeisimmät voi-
malamäärät ja -sijainnit sekä hanketoimijoilta että Kalajoen kaupungilta ja analyysi laadittiin
saaduilla tiedoilla, viimeisimmän tiedossa olevan tilanteen mukaan. Näkemäalueanalyysissa käy-
tetyt voimalamäärät eroavat hankkeiden osayleiskaavojen mukaisista voimalamääristä Mäkikan-
kaan (kaavassa 14 voimalaa) ja Mustilankankaan (kaavassa 28 voimalaa) osalta, kaavojen sal-
liman maksimitilanteen ja mallinnuksessa tutkitun tämän hetkisen tilanteen ero on yhteensä
kuusi voimalaa.

Näkymäalueanalyysikarttojen mittakaavassa kuuden voimalan puuttumista ei pysty juurikaan
huomaamaan, sillä voimalat sijoittuvat samalle alueelle kuin mallinnetut voimalat. Mikäli alueelle
rakennettava voimalamäärä kasvaa myöhemmin kuudella voimalalla, siitä ei arvioida tulevan
oleellisia muutoksia mallinnuksen mukaisiin näkymäalueisiin.

Juurakon ja Mäkikankaan laajennuksen aiheuttamat lisäykset näkymäalueisiin ovat pienialaisia ja
sijoittuvat alle 3 km etäisyydelle voimaloista. Merkittävimmät lisäykset sijoittuvat Mehtäkylän-
Överstinperän välisille peltoalueille sekä Haminankallion eteläpuolelle, joille ei kuitenkaan sijoitu
asutusta.

Kaikkien edellä esitettyjen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset on esitetty kuvassa 31. Voi-
malat näkyvät kokonaisuudessaan merelle rannikon siluetissa. Yli 100 voimalaa näkyy Kalajoki-
laakson peltoaukealle, kuten Pitkäsenkylään, Etelänkylään ja Vetoniemenperälle, joissa on avoin-
ta tarkastelualuetta tuulivoimaloiden suuntaan. Välimaanperän-Överstinperän, Kakkurinnevan ja
osin Yppärin maisemassa voimalat näkyvät hallitsevana sijoittuessaan alle 3 km etäisyydelle.
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Kuva 30. Juurakon ja Mäkikankaan laajennuksen näkymäalueet suhteessa muihin tuulivoimapuistoihin.
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Kuva 31. Näkymäalueet, tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset.

7.6.4 Valokuvasovitteet

Voimaloiden visuaalisia vaikutuksia on havainnollistettu kolmen valokuvasovitteen avulla. Valo-
kuvat, joihin voimalat on mallinnettu, on otettu 50mm niin sanotulla normaaliobjektiivilla, joka
vastaa parhaiten ihmissilmää. Valokuvasovitteissa voimaloiden kokonaiskorkeus on 205 metriä.
Teknistaloudellisten suunnitelmien täsmentymisen seurauksena osayleiskaavaehdotuksessa tuu-
livoimalan enimmäiskorkeus on 210 metriä. Koska muutos kokonaiskorkeudessa on varsin pieni
ja valokuvasovitteisiin ei kokonaiskorkeuden korotuksesta silminnähtävää muutosta synny, ei
valokuvasovitteiden päivittämistä kokonaiskorkeudella 210 metriä katsottu tarpeelliseksi kaava-
ehdotusvaiheessa.

Valokuvasovitteiden laadinnan pohjaksi alueelta otettiin valokuvia 29 eri kuvauspaikasta kohti
tuulivoimapuistoa ja näistä valittiin kolme, joihin voimalat mallinnettiin. Valokuvasovitteiden laa-
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dintaan valittiin kuva valtatien 8 läheisyydestä, kuva Mehtäkyläntien asutuksen kohdalta sekä
kuva lähimmän asutuksen suunnasta (Vasannevantie). Paikkojen valinta perustui voimaloiden
näkyvyyteen. Paikoiksi valittiin merkittävimpiä suuntia, joihin voimalat näkyvät (ks. selostuksen
kohta 7.6.2 Voimaloiden visuaaliset vaikutukset).

Vasannevan alueen (kuvauspaikka 19) valokuvasovite sijoittuu n.1,8 kilometrin päähän lähim-
mästä voimalasta. Mehtäläkylän valokuvasovite (kuvauspaikka 12) sijoittuu 4km päähän lähim-
mästä voimalasta. Pohjoisen suunnasta (kuvauspaikka 4) tehty valokuvasovite sijoittuu noin 6,5
kilometrin päähän lähimmästä voimalasta.

Valokuvasovitteiden yhteydessä tulee huomioida, että niiden avulla voidaan havainnollistaa tuu-
livoimarakenteiden näkymistä jostakin tietystä pisteestä tiettyyn suuntaan katsottaessa. Valoku-
vasovitteiden avulla on kuitenkin hankala kuvata voimaloiden vaikutusta maisematilaan kokonai-
suutena. Koska valokuvasovitteissa painottuvat ne alueet, joista voimalat erottuvat selkeästi voi
niiden perusteella saada väärän vaikutelman tuulivoimahankkeen maisemavaikutuksista koko-
naisuutena. Monessa kohtaa vähäinenkin kasvillisuus tai rakenteet peittävät näkymiä voimaloille.

Valokuvasovitteet on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 9.

Kuva 32. Indeksikartta valokuvasovitteiden kuvauspaikoista. Suunnitellut voimalat on esitetty kuvassa
symbolein. Luvut viittaavat kuvauspaikan numeroon.
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Kuva 33. Valokuvasovite tuulivoimaloiden näkymisestä Vasannevantien maisemaan (kuvauspaikka 19).
Kuvan vasemmassa laidassa ja keskellä näkyy voimaloita lähinnä sijaitsevat asuinrakennukset.
Kuvanottopaikasta on etäisyyttä lähimmälle suunnitellulle voimalle noin 1,9 km.

Kuva 34. Valokuvasovite tuulivoimaloiden näkymisestä Mehtäkyläntien varren asutukselle lähellä
valtatien 8:n risteystä (kuvanottopaikka 4). Kuvanottopaikasta on etäisyyttä lähimmälle suunnitellulle
voimalle noin 6,5 kilometriä. Juurakon voimalat näkyvät metsäsaarekkeen takana kuvan vasemmalla
puolella. Kuvan oikeassa laidassa näkyy kaksi Mäkikankaan voimala-alueelle rakenteilla olevaa
voimalaa, jotka ovat noin 4-4,5 kilometrin päässä kuvauspaikasta. Rakenteilla olevien voimaloiden
välissä näkyy rakennusaikainen nosturi.

7.6.5 Vaikutukset suunnittelualueen arvokohteisiin

Tuulivoimaloiden välittömällä vaikutusalueella tai lähialueella ei ole kulttuuriympäristön arvokoh-
teita lukuun ottamatta muinaisjäännösinventoinnissa 2013 ja 2014 (Mikroliitti Oy) löydettyä
kohdetta. Nykyisten hankesuunnitelmien mukaan em. kohteeseen ei aiheutuisi vaikutuksia. Mi-
käli hankkeen jatkosuunnittelussa kuitenkin havaitaan kohteeseen kohdistuvan vaikutuksia, tu-
lee välittömästi ottaa yhteyttä Museovirastoon jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.

Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin

Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Uudessa
2013 tehdyssä maisema-alueinventoinnissa on valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi
ehdotettu Kalajoen hiekkasärkkiä ja Rahjan saaristoa. Tässä työssä kohde on kuitenkin käsitelty
nykyisen statuksen mukaan maakunnallisesti arvokkaana.

Vaikutukset valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin

Pohjanmaan rantatie

Rannikkovyöhykkeellä VT 8:n yhteydessä sijaitsevilta arvokohteilta (osuudet Pohjanmaan ranta-
tiestä) saattaa sopivasti suuntautuneilta osuuksilta paikoin avautua näkymäakseleita kohti tuuli-
voimaloiden alueita. Lähimmillään Vasannevan tien risteyksen läheisyydessä arvokohteen tie-
osuudet sijoittuvat noin 5,3 kilometrin päähän voimaloista. Laajimmat peltoaukeat voimaloiden
suuntaan tien ympäristöstä avautuu Lahdenperän alueelta, josta voimaloille on noin 7,5 kilomet-
rin matka. Kokonaisuutena tarkasteltuna ja etäisyys huomioon ottaen mahdolliset paikalliset
muutokset näkymissä eivät heikennä historiallisen tieympäristön arvoja, sillä alueen arvot eivät
käytössä olleen lähtömateriaalin perusteella perustu tieltä mahdollisesti paikoitellen avautuviin
kaukonäkymiin. Rakenteilla olevat Mäkikankaan tuulivoimapuiston voimalat näkyvät jo nykyisel-
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lään paikoin tieosuudelle, mikä lieventää myös uusien voimaloiden vaikutusta maisemakuvan
muutokseen.

Kuva 35. Näkymä pohjanmaan rantatien suunnasta VT8:n varresta, Vasannevantien ja VT8
risteysalueen läheisyydestä, kohti voimala-aluetta. Kuvan ulkopuolelle vasemmalla jää Mäkikankaan
rakenteilla olevat voimalat.

Plassin vanha markkinapaikka ja Kalajoen pappila

Plassin ja Kalajoen pappilan alueella rakennettu ympäristö on pienipiirteistä eikä rakennetulla
alueella ole laajoja avoimia aukioita tai pitkiä suoria katuosuuksia – näin ollen alueelta ei avaudu
pitkiä näkymäakseleita kohti tuulivoimaloita. Tuulivoimalat eivät todennäköisesti näy alueelle.
Arvokkaat raittimiljööt ovat suuntautuneet pääasiassa joen suuntaisesti (itä-länsi). Vaikka yksit-
täisistä paikoista, esim. arvoalueen pohjoisosan peltoaukeiden kautta olisikin paikoin mahdollista
nähdä osia tuulivoimaloista, eivät muutokset näkymissä merkittävästi heikennä kohteen arvoja,
sillä arvot eivät käytössä olleen lähtömateriaalin perusteella perustu alueelta mantereelle päin
avautuviin kaukonäkymiin. Alueelta on lähimmille voimaloille matkaa noin 9 km. Juurakon voi-
maloiden ja arvokohteen väliin on suunnitteilla mm. Tohkojan tuulivoimala-alue, jonka osayleis-
kaava on hyväksytty 25.6.2013. Osayleiskaava mahdollistaa enintään 26 tuulivoimalan sijoitta-
misen alueelle.

Jylkän talonpoikaistila

Jylkän talonpoikaistilan arvokohteen rajaus käsittää tilakeskuksen ja sen ympäri kertyvän pelto-
aukean. Kohteen rakennettu ympäristö on pienipiirteistä ja kylää ympäröivät pellot melko pienia-
laisia. Näkymiä peittävän kasvillisuuden vuoksi voimalat eivät todennäköisesti näy talonpoikaisti-
lalle. Osia voimaloista on kuitenkin mahdollista havaita kaukomaisemassa RKY-alueen rajauksen
sisältä, talonpoikaistilaa ympäröiviltä pelloilta tietyistä katselupisteistä. Kuvassa 36 on esitetty
karttatarkasteluiden ja avoimen alueen laajuuteen perustuvien laskelmien perusteella arvio siitä
osuudesta RKY-aluetta, jolta voimaloiden ylimmät osat voivat puuston takaa hyvissä sää- ja va-
laistusolosuhteissa näkyä (olettaen puuston korkeudeksi 15 metriä, laskelmissa ei ole huomioitu
maaston korkeuseroja). Tuulivoimaloista saattaa alueille näkyä arviolta maksimissaan noin 35
metriä lavan yläosasta, lavan ollessa pystyasennossa.

Alueelta on voimaloille matkaa noin 7 kilometriä. Vaikka alueelta olisikin mahdollista nähdä osia
tuulivoimaloista, eivät muutokset näkymissä merkittävästi heikennä kohteen arvoja, sillä alueen
arvot eivät käytössä olleen lähtömateriaalin perusteella perustu alueelta avautuviin kaukonäky-
miin. Alueet, joilta voimalarakenteet voivat mahdollisesti olla havaittavissa eivät ole arvokohteen
keskeisiä alueita eivätkä kyseiset näkymäsuunnat korostu alueella erityisesti. Voimaloilla ei ole
vaikutusta näkymiin kohti tilakeskusta.

Kohteen maisemakuva on jo nykyisellään teollisten rakenteiden voimakkaasti muuttamaa. Alu-
een kautta kulkevat voimajohtokäytävät ja alueelle sijoittuva sähköasema ovat muokanneet alu-
een maisemaa ja maisemakuvaa jo niin voimakkaasti, että voimajohtorakenteiden läpi 7km etäi-
syydellä mahdollisesti näkyvät tuulivoimaloiden ylimmät osat ovat vain yksi kaukana, tämän
maisematilan ulkopuolella, oleva energiahuoltoon liittyvä elementti lisää (kuva 37). Voimalat si-
joittuvat niin kauas kohteesta, ettei niillä voida katsoa olevan vaikutuksia kohteen laatuun (Ym-
päristöministeriö 2006). Mahdollinen vähäinen muutos näkymissä ei myöskään heikennä maise-
makokonaisuuden yhtenäisyyttä eikä muuta alueen asemaa seudun maisemakokonaisuudessa.
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Kuva 36. Arvio tuulivoimaloiden näkymisestä Jylkän taloinpoikaistilan ympäristöön (RKY-alueen rajaus
violetilla). Punaisella katkoviivoituksella on osoitettu alueet, joilta mahdollisesti voi nähdä osia
tuulivoimalasta/voimaloista. Kartta on arvio, joka on laadittu leikkauslaskelmien perusteella, olettaen
puuston korkeudeksi 15 metriä. Arviossa ei ole huomioitu kylän rakennusten ja niiden piha-alueiden
kasvillisuuden näkymiä peittävää vaikutusta eikä maastonmuotoja. Arviossa on tutkittu vain RKY-
aluerajauksen sisältä syntyviä näkymälinjoja. Talonpoikaistilan rakennukset ovat niin lähellä
pohjoispuolisia metsiä, että metsän puusto todennäköisesti peittää näkymät kohti voimaloita.

Kuva 37. Näkymä Jylkän talonpoikaistilan pohjoislaidalta kohti voimaloita. Kuvanottopaikasta
tuulivoimalat eivät arvioinnin perusteella tule näkymään.

Rajaniemen kylä

Rajaniemen kylän RKY kohde sijaitsee noin 11,5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Alue
on pienipiirteistä ja sieltä ei avaudu pitkiä näkymiä kohti voimaloita. Karttatarkasteluiden perus-
teella voimalat eivät todennäköisesti näy alueelle lainkaan. Mikäli voimalat jostain katselupis-
teestä näkyvät arvokohteelle ovat ne osa kaukomaisemaa eikä se vaikuta alueen arvoon heiken-
tävästi, sillä alueen arvot eivät käytössä olleen lähtömateriaalin perusteella perustu alueelta
avautuviin kaukonäkymiin.

Muut kohteet

Yli 12 km päässä hankealueesta sijaitseville arvokohteille ei katsota aiheutuvan merkittäviä mai-
semavaikutuksia voimaloiden rakentamisesta. Yli 12 kilometrin päähän voimalat näkyvät kau-
komaisemassa alueilla, joissa on yli 800 metrin levyinen avoin maisematila voimaloiden suun-
taan. Tällainen voi olla esim. peltoaukea, suo tai suora tielinjaus. Tällaisilla alueilla voimala on
kuitenkin vain elementti kaukomaisemassa, eikä se vaikuta maisematilaan hallitsevana tai mai-
seman luonnetta muuttavana.

Vaikutukset maakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan

Sunin kylän peltoaukeat sijoittuvat metsäisen alueen keskelle eikä alueelta todennäköisesti
avaudu näkymiä noin 6.5 kilometrin päässä oleville voimaloille. Mikäli jostain paikoista, esim. ar-
voalueen kylän peltoaukeuden pohjoisreunasta on mahdollista nähdä osia tuulivoimaloista, eivät
muutokset näkymissä merkittävästi heikennä kohteen arvoja, sillä arvot eivät käytössä olleen
lähtömateriaalin perusteella perustu alueelta avautuviin kaukonäkymiin.

Sähköasema.

Voimajohto.
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Pitkäsenkylä–Tynkä (taulukko 9, kohde 7. Kalajokilaakso) maisema-alueen pellot ovat laajoja
Kalajokilaakson avoimia maisematiloja. Myös voimaloiden suuntaan avautuu pitkiä avoimia nä-
kymiä. Lähempänä Pitkäsenkylä–Tynkä –maisema-aluetta kuin Juurakon tuulivoimapuisto on ra-
kenteilla oleva Mustilankangas, josta maisema-alueelle on etäisyyttä noin 3,5 kilometriä. Juura-
kon voimalat saattavat näkyä alueen kaukomaisemassa. Alueen pohjoisreunasta on matkaa lä-
himmille voimaloille noin 7,5 kilometriä. Visuaaliset vaikutukset eivät kuitenkaan merkittävästi
heikennä viljelymaisemakokonaisuuden yhtenäisyyttä, sillä voimalat eivät sijoitu avoimen mai-
semakokonaisuuden alueelle eikä alueen arvo käytössä olleen lähtömateriaalin perusteella pe-
rustu alueelta avautuviin kaukonäkymiin.

Hiekkasärkät–Rahjan maisema-alue, jota on ehdotettu uudessa inventoinnissa nostettavaksi val-
takunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, sijoittuu lähimmillään noin 10 kilometrin päähän
suunnitelluista voimaloista. Erityisesti arvokohteen pohjoisosan ranta-alueilta saattaa voimalat
näkyä kaukomaisemassa. Voimaloiden etäisyys alueelle on kuitenkin niin suuri, että niiden kokoa
ja etäisyyttä on vaikea hahmottaa. Voimalat eivät vaikuta alueen maiseman arvoon heikentäväs-
ti.

Viirteen alue sijoittuu noin 11,5 päähän lähimmältä voimalalta. Alue on pienipiirteistä ja sieltä ei
avaudu pitkiä näkymiä kohti voimaloita. Karttatarkasteluiden perusteella voimalat eivät toden-
näköisesti näy alueelle lainkaan. Mikäli voimalat jostain katselupisteestä näkyvät arvokohteelle
ovat ne osa kaukomaisemaa eikä se vaikuta alueen arvoon heikentävästi.

Vaikutukset muihin arvokkaisiin kohteisiin

Kaava-alueen vaikutusalueelta ei ole tiedossa sellaisia paikallisia maiseman tai kulttuuriympäris-
tön arvokohteita joiden arvoihin tuulivoimaloiden rakentamisella olisi negatiivisia vaikutuksia.

Osayleiskaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirron vaikutukset arvokohteisiin

Juurakon sähköasemaa ja vaihtoehtoisia maakaapelilinjauksia koskevat selvitykset on laadittu
vuonna 2015 ja huomioidaan reittivaihtoehtojen valinnassa.

Juurakon sähköaseman ja maakaapelilinjan alueille laaditun muinaisjäännösinventoinnin mukaan
sähköaseman eteläpuolista maakaapelilinjaa suositellaan siirrettäväksi 20-30 m kaakkoon,
etäämmäksi röykkiöstä. Vaihtoehtoisesti maakaapeli voitaisiin sijoittaa Fingridin sähköaseman
puolelle (Kuva 38).

Maakaapelin vaihtoehtoreitti VE3 kulkee v.2014 havaitun ja raportoidun esihistoriallisen asuin-
paikan yli, mistä syystä reittivaihtoehtoa VE 3 ei toteuteta vaan se jätetään pois (Kuva 20).

Kuva 38. Juurakon sähköasemalle (vihreä alue) johtavan maakaapelin vaihtoehtoiset linjaukset
(harmaa katkoviiva). Fingridin sähköaseman alueen kaakkoisraja on esitetty kuvassa sinipunaisella.

Juurakon
sähköasema
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7.7 Vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Happamat sulfaattimaat

Happamien sulfaattimaiden hapettumisesta aiheutuvia ongelmia ovat muun muassa maaperän ja
vesistöjen happamoituminen sekä haitallisten metallien liukeneminen maaperästä ja sitä kautta
myös pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen aiheuttaen muun muassa kala-
kuolemia. Lisäksi happamista sulfaattimaista aiheutuu ongelmia maatalouden tuottavuuteen ja
kasvillisuuden monimuotoisuuteen, pohjaveden pilaantumista sekä teräs- ja betonirakenteiden
syöpymistä rakentamisessa. Happamilla sulfaattimailla on myös yleisesti heikot geotekniset omi-
naisuudet.

GTK:n tutkimustulosten perusteella on todennäköistä, että suunnittelualueella esiintyy happamia
sulfaattimaita.

Happamien sulfaattimaiden huomioon ottamisesta on annettu kaavamääräys, jonka mukaan ra-
kennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella happamoittavien kaivumaiden
olemassaolo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi.

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Suunnittelualueella tai tuulivoimapuiston sähkönsiirron alueella ei ole pintavesimuodostumia eikä
luokiteltuja pohjavesialueita.

7.8 Vaikutukset luonnonoloihin ja kasvillisuuteen

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin

Arvokkaat luontokohteet on inventoitu koko suunnitellun tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron alu-
eelta.

Voimaloiden rakennuspaikoilta sekä rakennettavilta teiltä poistetaan kasvillisuus, ja luonnonym-
päristö muuttuu rakennetuksi alueeksi. Rakentaminen myös pirstoo metsäaluetta. Rakentamisen
vaikutukset voivat ulottua välillisesti rakennuspaikan lähiympäristöön esimerkiksi reunavaikutuk-
sen vuoksi.

Tuulivoimapuiston alue on metsätalouskäytössä ja soiset alueet on ojitettu. Kasvillisuus on ta-
vanomaista metsälajistoa. Pääpuulaji on mänty ja kenttäkerroksessa esiintyy metsävarpujen
mustikan ja puolukan ohella soistuneilla alueilla suovarpuja kuten suopursua ja juolukkaa. Alu-
eella sijaitsee kuusi metsälain mukaisiksi elinympäristöiksi merkittyä avokalliota (metsälaki
1996/1093 § 10). Voimaloiden rakennuspaikat ovat suurimmaksi osaksi ojitetuilla suomuuttumil-
la tai käsitellyissä talousmetsissä. Voimaloiden ja teiden rakennuspaikat on suunniteltu niin, ett-
eivät ne sijoitu arvokkaiksi rajatuille kallioalueille.

Maakaapelilinjausten alue

Maakaapelilinjausten alueella on tavanomaista talousmetsää. Kasvillisuus ja luontotyypit ovat
pääosin tavanomaisia. Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä (luonnon-
suojelulaki 1996/1096 § 29), vesilain mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä (vesilaki 2011/587 §
2:11) eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Luonnon kannalta arvokkaista kohteista linjausten lähei-
syydessä esiintyy metsälain mukaisia kallioalueita.

Maakaapelilinjauksen vaikutukset luontoon ovat varsin vähäisiä. Juurakon maakaapelin sijoitta-
minen Elenian 110 kV:n voimajohtoaukealle ei aiheuta johtoaukean leventämistä. Niiltä osin,
kun maakaapelilinjaus poikkeaa johtoaukealta, alueen kasvillisuus poistetaan alle 10 levyiseltä
alueelta. Tien viereen sijoittuessaan maakaapelin sijainti ei juuri näy rakentamisen jälkeen. Kas-
villisuus kasvaa takaisin kaivetun alueen päälle.

Maakaapelin linjausvaihtoehto VE1 kulkee arvokkaaksi luontokohteeksi rajatun Väärännevankal-
lioalueen poikki. Alueen kohdalla maakaapeli kuljetetaan kallion päällä betonin sisässä. Vaiku-
tukset luontokohteelle ovat lähinnä esteettisiä, kaapeliputki erottuu rakenteena luonnon keskel-
lä. Tosin alueella kulkeva voimajohtokäytävä on jo muuttanut alueen luonnontilaa.

Vaihtoehtoisista maakaapelilinjauksista VE3 kulkee osan matkaa metsäisellä alueella ja muut
pääosin tien, olemassa olevan johtokäytävän tai pellon vieressä. Luonnon kannalta järkevin olisi
valita vaihtoehto, joka kulkee jo muuttuneessa maastossa. Tosin VE3 linjauksen alueella ei
esiinny luonnon kannalta arvokkaita kohteita.
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Kuvassa 38 esitettyjen vaihtoehtoisten maakaapelilinjausten alue on tutkittu luontoselvityksen
yhteydessä eikä alueella sijaitse arvokkaita luontokohteita.

Kokonaisuudessaan kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten ar-
vioidaan jäävän vähäisiksi.

7.9 Vaikutukset linnustoon ja muuhun eläimistöön

Linnusto

Tuulivoimapuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan:
törmäysvaikutuksiin, elinympäristömuutoksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintä- ja este-
vaikutuksiin (Kuva 39).

Törmäysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu tuulivoimapuiston sijoittumista suhteessa törmä-
yksille herkkien lajien (petolinnut, hanhet, joutsen, kurki) muuttoreitteihin.

Törmäysmallinnuksen lähtötietoina käytettiin sekä havaintoaineistoa, että alueelta olevaa kirjalli-
suutta. Esimerkiksi FCG & Pöyry Finlandin (2012) mukaan Perämeren rannikkoa seuraava valta-
kunnallisesti merkittävä muuttoväylä on leveydeltään karkeasta 10 km. Muutto kuitenkin painot-
tuu lajista riippuen vaihtelevassa määrin lähelle rannikkoa. Tämän vuoksi törmäys mallinnukses-
sa tämä 10 km leveä sektori jaettiin kahdeksi 5 km leveäksi sektoriksi, joista itäisemmälle, eli si-
sämaassa kulkevalle sektorille Juurakon tuulivoimapuisto sijoittuu. Olemassa olevan aineiston ja
maastohavainnoinnin tulosten perusteella kullekin lajille/lajiryhmälle määriteltiin prosenttiosuu-
det, miten niiden muutto jakautuu kyseisille sektoreille. Joutsenista ja merihanhista arvioitiin
90 % muuttavan läntisempää sektoria ja 10 % itäisempää sektoria. Metsähanhen osalta vastaa-
vat painotukset määriteltiin 70/30 % ja kurjen sekä petolintujen 60/40 %. Törmäysmallinnus
laskettiin itäisemmän sektorin osuudesta, eli osuudesta jolle tuulivoimapuisto sijoittuu. Käsitel-
tävien lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen
kautta muuttavien yksilöiden maksimimääräarviot (Tuohimaa 2009, Hölttä 2013).

Törmäysmallinnuksessa pyritään kuvaamaan todennäköisyyksiä mahdollisimman yksinkertaisten
mallien avulla, jolloin niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Suurin ja lopputuloksen kannalta
merkittävin epävarmuustekijä liittyy lintujen kykyyn väistää niiden muuttoreiteille rakennettuja
tuulivoimaloita. Väistön todennäköisyyteen liittyy useita paikallisia ja lajikohtaisia tekijöitä, eikä
väistön todennäköisyyksistä Suomen olosuhteissa ja näin vilkkaalla muuttoreitillä ole tietoa.
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Kuva 39. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.

Törmäysmallinnuksen tulokset

Törmäysmallinnuksessa on tarkasteltu yleensä vallitsevaa tilannetta, jossa 98 % ja 90 % linnuis-
ta väistää voimalat sekä tilapäisiin poikkeuksellisen epäsuotuisiin muutto-olosuhteisiin liittyvää
tilannetta, jossa heikentyneen näkyvyyden yms. tekijöiden takia lintujen kyky havaita voimala-
rakenteita on estynyt ja väistöliikettä ei tapahtuisi lainkaan.  Varsinaisena mallinnuksen tulokse-
na voidaan pitää 98 väistöprosentin antamaa tulosta, mutta eri tekijöiden vaikutuksesta tör-
mäysmäärät voivat väliaikaisesti olla myös suuremmat. Törmäysmallinnuksen tulokset on esitet-
ty taulukossa 10.

5 km leveä sektori, lentokorkeus 50-300m

yks. /
kevät

yks. /
syksy

törm. /
kevät
98%

törm. /
kevät
90%

törm. /
kevät

0%

törm. /
syksy
98%

törm. /
syksy
90%

törm. /
syksy

0%
Laulujoutsen 10000 12000 0,22 1,10 11,04 0,27 1,33 13,25
Metsähanhi 15000 2000 0,61 3,06 30,58 0,08 0,41 4,08
Lyhytnokkahanhi 2000 100 0,08 0,41 4,08 0,00 0,02 0,20
Merihanhi 5000 7000 0,07 0,34 3,40 0,10 0,48 4,76
Kurki 7000 2500 0,70 3,50 34,96 0,25 1,25 12,49
Merikotka 200 100 0,02 0,08 0,80 0,01 0,04 0,40
Maakotka 30 10 0,00 0,01 0,12 0,00 0,00 0,04
Piekana 1200 110 0,08 0,40 3,96 0,01 0,04 0,36
Hiirihaukka 145 13 0,01 0,05 0,48 0,00 0,00 0,04
Varpushaukka 670 650 0,03 0,14 1,37 0,03 0,13 1,33
Sinisuohaukka 260 80 0,02 0,08 0,80 0,00 0,02 0,25
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Ruskosuohaukka 250 250 0,02 0,08 0,77 0,02 0,08 0,77
Ampuhaukka 140 140 0,01 0,03 0,29 0,01 0,03 0,29
Muuttohaukka 35 22 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00 0,04
Nuolihaukka 50 45 0,00 0,01 0,10 0,00 0,01 0,09
Tuulihaukka 280 450 0,01 0,06 0,57 0,02 0,09 0,92
Mehiläishaukka 50 100 0,00 0,02 0,16 0,01 0,03 0,33
Sääksi 70 20 0,00 0,02 0,24 0,00 0,01 0,07

Taulukko 10. Törmäysmallinnuksen tulokset. Lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin kirjallisuu-
dessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden maksimimääräarviot.

Hankkeen vaikutukset muuttavaan linnustoon

Merkittävimmät tuulivoimapuistojen aiheuttamat vaikutukset muodostuvat törmäysvaikutuksis-
ta, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien lintupopulaatioiden tilaan ja tulevai-
suuteen.

On selvää, että rakennettaessa tuulivoimapuistoja lintujen vilkkaalle muuttoreitille, jollaisen reu-
na-alueelle nyt tutkittava tuulivoimapuisto sijoittuu, törmäyksiä tulee tapahtumaan, vaikka pää-
sääntöisesti linnut pyrkivätkin väistämään tuulivoimaloita. Merkittävimmät tuulivoimapuistojen
aiheuttamat vaikutukset muodostuvat törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alu-
een kautta muuttavien lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.

Jos väistöliike tapahtuu 98 %:n todennäköisyydellä, yhdellekään lajille ei arvioida aiheutuvan
merkittäviä törmäysvaikutuksia. 90 %:n todennäköisyydellä tapahtuva väistöliike huomioiden
hankkeesta mahdollisesti vähäisesti kärsiviä muuttolintulajeja ovat metsähanhi ja kurki.

Taantuvan metsähanhen kohdalla vaikutukset arvioidaan muita lajeja merkittävämmiksi, koska
taantuvalle lajille pienikin kuolleisuuden kasvu voi olla merkityksellistä populaation tulevaisuuden
kannalta.

Merkittävää estevaikutusta tuulivoimapuistolla ei muuttolinnuille ole, sillä puisto on pinta-
alaltaan varsin pieni.

Alueen kautta läpimuuttavaan linnustoon kohdistuvaa törmäysriskiä merkittävämmäksi arvioi-
daan muuton aikana lähialueen pelloilla lepäileviin kurkiin kohdistuva törmäysriski. Esimerkiksi
Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-selostuksen yhteydessä laskettiin törmäysmallinnus se-
kä alueen kautta muuttaville kurjille että alueella lepäileville kurjille (FCG Finnish Consulting
Group 2012). Tehtyä mallinnusta voidaan soveltaa myös Juurakon hankealueen kohdalla, sillä
osa kurjista käyttää sekä Pitkäsenkylän että Välimaan peltoalueita, ja molemmat puistot sijoittu-
vat yhtä lailla ruokailupeltojen ja yöpymissuon väliin.

Jos läpimuuttavat kurjet sekä alueella lepäilevät ja ruokailevat kurjet lasketaan yhteen, Musti-
lankankaan tuulivoimaloihin saattaisi törmätä yhteensä 32 kurkea vuodessa. Pelkästään läpi-
muuttavien laskennallinen törmäysmäärä on 5,8 kpl vuodessa, jos 95 % linnuista väistää tuuli-
voimaloita ja linnut käyttäytyvät alueella samalla tavoin myös tuulivoimapuiston rakentamisen
jälkeen (FCG Finnish Consulting Group 2012). Törmäysmäärät siis moninkertaistuivat lepäilyn
aikaisen liikehdinnän seurauksena. Juurakon hankealueen kohdalla lepäilyn aikaisen liikehdinnän
aiheuttama suhteellinen törmäysmäärien kasvu ei todennäköisesti olisi yhtä suuri, sillä hanke-
alue on laajuudeltaan varsin suppea, jolloin suurempi osa kurkien lentoreiteistä kulkisi hankealu-
een ohi. Tehty mallinnus kuitenkin osoittaa ilmiön merkittävyyden törmäysmääriä arvioitaessa.
(Harri Taavetti, Pöyry Finland Oy 28.8.2015).

Joutsenten syksyisen muutonaikaisen lepäilyn Välimaanperän pelloilla on arvioitu aiheuttavan
selvästi enemmän läpilentoja syksyllä kuin varsinaisesti muuttavien lintujen tekemät läpilennot.
Poikkeuksellisina syksyinä, kuten 2011, läpilentojen määrä ja niistä mahdollisesti aiheutuvien
törmäysten määrä voivat olla joutsenten kannalta merkittävän suuret. Joutsenen ruokailupeltoja
sijoittuu myös Yppäriin ja Vasannevalle, ja joutsenten havaittiin myös jossain määrin liikehtivän
ruokailupeltojen välillä päiväsaikaan (FCG Finnish Consulting Group 2012).

Lisäksi on otettava huomioon muut lähialueille suunnitteilla olevat muut tuulivoimapuistot sekä
Raahen eteläpuoliset tuulivoimapuistot, joiden toteutuessa yhteisvaikutukset tämän hankkeen
kanssa voivat olla hyvin merkittävät. Useiden Kalajoki–Raahe-rannikkoalueelle suunniteltujen
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tuulivoimapuistojen muuttolinnustoon aiheuttamista yhteisvaikutuksista on valmistunut erillinen
raportti (FCG & Pöyry Finland 2012).

Sähkönsiirtoa varten rakennettavalla maakaapelilla ei ole vaikutuksia muuttolinnustoon.

Hankkeen vaikutukset pesimälinnustoon

Yleisesti pesimäbiotoopin muuttuminen maankäytön vuoksi saattaa heikentää joidenkin lajien
säilymistä. Erityisesti yhtenäisiä metsäalueita suosivat ja alueella ympärivuotisesti esiintyvät
metsäkanalinnut saattavat kärsiä elinympäristön pirstoutumisesta ja törmäysriskistä. Biotooppi-
muutosten lisäksi voimalat aiheuttavat linnuille törmäysriskin. Myös rakentamisesta, käytönai-
kaisesta lisääntyvästä ihmistoiminnasta ja voimaloiden melusta aiheutuvat häiriövaikutukset voi-
vat lajista riippuen ulottua useiden kilometrien päähän voimaloista.

Hankealueen pesimälinnusto on tavanomaisista metsälajeista koostuvaa. Linnustollisesti huo-
mattavia alueita ei tässä selvityksessä löydetty. Vuonna 2013 tehdyssä selvityksessä alueelta
löytyi metson soidinpaikka, joka sijoittuu suunnitellun voimalapaikan tai muiden rakenteiden lä-
heisyyteen. Metson soitimen ääni voi hukkua matalataajuisen taustamelun alle. Lisääntynyt
taustamelu voi niin ollen häiritä soidinten kuuluvuutta ja vaikeuttaa metsoyksilöiden kykyä löy-
tää soitimia. Edellytyksenä soitimen syntymiselle on laaja, yhtenäinen metsäkuvio. Suositusten
mukaan tiedossa olevat metson soidinkeskukset tulisi jättää rakentamistoimien ulkopuolelle
(Keski-Suomen riistanhoitopiiri 2014). Vaikutukset metson soidinalueeseen on huomioitu voima-
lapaikkaa siirtämällä ja rajaamalla soidinalue rakentamisalueen ulkopuolelle. Myös häiriövaiku-
tusten arvioidaan ulottuvan vähintään 500 m etäisyydelle soidinkeskuksesta. On suositeltavaa,
että rakentamistoimet tehtäisiin metson soidinajan ulkopuolella.

Muiden alueella pesivien maalintulajien osalta hankkeen vaikutusten arvioidaan jäävän varsin
vähäisiksi sekä tuulivoimapuisto- että voimajohtoalueilla. Osa suunnitelluista voimalapaikoista si-
jaitsee jo valmiiksi luonnontilansa menettäneillä kohteilla ja rakennusvaiheessa voidaan hyödyn-
tää kattavasti alueella jo olemassa olevaa metsätieverkostoa, mikä vähentää elinympäristömuu-
toksista aiheutuvia vaikutuksia. Rakentamisen seurauksena häviäviä biotooppeja esiintyy myös
hankealueen ulkopuolella, jolloin on todennäköistä, että valtaosa alueen pesimälinnustosta siir-
tyy pesimään kyseisille alueille. Alueille, joille tuulivoimapuistoalueelta siirtyy yksilöitä, kohdistuu
aiempaa kovempi ravinto- ja reviiripaine, mikä voi heikentää myös kyseisellä alueella jo pesivien
lajien ja yksilöiden elinvoimaisuutta. Näin ollen vaikutukset ulottuvat myös itse tuulivoimapuis-
toalueen ulkopuolelle. Tuulivoimapuistoalueen linnusto koostuu kuitenkin tavallisista lajeista, jo-
ten vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Kokonaisuudessaan pesimälinnustoon aiheutuvien
vaikutusten arvioidaan jäävän varsin vähäisiksi.

Vaikutukset osayleiskaava-alueen ulkopuolisen sähkönsiirtoreitin linnustoon

Sähkönsiirtoreitin rakentaminen edellyttää uuden maakaapelin kaivamista maastoon. Tältä alu-
eelta puita ja metsää vaativien lajien elinympäristö tuhoutuu. Osa reitistä kulkee hakkuilla, tai-
mikoilla, soilla tms. valmiiksi avoimilla tai pienipuustoisilla alueilla, mikä vähentää raivattavan
metsän määrää. Sähkönsiirtoreitin linnusto koostuu pääasiassa tavallisista lajeista ja linnuston
tiheys on alhainen. Kokonaisuudessaan linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän
vähäisiksi.

Suorien elinympäristön muutoksesta ja tuhoutumisesta johtuvien vaikutusten lisäksi linnustolle
aiheutuu häiriötä rakentamisen aikana melusta ja liikkumisesta. Eri lintulajien reaktioetäisyys
häiriöille vaihtelee muutamista kymmenistä metreistä useisiin kilometreihin. Häiriö on kuitenkin
paikallista ja väliaikaista, eikä sillä ole pysyvää vaikutusta linnustoon. Linnustollisesti merkittävil-
lä kohteilla tai niiden läheisyydessä vaikutukset vähenevät huomattavasti, jos rakentaminen voi-
daan ajoittaa pesimäajan ulkopuolelle.

Joillekin lajeille uudella sähkönsiirtoreitillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi ka-
ruilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla, jollaisissa nyt suunniteltu
sähkönsiirtoreitti pääasiassa kulkee, linnuston elinympäristöt voivat jopa monipuolistua alueelle
muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Niiden ja reunavaikutuksen lisääntyminen edistää tiet-
tyjen lajiryhmien, kuten rastaiden ja useiden hyönteissyöjälajien menestymistä.

Vaikutukset muihin eläimiin

Maastoselvityksien ja karttatarkastelun perusteella uuden sähkönsiirtoreitin osuuden alueella ei
esiinny liito-oravalle potentiaalisia kuusikoita tai puronvarsia. Yhteisen voimajohtoreitin alueella
esiintyy Perämeren rannikkoalueen karuille kangasmaille tyypillinen nisäkäslajisto, joista run-
saimpina lajeina ovat metsäjänis ja kettu. Lisäksi alueella tavataan runsas joukko erilaisia pik-
kunisäkkäitä. Suon ja kankaan sekä talousmetsän hakkuiden ja taimikoiden mosaiikkimainen
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vuorottelu muodostaa monentyyppisiä elinympäristöjä muun muassa hirvikannan eduksi. (FCG
2012)

Jylkässä maakaapeliin linjausvaihtoehto VE5 kulkee Jylkän nykyiselle sähköasemalle samassa
johtokäytävässä Elenian voimajohdon kanssa. Maakaapelilinjauksesta ei arvioida olevan vaiku-
tuksia Jylkän liito-oravan esiintymisalueeseen.

Vasannevantien varressa toimii Kalajoen kaupungin löytöeläintarha, joka sijaitsee noin 1,5 km
etäisyydellä suunnittelualueesta ja noin 1,8 km lähimmästä voimalasta.

Valtioneuvoston asetuksessa koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläin-
ten suojelusta (674/2010) kielletään eläinten pito jatkuvassa, yli 65 dB (A) melussa. Asetukses-
sa ei anneta määräyksiä ajoittaisesta melusta, mutta esittää, että laitteet eivät saa vaarantaa
eläinten terveyttä tai hyvinvointia.

Juurakon melumallinnuksen mukaan tuulivoimapuiston aiheuttama melutaso löytöeläintarhan
alueella on noin 32 dB(A). Äänen voimakkuuden taso jää alle normaalin toimistomelun (50–
60 dB) ja hiljaisen luontoalueen (34 dB) (Pöyry Finland Oy 2011).

Tohkojan tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä on tutkittu vaikutuksia Jokelan alueen turkistar-
haukseen (Pöyry Finland Oy 2011). Turkistarhaselvityksen meluvaikutusten arvioinnissa on ver-
tailtu näätäeläinten ja koiraeläinten kuuloalueita ja herkkyysalueita. Selvityksen mukaan koiran
kuulo on herkin välillä 8000–12000 Hz ja koira kuulee 60 dB äänen välillä 70–35000 Hz. Tuuli-
voimaloiden käyntiääni puolestaan koostuu pääosin matalataajuisesta (noin 100–2000 Hz) ää-
nestä. Tuulivoimaloiden käyntiääni ei siis yllä 60 dB:n tasolla koiran herkkyysalueelle, mutta
käyntiääni on kuitenkin koiran kuuloalueella eli eläin havaitsee äänen.

Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan vaikutuksia löytötarhalla hoidettaviin eläimiin. Lisäksi tar-
han toiminta perustuu lyhytaikaiseen hoitoon. Löytöeläimiä säilytetään tarhalla 15 vuorokautta,
jonka jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai eläin lopetetaan.

7.10 Vaikutukset suojelualueisiin

Juurakon alueella ei ole suojelualueita. Lähin suojelualue sijaitsee noin 4 km etäisyydellä suun-
nittelualueen eteläpuolella, alue on soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kaakkurinneva
(SSO110331), jonka eteläosassa on kaksi luonnonsuojelualuetta Iso-Myllylän luonnonsuojelualue
(YSA118347) ja Myllylän luonnonsuojelualue (YSA117843).

Lähin Natura 2000-alue on Vainionhaka (FI1000018), joka on suojeltu luontodirektiivin mukaise-
na SCI-alueena. Kohde on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakunnal-
lisesti arvokkaaksi kohteeksi. Etäisyys tuulivoimapuistoon on 6 km.

7.11 Meluvaikutukset

Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin tuulivoimalan lapojen aerodynaamisesta melusta
sekä sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien aiheuttamasta melusta (muun muassa vaihteis-
to, generaattori sekä jäähdytysjärjestelmät).

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen ehkäi-
semiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja ra-
kentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä raken-
tamisen lupamenettelyissä (Ks. selostuksen kohta 4.3.2 Taulukko 2).

Ympäristöministeriö on esittänyt Tuulivoimarakentamisen suunnittelua koskevassa ohjeessa
4/2012 (Ympäristöministeriö 2012) tuulivoimapuistoja koskeviksi suunnitteluohjearvoiksi 45
dB(A) klo 07–22 ja 40 dB(A) klo 22–07 ja taajaman ulkopuolisille loma-asuinrakennuksille 40
dB(A) päivällä ja 35 dB(A) yöllä (Ks. selostuksen kohta 4.3.2 Taulukko 3). Kalajoen kaupungin
tuulivoimayleiskaavoituksessa noudatetaan näitä suunnitteluohjearvoja.

Pienitaajuisen melun osalta ympäristöministeriö on viitannut ohjeessaan asumisterveysohjeen
ohjearvoihin pientaajuiselle melulle sisätiloissa (Ympäristöministeriö 2012). Ohjearvot vastaavat
15.5.2015 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveyttä koskevassa asetuk-
sessa (545/2015) määrättyjä toimenpiderajoja.

Valtioneuvosto on antanut 27.8.2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta, joka on tullut
voimaan 1.9.2015. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta kaavaan, joka asetuksen voimaan tullessa
on ollut tai on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavaehdotuksena julkisesti nähtävillä.
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Täten Juurakon tuulivoimapuiston kaavoituksessa noudatetaan Valtioneuvoston päätöksen
(993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja sekä Kalajoen kaupungin tuulivoimayleiskaavoituk-
sessa noudatettavia Ympäristöhallinnon ohjeen (4/2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja.

Meluselvitys

Vuonna 2015 tarkistetun meluselvityksen on laatinut Aurinkosiipi Oy. Tuulivoimapuiston aiheut-
tamia meluvaikutuksia arvioitiin melumallinnuksen avulla 8 voimalalle. Mallinnus on laadittu ym-
päristöministeriön tuulivoiman melumallinnusohjeen mukaisesti (Ympäristöministeriö 2014). Me-
luselvityksessä (Liite 10) melumallinnus on laadittu kolmelle voimalatyypille eri napakorkeuksil-
la. Koska melumallinnuksessa käytettyjen voimalatyyppien napakorkeuksissa ja äänitehotasoissa
on eroja, kaavaselostuksessa on esitetty kahden voimalatyypin melumallinnusten tulokset mak-
simivaikutusten arvioimiseksi. Käytetyt voimalatyypit ovat:

- Nordexin N131N, napakorkeus 144 m ja kokonaiskorkeus 209,5 m

- Vestas V126 sileällä siivellä, napakorkeus 137 m ja kokonaiskorkeus 200 m

Meluselvityksen tulokset

Melumallinnuksen tulokset on esitetty osayleiskaavakartalla kuvissa 40 ja 41. Mallinnuksen tu-
losten mukaan voimalatyypillä Nordex N131N tuulivoimapuiston aiheuttama melu ei ylitä asuin-
ja lomarakennuksille annettuja Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia ohjearvoja eikä
ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristöministeriö 2012) mukaisia suunnitteluohjearvoja. Ves-
taksen V126 voimalatyypillä ympäristöministeriön ohjeen mukainen suunnitteluohjearvo
40 dB(A) ylittyy yhden asuinrakennuksen kohdalla. Hanketoimija on hankkinut kyseisen kiinteis-
tön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä kaupalla. Asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen
muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015), jolla rakennuksen käyttö asumiseen on päät-
tynyt. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus on työmaa- / varastorakennus.
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Kuva 40. Melukäyrät osayleiskaavakartalla. Mallinnuksessa käytetty voimalatyyppi on Nordex N131 ja
napakorkeus 144 m.
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Kuva 41. Melukäyrät osayleiskaavakartalla. Mallinnuksessa käytetty voimalatyyppi on Vestas V126 ja
napakorkeus 137 m.

Pienitaajuinen melu

Melumallinnuksessa tarkasteltiin myös pienitaajuisen melun vaikutuksia lähimmässä asuinkoh-
teessa. Laskenta on suoritettu rakennuksen ulkopuolelle, jonka tulosten perusteella voidaan ar-
vioida tarvittavaa ilmaäänieristystä näillä taajuuksilla. Laskennan perusteella tarvittava raken-
nuksen vaipan ilmaäänieristys olisi oltava Nordexin voimalatyypillä vähintään 2 dB 50-200 Hz:n
taajuudella ja Vestaksen voimalatyypillä vähintään 5,7dB, jotta asumisterveysohjeen sisämelun
ohjearvot alittuvat (Asumisterveysohjeen ohjearvo vastaa 15.5.2015 voimaan tulleessa asumis-
terveysasetuksessa määrättyjä toimenpiderajoja). Nordex N131 voimalatyypillä lasketut pieni-
taajuisen melun tasot on esitetty kuvassa 42 ja Vestas V126 (sileä siipi) voimalatyypillä laske-
tut pienitaajuisen melun tasot kuvassa 43.
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Arviointi pienitaajuisen melun vaikutuksista

Asuinrakennuksissa äänieristävyys on yleensä luokkaa 25-30 dB. Lomarakennuksille ei ole ole-
massa äänieristävyysvaatimuksia.

Iin Olhavan tuulivoimapuiston alueella on vuonna 2013 mitattu tuulivoimamelua kesäasuttavan,
yksihuoneisen hirsimökin sisä- ja ulkopuolella. Mitattujen sisä- ja ulkomelutasojen erotukset
ovat luokkaa 13-26 dB (Yli-Kätkä 2013), jolloin voidaan todeta, että sisämelutaso alittuu varsin
kevyellä seinärakenteella.

Laskentatulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimapuiston aiheuttama pieni-
taajuinen melu ei ylitä asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvoa lähimmässä asuinkohteessa. Si-
sätilan ohjearvot alittuvat taajuuksilla 20-40 Hz ja suurimmillaan pienitaajuinen melu on noin
6 dB yli ohjearvon, eikä sen perusteella seinärakenteelle aiheudu erityisiä rakennevaatimuksia.
Normaalia rakennustapaa vastaava ilmaäänieristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten-
pienitaajuisen melun ohjearvojen alle.

Kuva 42. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä. Voimalatyyppi Nordex N131/3000.
Kaaviossa esitetty asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvo vastaa 15.5.2015 voimaan tulleessa
asumisterveysasetuksessa määrättyjä toimenpiderajoja.

Kuva 43. Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä. Voimalatyyppi Vestas V126 sileällä
siivellä. Kaaviossa esitetty asumisterveysohjeen sisätilan ohjearvo vastaa 15.5.2015 voimaan tulleessa
asumisterveysasetuksessa määrättyjä toimenpiderajoja.

Melun vaikutukset alueen äänimaisemaan

Tuulivoimalaitosten melu voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset ovat ajallisesti ja
paikallisesti vaihtelevia. Ajallisesti suurin muutos voidaan havaita melulle altistuvien kohteiden
luona tilastollisen myötätuulen puolella eli tuulivoimapuiston pohjois- ja itäosissa sekä lähempä-
nä voimaloita meluvyöhykkeiden sisällä.
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Rakentamisen aikainen melu

Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti tieliikennemelusta (kevyt- ja raskasliiken-
ne) sekä maanmuokkaustöiden aiheuttamasta melusta. Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjak-
solle ja siitä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi.

Meluoptimointi

Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi roottorin pyö-
rimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä. Meluopti-
moitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa.

7.12 Varjostusvaikutus

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringonvalo osuu käynnissä
olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kul-
massa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista,
ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä.
Tuulivoimapuistojen ympäristössä esiintyvä vilkunta ilmenee usein juuri ennen auringonnousua
tai -laskua, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vil-
kunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille tai
toiminnanharjoittajille.

Varjostusselvityksen on laatinut Pöyry Finland Oy vuonna 2015. Tuulivoimapuiston aiheuttamaa
varjon vilkuntaa ja sen vaikutuksia puiston lähiympäristöön on arvioitu 8 voimalalle, joiden ko-
konaiskorkeus on 210 metriä. Laskentamalli huomioi suunnittelualueen sijainnin (auringonpais-
tekulma, päivittäinen valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheut-
taman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin hal-
kaisija, lapa-profiili), sekä maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit. Laskentame-
netelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tekijöitä, kuten
kasvillisuutta tai pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan mää-
rästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa lisäksi
huomioon paikallisen tuulensuuntajakauman sekä auringonpaistehavainnot.

Varjostusselvitys on esitetty liitteessä 11.
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Kuva 44. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu
huomioon) Juurakon tuulivoimapuistossa. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on
140 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä.

Kuvasta 44 nähdään, että realistinen vuosittainen vilkuntamäärä ylittää 8 tuntia ainoastaan re-
septoripisteessä E. Kiinteistö on siirtynyt Juola Holding Oy:n omistukseen kiinteistökaupassa
4.5.2015. Asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan pää-
tös 17.6.2015), jolla rakennuksen käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyt-
tötarkoitus on työmaa- /varastorakennus. Muiden kiinteistöjen osalta vilkunnan määrä ei ylitä 8
tuntia vuodessa.

Reseptoripistekohtaiset tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 11). Taulukossa
on esitetty varjon vilkunnan esiintymisen teoreettinen maksimikesto vuodessa (h/a) ja yhtäjak-
soinen maksimikesto vuorokaudessa (h/d) sekä vilkunnan realistinen kokonaiskesto vuodessa
(h/a), jossa on huomioitu auringonpaistetilastot.
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Taulukko 11. Mallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin tarkastellulle tuulivoimapuiston toteutusvaih-
toehdolle. Reseptoripisteiden koordinaatit on esitetty ETRS- koordinaattijärjestelmässä.

Vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin muiden maiden vilkunnan raja-
arvoihin myös oheisessa taulukossa (Taulukko 12).  Suomessa ei ole virallisia ohjearvoja vilk-
kumiselle, mutta Kalajoen kaupunki käyttää Ruotsissa sovellettavaa 8 tunnin vuosittaista realis-
tisen vilkunnan raja-arvoa. Vilkuntamallinnuksen tulokset ylittävät Saksassa ja Tanskassa sovel-
lettavat raja-arvot sekä Ruotsissa sovellettavat vuosittaiset vilkuntamäärän raja-arvot. Ruotsin
30 minuutin päivittäisen realistisen vilkunnan raja-arvo ei ylity yhdessäkään reseptoripisteessä.

Taulukko 12. Mallinnustulosten vertailu sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin. Solun taustavärit
suhteessa raja-arvoihin: vihreä – ei ylitystä, punainen – ylitys, harmaa – ei vertailua. Solu on merkitty
punaiseksi mikäli yhdessäkin asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy.

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon suunnittelualu-
een läheisyydessä varjon vilkunta on kohtalaista ja paikoitellen voimakasta tutkitulla voimala-
tyypillä ja napakorkeudella verrattaessa sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin.  Hankkeesta
syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkohteisiin arvioidaan kohtalaisiksi ja osit-
tain voimakkaiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa.

Mallinnuksessa on käytetty tuulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus on 210 metriä. Pienemmällä
voimalatyypillä vilkunnan määrä olisi alhaisempi.

7.13 Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun

Toiminnassa oleva tuulivoimala ehkäisee osaltaan kasihuonekaasupäästöjen syntyä. Hankkeella
on siten positiivinen vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun paikallistasoa laajemmassa mittakaavas-
sa. Tuulivoimahankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat ilmaston ja
ilmanlaadun kannalta positiivisia.

7.14 Vaikutukset aluetalouteen ja elinkeinoihin

Työllisyysvaikutukset syntyvät rakentamisvaiheessa myös mm. voimaloiden komponenttien, ma-
teriaalien ja tuulivoimaloiden valmistamisesta sekä toimintavaiheessa tuulivoiman käyttö- ja
kunnossapidosta (Teknologiateollisuus ry 2012).

Tuulivoimahankkeiden rakentamisvaiheessa käytetään laajasti muiden toimialojen tuottamia
palveluja ja tuotteita. Rakentamisvaiheessa tarvittavia alihankintapalveluita ovat esimerkiksi
puuston poistot, kaivinkonetyöt perustusten kaivamiseen, teiden rakentaminen, maanajo, beto-
nin valmistus, kuljetus ja levitys, raudoitustyöt, erilaiset asennuspalvelut, majoitus- ja ruokailu-
palvelut, vartiointipalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus, kopiopalvelut, siivous ja jätehuolto,
teiden kunnossapito sekä polttoaineiden hankinta. Rakentamisen vaikutusten alueellinen ja pai-
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kallinen kohdentuminen määräytyy esimerkiksi sen mukaan, miten alueella toimivat yritykset
pystyvät tarvittavia alihankintapalveluja tarjoamaan.

Rakentamisvaiheessa hankittavilla palveluilla saattaa olla hyvin merkittävä vaikutus alueen elin-
keinoelämän elinvoimaisuuteen. Esimerkiksi Simoon rakennetun tuulivoimapuiston infrastruktuu-
rin rakentamisen kustannuksista noin 50 % oli lähialueen yrityksiltä hankittujen palvelujen kulu-
ja  (Empower 2012). Paikalliseen elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten voimakkuus mää-
räytyykin osittain sen mukaan, miten lähiseudun yritykset pystyvät tarjoamaan hankkeen raken-
tamiseen tarvittavia materiaaleja ja palveluja. Myös hankkeen käyttö- ja kunnossapidossa on
mahdollista hyödyntää alueen omaa työvoimaa. 3 MW:n laitoksen investointikustannukset ovat
optimiolosuhteissa kuivalla maalla noin 4,5 miljoonaa euroa (Tuulivoimatieto 2013). Laskennalli-
set investointikustannukset Juurakon tuulivoimapuiston 8 voimalalle (3,3 MW) olisivat siis noin
36 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan investointikustannuksista aluetalouteen voisi jäädä
15−20 %. Tämän mukaan Juurakon hankkeesta (8 voimalaa) voisi rakennusvaiheessa jäädä
aluetalouteen noin 5-7 miljoonaa euroa.

Muista Suomen tuulivoimapuistoista saatujen kokemusten (Empower 2012) mukaan toiminta-
vaiheessa aluetalouteen voisi jäädä käyttö- ja kunnossapidon, kiinteistöveron, maan vuokrien,
sähkön siirron sekä yhteisöveron kautta vuosittain noin 70 000 euroa voimalaa kohden. Juura-
kon hankkeessa tämä tarkoittaisi vuosittain yli puolen miljoonan euron tuloa alueen talouteen.

Tuulivoimaloista maksettava kiinteistövero määräytyy Kalajoen kaupungin veroprosentin, tuuli-
voimaloiden lukumäärän ja tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosittain
tehtävien ikäalennusten perusteella.

Vaikutukset elinkeinoihin

Hankkeella ei arvioida olevan vaikututusta alueen ympäristön elinkeinoihin, kuten kotieläintiloi-
hin tai turkistarhoihin sen etäisyyden vuoksi. Lähin kotieläintila sijaitsee noin 2 km etäisyydellä
suunnittelualueesta ja noin 3 km lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Lähimmät yritykset si-
jaitsevat noin 4-5 km etäisyydellä suunnittelualueesta.

7.15 Vaikutukset virkistykseen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu merkittyjä reittejä tai retkeilyra-
kenteita, joihin voisi kohdistua suoria vaikutuksia. Suunnittelualueen virkistystoimintaan kohdis-
tuvat vaikutukset korostuvat tuulivoimapuiston rakentamisen aikaan. Tuulivoimapuiston toimin-
ta-aikana vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Alueella tehtävät maanmuokkaustoimenpiteet, ties-
tön parantaminen sekä puuston poisto voimalapaikoilta ja tielinjoilta vaikuttavat alueen virkis-
tyskäyttöön sitä heikentävästi. Vaikutukset jäävät kuitenkin pääosin tilapäisiksi ja paikallisiksi
etenkin sienestyksen, marjastuksen ja metsästyksen osalta.

Tuulivoimapuiston toimintavaiheessa alueelle pääsyä ei estetä tai rajoiteta, joten hanke ei siten
vaikeuta virkistyskäyttöä, kuten marjastusta tai sienestystä tai muuta luonnossa liikkumista.
Vaikutukset ilmenevät lähinnä voimalapaikoille ja teille menetettyjen marjastus- ja sienestysalu-
eiden osalta. Tuulivoimaloita yhdistävät tiet voivat toisaalta helpottaa marjastajien, sienestäjien
ja muiden luonnossa satunnaisesti liikkuvien kulkemista alueella. Melu- ja maisemavaikutukset
tai varjon vilkkuminen saattavat kuitenkin heikentää alueen ihmisille tärkeitä virkistys- ja luon-
toarvoja etenkin voimaloiden läheisyydessä liikuttaessa. Talviaikaisesta lapoihin kertyvän jään ir-
toamisen muodostamasta riskistä voi aiheutua talviaikana rajoitteita virkistyskäytölle voimaloi-
den välittömässä läheisyydessä. Rajoitteista ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein. Muina vuo-
denaikoina aluetta voidaan käyttää normaalisti virkistystoimintaan. Uusi tieverkosto parantaa
alueen saavutettavuutta ja vaikuttaa siten positiivisesti virkistystoimintaan.

Tohkojan osayleiskaavaselostuksen mukaan (2013) alueen metsästäjät kokevat kaikkien alueelle
suunniteltavien tuulivoimapuistohankkeiden yhdessä muuttavan hirvien syyslaidunalueita siten,
että metsästys alueella hankaloituu ja metsästyksen riskitilanteet mahdollisen lisääntyvän maas-
toliikenteen sekä alueen virkistyskäytön vuoksi lisääntyvät. Osa metsästäjistä kokee voimaloiden
välisen huoltotiestön helpottavan hirvisaaliin kuljetusta maastossa. Suurin osa olettaa hirvien
ennen pitkää tottuvan voimaloiden lapojen liikkeeseen ja edelleen liikkuvan myös tuulivoima-
puistojen alueella, sillä voimaloiden välinen etäisyys on vähintään noin 0,4 km. Voimaloiden ra-
kennuspaikoille sekä huoltotiestön alueelle syntyy hirvien ruokailualueiksi soveltuvaa vesaikkoa,
minkä oletetaan houkuttelevan hirviä alueelle tuulivoimaloiden lapojen liikkeestä ja melusta huo-
limatta. Tutkimustietoa tai aiempaa kokemusta laajemmista maatuulivoimapuistoista ei Suomes-
sa vielä ole, joten hirvien viihtyminen voimaloiden lähellä jää tässä vaiheessa epäselväksi.
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Suunnitellulla maakaapelilinjauksella ei ole merkittävää vaikutusta ihmisille tärkeisiin virkistys-
käyttömuotoihin. Johtoaluetta voidaan rakentamisrajoituksista huolimatta käyttää virkistykseen
kuten retkeilyyn, marjastukseen ja sienestykseen. Maakaapelin rakentamisen ajankohdalla voi
olla tilapäistä haitallista vaikutusta metsästykseen samoin kuin tuulivoimapuiston rakentamisen
yhteydessä, mutta vaikutus jää tilapäiseksi.

Lentoestevalojen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Tuulivoimaloiden lentoestevalot ovat väritykseltään punaisia tai valkoisia. Ainakin tuulivoima-
puiston reunimmaisten voimaloiden valojen tulee olla valoisaan aikaan vilkkuvia. Vilkunta tapah-
tuu samanaikaisesti. Valot sijoittuvat tuulivoimaloiden napakorkeudelle. Lentoestevalaistus on
näin ollen havaittavissa niillä alueilla, joille tuulivoimalan tornin korkein kohta (napakorkeus) nä-
kyy.

Lentoestevalaistus on havaittavissa maisemassa erityisesti pimeään aikaan kirkkaalla säällä.
Sumuisessa tai sateisessa säässä lentoestevalaistus korostuu pilvistä aiheutuvan valon heijas-
tumisen myötä. Korkealla vilkkuva valo voidaan kokea paikoin häiritsevänä. Erityisesti tuulivoi-
mapuiston toiminnan alkuvaiheessa heti voimaloiden rakentamisen jälkeen valaistus saattaa
kiinnittää huomiota maisemassa, joka aikaisemmin on ollut valaisematon. Pimeään aikaan tai
sumussa vaikutukset ovat kohtalaisia. Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen vaikutukset ovat
vähäisiä, sillä valot eivät kirkkaalla säällä erotu kovin hyvin.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Voimaloihin asennettavat vilkkuvat valkoiset valot voi-
daan korvata yöaikana kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin lentoestevalojen vaikutus jää edellä
kuvattua vähäisemmäksi.

7.16 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

Liikennereitit

Rakentamisvaiheen aikainen liikenne tuulivoimapuistoalueelle tullaan järjestämään ainoastaan
Mehtäkyläntie/Yppärintien (yhdystie 7840) kautta. Suunnittelualueelle johtavaa tiestöä tullaan
tarvittaessa parantamaan.

Rakentamisen ja käytöstä poiston aikainen liikenne

Tuulivoimapuiston liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat suurim-
millaan rakentamisen aikana. Rakennusaika on noin 1-2 vuotta. Aluksi jokaiselle voimalalle ra-
kennetaan asennuskenttä ja tarvittaessa parannetaan olemassa olevia teitä tai rakennetaan uusi
tieyhteys. Liikenne koostuu lähinnä maanajosta, maanrakennuskoneiden kuljetuksista ja työ-
maan henkilöliikenteestä.

Rakentamista varten tuulivoimapuistoon kuljetetaan rakennusmateriaalit kuten voimaloiden
osat, maa-ainekset kuten murskeet ja betoni voimaloiden perustusten valua varten. Tuulivoima-
lat kuljetetaan tuulivoimapuistoalueelle osissa maantiekuljetuksina. Yhden tuulivoimalan kuljet-
tamiseen tarvitaan tyypillisesti noin seitsemän rekkakuljetusta.

Suurin osa kuljetuksista syntyy tuulivoimaloiden perustuksia varten tarvittavan betonin sekä pe-
rustuksia, teitä ja tuulivoimaloiden nostoalueita varten tarvittavan soran kuljetuksista. Lisäksi
rakentamisen aikana alueelle suuntautuu muiden tarvikkeiden kuljetuksia ja henkilöliikennettä.

Juurakon tuulivoimahankkeen rakentamisen aikana raskas liikenne lisääntyy huomattavasti
suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen johtavilla teillä. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen
vaikutus liikenteeseen on kuitenkin lyhytaikainen.

Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen synnyttää voimaloiden suurten osien osalta erikoiskulje-
tuksia ja mahdollisesti myös muuta raskasta liikennettä, mikäli myös perustukset puretaan. Vai-
kutukset liikenneturvallisuuteen ovat vähäisemmät, mutta samankaltaiset kuin rakentamisvai-
heessakin.

Toiminnan aikainen liikenne

Tuulivoimapuiston käytön aikana alueella on tarpeen käydä muutamia kertoja vuodessa voima-
laa kohden. Tuulivoimalat huolletaan yhdestä kahteen kertaan vuodessa. Tämän lisäksi voidaan
joutua tekemään satunnaisia huoltokäyntejä, mikäli voimaloissa ilmenee äkillisiä vikoja. Huolto-
jen yhteydessä tuulivoimapuiston alueelle arvioidaan suuntautuvan liikennettä muutaman viikon
aikana päivittäin muutamia autoja. Talviaikaan liikennettä syntyy myös huoltoteiden aurauksista.
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Liikenneturvallisuus

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana lisääntyvä liikenne vaikuttaa liikenneturvallisuuteen
etenkin suunnittelualueen läheisyyteen johtavilla Vasannevantiellä, Yppärintiellä/Mehtäkyläntiellä
ja valtatiellä 8 (Ouluntiellä) sekä risteysalueilla. Voimaloiden suurten osien kuljetukset aiheutta-
vat ajoittaista liikenteen hidastumista erityisesti vilkkaammin liikennöidyllä valtatiellä 8. Raken-
nusaikana lisääntyvä liikenne aiheuttaa myös meluhaittaa kuljetusreittien varrella sijaitseville
kiinteistöille.

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana liikenneturvallisuusriskejä voi aiheutua mm. voimaloista ir-
toavan jään sinkoutumisesta tielle, kuljettajien huomiokyvyn heikkenemisestä sekä ääritapauk-
sessa voimalan kaatumisesta.

Liikenneviraston ohjeen 8/2012 mukaan tuulivoimalan suojaetäisyyden suositus pääteillä, joilla
nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän, on vähintään 300 metriä tien keskiviivasta. Juurakon
tuulivoimala-alue ei sijoitu yleisten teiden läheisyyteen.  Liikenneviraston ohjeistuksessa ei yksi-
tyisteiden osalta ole ohjeistusta.

Tuulivoimaloilla ei sen käytön aikana arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia yleisten teiden (val-
tatien 8, Ouluntien) liikenneturvallisuuteen.

7.17 Vaikutukset turvallisuuteen

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset riskit liittyvät tuulivoimalan rakenteisiin kertyvän jään pu-
toamiseen ja erittäin harvinaiseen voimaloiden lapojen rikkoutumiseen.

Rakentamisaikana turvallisuusriskit liittyvät lisääntyneeseen raskaaseen liikenteeseen sekä pys-
tytykseen ja muuhun rakentamiseen liittyviin turvallisuusriskeihin.

Tuulivoimaloiden rikkoutuminen tai kaatuminen ja putoavat osat

Tuulivoimaloista irtoavien ja putoavien osien aiheuttamaan vaaraan on usein kiinnitetty huomio-
ta, mutta tämänkaltainen rikkoutumistapaus on erittäin epätodennäköinen. Todennäköisin lapo-
jen rikkoutuminen tapahtuu kovassa myrskytuulessa, jolloin voimaloiden läheisyydessä ei juuri
oleskella. Näin ollen tuulivoimaloiden rikkoutumisesta aiheutuva riski on hyvin pieni.

Voimaloiden kaatuminen on erittäin epätodennäköistä, lähes teoreettista, eikä sen katsota oleva
oleellinen turvallisuusriski. Lähin asutus sijaitsee vähintään 1 km etäisyydellä kustakin voimalas-
ta, eikä turvallisuusriskejä asutukselle aiheudu.

Talviaikainen turvallisuus

Tuulivoimalan rakenteista irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin lähellä liikkuville ihmisil-
le. Pyörivistä lavoista irtoava jää saattaa lentää satojen metrien etäisyydelle. Voimalan kiinteistä
rakenteista ja paikallaan olevista lavoista irtoilevat jäät putoavat voimalan alapuolelle.

Tuulivoimalan lapoihin kertyvä jää muuttaa lapojen aerodynamiikkaa, mikä aiheuttaa tuotanto-
tappioita. Jo ohut jääkerros voi haitata tehon tuotantoa, kun lavan pinnan rosoisuus muuttuu.
Jään kertyminen lapoihin voi lisäksi kasvattaa tuulivoimalan kuormituksia, mikä voi johtaa tuuli-
voimalan komponenttien ennenaikaiseen rikkoutumiseen (Suomen tuuliatlas 2013). Jäätämisris-
kiä ja jäiden putoamista voi esiintyä pienessä määrin myös voimajohdoissa.

Jään muodostusta tapahtuu pakkaskaudella ja eniten tilanteissa, joissa tuulivoimalan lavat ovat
pilvien tai sumun peitossa ja lämpötila nollan alapuolella. Toinen riskitekijä on alijäähtynyt vesi.
Käytännössä suurin jäätymisriski on lokakuusta huhtikuuhun, jolloin vuorokauden lämpötilan mi-
nimi on pakkasen puolella.

Tuulivoimaloiden lavat on mahdollista varustaa jäänestomenetelmällä, mikä vähentää jäänmuo-
dostumista. Tämä ehkäisee tuotantotappioiden syntymistä ja pienentää putoavien jäiden aiheut-
tamaa riskiä. Voimalan kiinteistä rakenteista irtoavat jäät tippuvat suoraan voimalan alapuolelle,
mutta lavoista irtoava jää voi lentää kauemmaksi.

Ilmailu

Tuulivoimala voi korkeana rakenteena muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi lentoturvallisuu-
delle tai haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Ilmailuturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan il-
mailulain edellyttämällä tavalla ja haetaan lentoestelupa. Finavian paikkatietoaineistojen (Finavia
2013) mukaan alueella ei ole hankkeeseen vaikuttavia korkeusrajoitteita. Ennen kunkin tuuli-
voimalan rakentamista haetaan ilmailulain mukainen lentoestelupa.
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7.18 Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin

Tutkat ja radiolinkit

Tuulivoimalan rakenteet, kuten muutkin rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja viestin-
täyhteyksiin, kuten tv-signaaliin.

Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloiden tiedetään
yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestelmille tuulivoimalat
edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tutkajärjestelmiin ilmenevät
muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tuulivoimala voi var-
jostaa varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. Puolustusvoimien lakisääteisen alueval-
vontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla
vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan. (Ympäristöministeriö 2012)

Aurinkotuuli Oy on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Juurakon tuulivoimahankkeesta. Lau-
sunto on pyydetty kahdeksalle maksimikorkeudeltaan 210 m voimalalle. Pääesikunnan Operatii-
visen osaston 29.1.2013 antama lausunnon (AJ1436) mukaan tuulivoimahanke sijoittuu ilmaval-
vontatutkien vaikutusalueelle. Puolustusvoimien operatiivinen osasto edellyttää, että tuulivoima-
loiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toi-
mijalla Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä.

Hankkeesta laaditaan tutkaselvitys ja Pääesikunnalta pyydetään lausunto ennen rakennusluvan
myöntämistä.

Hankevastaava on saanut lausunnon Puolustusvoimilta 13.8.2015 (AL12065). Pääesikunta tote-
aa, että Kalajoen Juurakon alueen tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa suunnittelussa
on selvitetty hankkeen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Tämän perusteella Pääesikunta
toteaa, että hankkeen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjes-
telmien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitel-
man mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Kalajoen Juurakon alueelle.

Pääesikunnan operatiivisen osaston aikaisemmassa lausunnossa 29.1.2013 (AJ1436) edellyttä-
mä VTT:n selvitys ei uuden Puolustusvoimien lausunnon perusteella ole tarpeen.

TV-signaalin vastaanotto

Tuulivoimalat voivat epäedullisissa tapauksissa häiritä tv-signaalin ja FM-radion vastaanottoa
tuulivoimaloiden takana. Digitan tv- ja radiokanavien näkyvyyskartan mukaan Juurakon tuuli-
voimapuisto sijoittuu peittoalueiden väliin (Digita 2014).

Digitalta Networks Oy:n kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaan on todennäköistä, että
Juurakon tuulivoimapuiston alueelle suunnitellut tuulivoimalat tulevat aiheuttamaan häiriötä tv-
signaalin vastaanottoon. Mahdollisella ongelma-alueella on 9 vakituista asukasta ja 1 kesäasun-
to.

Hanketoimija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset tv-signaaliin aiheutuvat ongelmat yhteistyössä
alueen asukkaiden ja Digitan kanssa. Hanketoimija on yhteydessä Digitaan tarvittavista toimen-
piteistä. Mahdollisella ongelma-alueella suoritetaan ennen tuulivoimapuiston rakentamista tv-
signaalin vahvuusmittaus. Alueelle voidaan tarvittaessa sijoittaa esimerkiksi tv-signaalin täytelä-
hetin.

7.19 Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä on arvioitu, minkä hankkeiden
kanssa Juurakon tuulivoimahankkeella voi olla yhteisvaikutuksia. Tällaisiksi tulkittiin Tohkojan,
Jokelan, Mustilankankaan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistot. Juurakon hankkeen merkittävimpi-
en yhteisvaikutusten arvioidaan kohdistuvan maisemaan ja muuttolinnustoon. Yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden kanssa on arvioitu sillä tasolla kuin se on mahdollista hankkeiden suunnitte-
lutilanne ja saatavilla olevan tiedon taso huomioon ottaen, muun muassa maiseman ja kulttuu-
riympäristön, melun, varjon vilkkumisen, linnuston ja sähkönsiirron osalta.

Yhteisvaikutukset maisemaan on käsitelty kohdassa 7.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriym-
päristöön.

Melun ja varjon vilkkumisen yhteisvaikutuksia on arvioitu aiemmin laaditun Kalajoen tuulivoima-
puistojen yhteisvaikutusten arvioinnin perusteella (FCG 2012), jossa on tarkasteltu Kalajoen
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Tohkojan, Mustilankankaan ja Jokelan tuulivoimapuistoja. Lisäksi yhteisvaikutusten arvioinnissa
on huomioitu Mäkikankaan (FCG 2013) ja Juurakon tuulivoimapuistojen osayleiskaavan yhtey-
dessä laaditut mallinnukset. Mallinnuksissa käytettyjen tuulivoimaloiden määrät ja koot sekä te-
hot on esitetty taulukossa 13.

Tuulivoimapuisto Voimaloiden
määrä

Napakorkeus
(m)

Lapa/roottori
(m)

Kokonaiskorkeus
(m)

Teho
(MW)

Tohkoja 30 120 60/120 180 3

Jokela 14 138 41/82 179 2,3

Mustilankangas 33 140 56/112 196 2,3-3

Mäkikangas 14 179 2,3

Juurakko 8 140 140 210 3-3,3

Taulukko 13. Yhteisvaikutusten arvioinnissa käytettyjen tuulivoimaloiden määrät, koot ja tehot.

7.19.1 Melun yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutusten arvioinnin (FCG 2012) ja pääosin Pyhäjoen kunnan puolella sijaitsevan Mäki-
kankaan sekä Juurakon tuulivoimapuiston melumallinnusten tulokset on esitetty kuvassa 45.
Kuvasta on havaittavissa, että melumallinnusten melutason 40 dB(A) melukäyrät eivät sivua toi-
siaan. Vestaksen V126 voimalatyypillä ympäristöministeriön ohjeen (Ympäristöministeriö 2012)
mukainen suunnitteluohjearvo 40 dB(A) ylittyy yhden asuinrakennuksen kohdalla. Hanketoimija
on hankkinut kyseisen kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä kaupalla. Asuinrakennukselle
on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015), jolla rakennuk-
sen käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus on työmaa- / varas-
torakennus.
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Kuva 45. Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusarvoinnin (FCG 2012) sekä Mäkikankaan (FCG
2013) ja Juurakon (Aurinkosiipi 2015)  tuulivoimapuistojen melumallinnusten mukaiset 35 dB ja 40 dB
melukäyrät (Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot 4/2012).

7.19.2 Varjon vilkkumisen yhteisvaikutukset

Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arvioinnin (FCG 2012) ja pääosin Pyhäjoen kun-
nan puolella sijaitsevan Mäkikankaan sekä Juurakon tuulivoimapuiston vilkuntamallinnusten tu-
lokset on esitetty kuvassa 46. Kuvassa on esitetty realistinen tilanne (kun auringonpaistetilas-
tot on otettu huomioon), jossa varjon vilkunta on 8 tuntia vuodessa. Kuvasta on havaittavissa,
että mallinnusten 8 tunnin vuotuista vilkuntaa osoittavat käyrät sivuavat toisiaan. Juurakon tuu-
livoimapuiston varjon vilkunta ylittää vuosittaisen 8 tunnin raja-arvon lähimmän asuinrakennuk-
sen kohdalla. Hanketoimija on hankkinut kyseisen kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä
kaupalla. Asuinrakennukselle on haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan pää-
tös 17.6.2015), jolla rakennuksen käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyt-
tötarkoitus on työmaa- / varastorakennus. Muiden asuinrakennuksien kohdalla vuosittainen rea-
listinen vilkuntamäärä ei ylitä 8 tuntia.
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Kuva 46. Varjon vilkunta 8 tuntia vuodessa realistisessa tilanteessa (kun auringonpaistetilastot on otet-
tu huomioon) Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusarvoinnin (FCG 2012) ja Juurakon
(PöyryFinland Oy 2015) tuulivoimapuiston mallinnusten mukaan.

7.19.3 Linnustoon kohdistuvat yhteisvaikutukset

Juurakon hankkeen yhdessä lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa arvioidaan lisäävän
jonkin verran vaikutuksia linnustoon törmäysriskin ja häiriövaikutusten kautta. Hankealue sijoit-
tuu päämuuttoreitille ja alueen läheisyydessä sijaitsee muutonaikaisia levähdysalueita. Merkittä-
vää lisävaikutusta linnustoon kohdistuviin yhteisvaikutuksiin Juurakon hankkeella ei arvioida ole-
van, sillä tuulipuisto sijoittuu muuttoreitin reuna-alueelle ja on pinta-alaltaan varsin pieni.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia muuttolinnustoon on arvioitu Kalajoen–Raahen alueen tuu-
livoimahankkeiden YVA-menettelyssä. Selvityksen (FCG Oy ja Pöyry Finland Oy 2012) mukaan
yhteisvaikutukset arvioitiin vähintään kohtalaisiksi metsähanhelle ja enintään kohtalaisiksi laulu-
joutsenelle, merihanhelle ja lyhytnokkahanhelle. Juurakon tuulivoimahanke sijoittuisi YVA-
menettelyn läpikäyneiden tuulivoimahankkeiden keskelle muuttolinnuston ns. Kalajoen- Pyhäjo-
en pullonkaula-alueen tuntumaan.
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Törmäyskuolleisuuden populaatiovaikutukset arvioidaan merkittävimmiksi taantuvan metsähan-
hen kohdalla, koska metsähanhella törmäyskuolleisuus lisää jo ennestään pienenevän populaati-
on kuolleisuutta. Laulujoutsenella, merihanhella ja lyhytnokkahanhella populaation kasvu hidas-
tuu, mutta populaation kasvukerroin ei käänny negatiiviseksi eli kanta kasvaa edelleen törmäys-
kuolleisuudesta huolimatta.  Tämän vuoksi tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset törmäysvaiku-
tusten osalta arvioidaan vähintään kohtalaisiksi metsähanhelle ja enintään kohtalaisiksi laulu-
joutsenelle, merihanhelle ja lyhytnokkahanhelle. (FCG Oy ja Pöyry Finland Oy 2012)

Suunnitellut tuulivoimapuistot muodostavat kolmessa vaiheessa yli 10 km levyisen esteen lintu-
jen luontaiselle päämuuttoreitille. Useiden tutkimusten mukaan on todennäköistä, että linnut
väistävät voimaloita ja kiertävät tuulivoimapuistot, mutta Suomen olosuhteissa ei ole selvää,
missä määrin tätä tapahtuisi näin vilkkaan muuton johtolinjan kohdalla. Kalajoen ja Raahen vä-
lille suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset estevaikutusten osalta arvioidaan vä-
hintään kohtalaisiksi alueen kautta kulkeville linnuille.  Estevaikutuksilla ei ole suoraa vaikutusta
lintujen lukumääriin alueella, kuten törmäyskuolleisuudella. (FCG Oy ja Pöyry Finland Oy 2012)

7.19.4 Sähkönsiirron aiheuttamat vaikutukset

Sähkönsiirtoreitin toteuttaminen maakaapelina läheisten tuulivoimapuistojen yhteisen sähkön-
siirtokäytävän vierellä aiheuttaa vähäisempiä vaikutuksia kasvillisuuteen kuin uudet, alueiden
pirstoutumista lisäävät reitit. Sähkönsiirron toteutus maakaapelina vähentää linnustoon kohdis-
tuvia vaikutuksia.

7.20 Haittojen lieventäminen

7.20.1 Maisema

Tuulivoimalat ovat näkyvä elementti maisemassa, eikä niitä voida kätkeä tarkemman suunnitte-
lun keinoin. Tavallisesti tuulivoimalat ovat väritykseltään harmahtavan valkoisia. Tarkemman
suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia esimerkiksi tuulivoimaloiden alaosan erilaisia väri-
tysmahdollisuuksia, joiden avulla ne voivat sopeutua paremmin esimerkiksi metsämaisemaan.
Tällä on kuitenkin vaikutusta vain tuulivoimaloiden välittömällä vaikutusalueella.

Tuulivoimalan näkymiseen ympäröiville alueille ja yksittäisiin kohteisiin vaikuttavat osaltaan
seudulla tehtävät metsänhoitotoimenpiteet. Hakkuiden myötä saattaa avautua uusia näkymäak-
seleita kohti tuulivoimaloita. Metsänhakkuita suunniteltaessa voidaan tuulivoimaloiden sijainti
huomioida, mikäli halutaan estää uusien näkymäakseleiden muodostuminen kohti tuulivoimaloi-
ta. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia yksittäisiin kohteisiin voidaan vähentää esimerkiksi is-
tuttamalla tarvittaessa pihapiiriin suojapuustoa, millä saadaan muodostettua näkymisen katve-
alueita.

Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää valaisemalla tuu-
livoimapuisto siten, että vain reunimmaiset voimalat varustetaan vilkkuvilla, tehokkailla lentoes-
tevaloilla. Tuulivoimapuiston sisäosien voimaloissa voidaan käyttää pienitehoisempia valaisimia.
Vilkkuvat valkoiset lentoestevalot voidaan yöaikana korvata kiinteillä punaisilla valoilla, jolloin
tornin keskivaiheille sijoitetaan lisävaloja. Tämä pienentää lentoestevaloista aiheutuvia vaikutuk-
sia.

Kaavamääräyksen mukaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon
lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot toteutetaan mahdollisimman vähän häi-
riötä tuottavalla tavalla.

7.20.2 Luonto ja kulttuuriympäristön kohteet

Voimaloiden ja teiden rakennuspaikat on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu arvokkaiksi rajatuille
kallioalueille eikä muinaismuiston sijaintialueelle.

Koko suunnittelualuetta, kuten myös tuulivoimaloiden aluetta (tv-2) koskee kaavamääräys ”Tuu-
livoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapeleiden sijoittamisessa
on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat
alueet.”

Rakentamisvaiheessa tulee välttää tarpeetonta liikkumista työkoneilla varsinaisten työkohteiden
ulkopuolelle. Luonto- ja kulttuuriympäristön arvojen kannalta merkittävien kohteiden osalta on
huolehdittava tiedonkulusta, jotta arvokkaat kohteet huomioidaan ja kierretään.
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Rakentaminen talviaikaan vähentää kasvillisuudelle aiheutuvia vaurioita ja kasvillisuuden kulu-
mista.

7.20.3 Melu

Tuulivoimaloiden sijoittamisella ja voimalatyypillä voidaan vaikuttaa meluvaikutusten laajuuteen.
Tuulivoimalaitoksia on mahdollista ajaa myös meluoptimoidulla ajolla, jolloin esimerkiksi rootto-
rin pyörimisnopeutta rajoitetaan kovemmilla tuulennopeuksilla siiven lapakulmaa säätämällä.
Säätöparametreiksi voidaan tyypillisesti valita tuulennopeus, tuulensuunta ja kellonaika. Meluop-
timoitu ajo rajoittaa vastaavasti voimalan äänen tuottoa eli äänitehotasoa. Muuta merkittävää
meluntorjuntaa ei voida laitoksille suorittaa, ellei sitten voimalaa pysäytetä kokonaan.

Melumallinnuksen mukaan Vestaksen V126 voimalatyypillä ympäristöministeriön ohjeen mukai-
nen suunnitteluohjearvo 40 dB(A) ylittyy lähimmän asuinkiinteistön kohdalla. Hanketoimija on
hankkinut kyseisen kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä kaupalla. Asuinrakennukselle on
haettu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015), jolla rakennuksen
käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus on työmaa- / varastora-
kennus.

7.20.4 Varjostus

Varjostusvaikutuksia nykyiseen asutukseen on lievennetty kaavan luonnosvaiheessa siirtämällä
voimaloita etäämmälle asutuksesta ja laajentamalla kaava-aluetta etelään.

Lähimmän asuinkiinteistön osalta, jolla ylittyy vilkunnan määrä 8 tuntia vuodessa, hanketoimija
on hankkinut kiinteistön omistukseensa 4.5.2015 tehdyllä kaupalla. Asuinrakennukselle on haet-
tu käyttötarkoituksen muutosta (rakennustarkastajan päätös 17.6.2015), jolla rakennuksen
käyttö asumiseen on päättynyt. Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus on työmaa- / varastora-
kennus. Muiden kiinteistöjen osalta vilkunnan määrä ei ylitä 8 h vuodessa.

7.20.5 Ihmisten elinolot

Voimaloiden rakentamisesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huo-
lellisella suunnittelulla sekä tiedottamalla osallisia aktiivisesti. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia
voidaan myös lieventää huomioimalla voimaloiden sijoittelussa riittävä etäisyys asutukseen ja
muihin häiriintyviin kohteisiin.

7.20.6 Liikenne

Vasannevantien asukkailta saatu luonnosvaiheen palaute huomioidaan kaavaehdotuksen valmis-
telussa ja liikenne tuulivoimapuistoalueelle järjestetään siten, että siitä on mahdollisimman vä-
hän haittaa alueen asukkaille. Rakentamisvaiheen aikainen liikenne tuulivoimapuistoalueelle tul-
laan järjestämään ainoastaan Mehtäkyläntie/Yppärintien (yhdystie 7840) kautta.

Sekä hankkeen rakentamisen että käytön aikana tarvittavan liikenteen reitit valitaan ja niiden
soveltuvuus tarvittaviin kuljetuksiin määritetään tarkemmin hankkeen jatkosuunnittelun aikana.

Liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla liikenne niin, että siitä on mahdol-
lisimman vähän meluhaittaa ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Esimerkiksi ajoittamalla raskas
liikenne päivä- ja ilta-aikoihin voidaan vähentää meluhaittaa lähitiestön kiinteistöille.

Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksia tiestön kuntoon voidaan vähentää muun muassa
ajoittamalla raskaan liikenteen kuljetukset kelirikkoajan ulkopuolelle, seuraamalla tiestön kuntoa
sekä korjaamalla raskaasta liikenteestä aiheutuvat vauriot hiekkapintaisille teille mahdollisim-
man nopeasti. Vaikutuksia tiestöön vähennetään myös parantamalla tiestön kantavuutta.

Nopeusrajoitusten paikallisella ja hetkellisellä alentamisella vilkkaimmin liikennöidyn rakennus-
vaiheen aikana voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja meluhaittaan. Tiealueiden risteysten
reunakasvillisuuden raivaus parantaa myös näkyvyyttä tiellä ja näin parantaa liikenneturvalli-
suutta. Kuljetusurakoitsijoiden valvonnalla ja ohjeistuksella voidaan tehostaa liikennesääntöjen
ja –merkkien noudattamista tuulivoimapuiston lähitiealueilla ja näin parantaa liikenneturvalli-
suutta.

7.20.7 Turvallisuus

Tuulivoimaloiden lavat voidaan varustaa lapojen lämmitysjärjestelmällä jäänmuodostumisen eh-
käisemiseksi. Jäätämisen hallintakeinoja selvitetään tarkemmin tuulivoimaloiden teknisen suun-
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nittelun yhteydessä, jotta putoavaan jäähän liittyviä riskejä voidaan pienentää. Tuulivoimaloista
putoavan jään muodostama turvallisuusriski arvioidaan pieneksi, mutta liikuttaessa talviaikana
voimaloiden läheisyydessä on kuitenkin syytä noudattaa tiettyjä suojaetäisyyksiä, joista ilmoite-
taan esimerkiksi kyltein sekä välttää tarpeetonta oleskelua voimaloiden alapuolella.

Lähialueen liikenneturvallisuuteen tuulivoimapuiston rakentamisen aikana on syytä kiinnittää
huomioita esimerkiksi tiedottamisella ja väliaikaisten nopeusrajoitusten asettamisella.

Lentoturvallisuuden takaamiseksi tuulivoimalat varustetaan lentoesteluvan mukaisesti lentoeste-
valoilla.

7.20.8 Tietoliikenneyhteydet

Hankevastaava on valmistellut suunnitelmaa valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden pois-
tamiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa ja muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa. Tek-
nisiä ratkaisuja on käsitelty ja selvitetään yhteistyössä myös Digitan kanssa. Nykyiset signaalita-
sot on mitattu hankekehittäjän toimesta ja tuulivoimaloiden valmistuttua tullaan tarvittaessa
suorittamaan uudet mittaukset. Teknisiä ratkaisuja tv-lähetysten takaamiseksi mahdollisen häi-
riöalueen asukkaille on useampia, ja hanketoimija pyrkii häiriöiden muodostuessa löytämään
parhaan ja kustannustehokkaan ratkaisun yksin tai yhdessä alueen muiden tuulivoimatoimijoi-
den kanssa.

Tv-signaalin häiriön poistamisen ratkaisuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi antennien uudelleen
suuntaus, satelliittiantenni, kaapeli tai vahvistinlähetin.
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8 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

8.1 Toteuttamisaikataulu

Tuulivoimapuiston suunnittelu on käynnistetty vuonna 2013. Tuulivoimaloiden ensimmäisen vai-
heen rakentaminen on alustavasti arvioitu alkavan vuoden 2015 lopulla, jolloin tuulivoimapuisto
voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2016 tai 2017.

8.2 Jatkosuunnitelmat

8.2.1 Maankäyttöoikeudet 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.

8.2.2 Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisraken-
nuksille. Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään
tarkistaa, että suunnitelma on osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa
tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista.

8.2.3 Lentoestelupa

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja – turvalli-
suuteen tulee selvittää. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014)
158 §:n mukaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan rakentamista. Ilmailulaki
edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä
mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen
esteiden asettamista. Esteen pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta.
Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla.
Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti.

Hanketoimija on hakenut lentoesteluvat kaikille kahdeksalle Juurakon tuulivoimapuiston voima-
lalle. Trafi on lupapäätöksellään 5.8.2015 (Dnro TRAFI/28458/05.00.16.00/2015) myöntänyt
lentoesteluvat voimaloiden pystyttämiseen.

8.2.4 Puolustusvoimien hyväksyntä

Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää Puolustusvoimilta hankkeen hyväksyvää lausun-
toa, mikäli hanke voi mahdollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset voivat
vaikeuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimintaa.

Puolustusvoimat on vuonna 2010 käynnistänyt yhdessä tuulivoimatoimijoiden kanssa selvityksen
tuulivoimaloiden aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista Suomen ilmavalvontatutkiin. Selvityk-
sen laati Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT). Selvitys on valmistunut vuonna 2013.

Hankevastaava on pyytänyt Puolustusvoimilta lausuntoa Juurakon tuulivoimahankkeen hyväk-
syttävyydestä. Lausunnossaan 13.8.2015 (AL12065) Pääesikunta toteaa, että Kalajoen Juurakon
alueen tuulivoimahankkeen rakentamista koskevassa suunnittelussa on selvitetty hankkeen vai-
kutukset puolustusvoimien toimintaan. Tämän perusteella Pääesikunta toteaa, että hankkeen
suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoi-
mien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja
käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoima-
loiden rakentamista Kalajoen Juurakon alueelle.
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8.2.5 Ympäristölupa

Ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tuulivoimaloiden ra-
kentaminen voi tapauskohtaisesti vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, jos
tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasi-
tusta. Tuulivoimaloiden tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva melu ja
lapojen pyörimisestä aiheutuva varjon muodostuminen (vilkkuminen) (YSL 28 §, NaapL 17 §).
Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pi-
laantumista. Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi
toimista häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla
ehkäistään, vähennetään tai selvitetään haitallisia vaikutuksia.

Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt Juurakon tuulivoimaloilta ympäristön-
suojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista. Mahdollisia vaikutuksia hallitaan ympäristölu-
van lupaehtojen kautta. Hanketoimija on toimittanut lupahakemukset kahdeksalle tuulivoimalal-
le. Hakemukseen on liitetty tarkkailuohjelma (Ramboll Finland 2015), jossa on esitetty muun
muassa meluvaikutusten ja ihmisten elinoloihin kohdistuvien vaikutusten tarkkailumenetelmät.

8.2.6 Sähköverkkoon liittyminen

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä Jylkän muuntoaseman omis-
tajan, Fingrid Oyj:n kanssa.

8.2.7 Tuulivoimaloiden käytöstä poisto

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20–25 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa pidentää 20–30
vuodella uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Pe-
rustukset voidaan mitoittaa noin 50 vuodeksi, joten tuulivoimapuisto suunnitellaan purettavaksi
noin 50 vuoden käytön jälkeen (Fingrid 2008).

Maankäyttö- ja rakennuslain 170 §:n 2. momentin mukaan rakennuspaikka ympäristöineen on
saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä, jos ra-
kennuksen käytöstä on luovuttu.

Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, on se mahdollista purkaa osiin käyttäen samaa kalustoa
kuin pystytysvaiheessakin. Käytöstä poiston työvaiheet ovat periaatteessa vastaavat kuin raken-
nusvaiheessa. Tuulivoimala kytketään irti verkosta, ohjauskaapit, sähköiset komponentit ja sisä-
puoliset 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 hait-
ta ympäristölle voi olla pienempi, mikäli perustukset jätetään maastoon. Mikäli perustukset jäte-
tään maahan, ne voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Muussa tapauksessa
perustukset puretaan ja materiaalin poiskuljetuksen jälkeen syntynyt kuoppa täytetään.

Tuulivoimalaitoksen osista suurin osa voidaan kierrättää. Nykyisin lähes 80 % 3 MW:n suurui-
sessa tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään. Voimaloiden metalli-
komponenttien osalta kierrätysaste on yleensä jo nykyisin hyvin korkea, jopa lähes 100 %
(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014).

Sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä poistaa. Mahdollisten syvälle
ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei kuitenkaan ole välttämättä kovinkaan tarkoituk-
senmukaista.  Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää. Sama koskee kaape-
leissa käytettyjä metalleja.

Tuulipuistoalueen ennallistaminen tapahtuu maanomistajan ja tuulivoimatoimijan keskinäisen
sopimuksen mukaan. Hanketoimijan laatimien maankäyttösopimuksien mukaan maankäyttöso-
pimuksen päättyessä vuokralainen poistaa kustannuksellaan ja riskillään rakenteet ja rakennuk-
set sekä muun omaisuutensa vuokranantajan mailta sekä siistii alueen, elleivät osapuolet kirjalli-
sesti toisin sovi.
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8.3 Ympäristövaikutusten seuranta

Kalajoen ympäristönsuojeluviranomainen on edellyttänyt Juurakon tuulivoimaloilta ympäristön-
suojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemista. Mahdollisia vaikutuksia hallitaan ympäristölu-
van lupaehtojen 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
Finland 2015), jossa on esitetty muun muassa meluvaikutusten ja ihmisten elinoloihin kohdistu-
vien vaikutusten tarkkailumenetelmät.

8.3.1 Linnustovaikutusten seuranta

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten tarkkailu kohdennetaan sekä pesimä- että muuttolinnus-
toon. Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu molempiin kohdistuvan vaikutuksia, joita tulee tark-
kailla ja raportoida.

Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan tarkkailuohjelman (Ramboll Finland Oy 2015) mu-
kaan linnuston tarkkailua tulee suorittaa tuulivoimapuiston rakentamisvuonna sekä ensimmäis-
ten toimintavuosien (ensimmäiset kolme vuotta) aikana, jonka jälkeen tarkkailun tarve tulee
selvittää uudelleen ja tarvittaessa harventaa tarkkailuväliä esim. kolmen vuoden välein tehtä-
väksi.

Vaikutusten seurannan osalta merkittävimmät pesimälajit ovat pohjansirkku ja kanalinnut (met-
so, teeri ja riekko). Seurannalla voidaan selvittää, kohdistuuko näihin uhanalaisluokituksen
omaaviin lajeihin sellaisia merkityksellisiä vaikutuksia, jotka voivat vaarantaa kyseisten lajien
esiintymisen hankealueella sekä sen vaikutusalueella. Muuttolinnuston osalta merkittävimmät
tarkkailtavat linturyhmät ovat hanhet, joutsenet, kurjet ja petolinnut. Suuren kokonsa vuoksi
em. ryhmiä pidetään kriittisimpinä tuulivoimaloihin törmäävinä muuttolintuina.

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten tarkkailumenetelmiksi on tarkkailuohjelmassa esitetty:

- Metson, teeren ja riekon soidinpaikkakartoitukset
- Pohjansirkun reviirikartoitukset
- Päiväpetolintujen reviirikartoitukset
- Kookkaiden lintujen muutostarkkailut

Kalajoen ja Pyhäjoen alueella on jo runsaasti tuulivoimaloita, joten linnuston (erityisesti muutto-
linnuston) osalta vaikutusten tarkkailuja tulisi tarkkailuohjelman mukaan yhtenäistää ja arvioida
mahdollisia yhteisvaikutuksia koko alueella laajempien tarkkailujen perusteella.

Hankkeen mahdollisia riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia seurataan tuulipuiston ensimmäisenä
ja toisena toimintavuonna metsästäjien haastatteluin, joiden perusteella päätetään jatkotarkkai-
lun tarpeesta.

8.3.2 Meluvaikutusten seuranta

Tarkkailuohjelman mukaan melun tarkkailu toteutetaan, kun tuulipuisto on käyttöönotettu ja
tuotanto on käynnissä. Mittaukset tehdään lähtökohtaisesti kertaluontoisesti, mikäli tulokset ovat
odotetun mukaisia eli lupaehdot täytetään. Mittaukset tehdään Ympäristöministeriön julkaisemi-
en ohjeiden (Ympäristöhallinnon ohjeita 3-4/2014) mukaisesti.

8.3.3 Sosiaalisten vaikutusten seuranta

Sosiaalisten vaikutusten seurantana tehdään asukaskysely, joka tehdään tuulivoimapuiston oltua
käytössä vuoden ajan.
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9 OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

9.1 Ehdotusvaihe

9.1.1 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 8.6.2015

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsitteli tiivistelmän kaavaluonnoksesta saaduista lausun-
noista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastineet (liite 6).

9.1.2 Kalajoen kaupunginhallitus 15.6.2015

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi kaavaluonnokseen laaditut muutokset ja päätti asettaa kaa-
vaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 19 §:n mukaisesti.

9.1.3 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo 25.6.-14.8.2015

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti 25.6.–14.8.2015 ja siitä
pyydettiin lausunnot.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta.

9.2 Hyväksymisvaihe

9.2.1 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 6.10.2015

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsi Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdo-
tukseen saadun palautteen tiedoksi ja päätti esittää kaupunginhallitukselle vastineiden hyväk-
symistä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväk-
syy ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan
maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

9.2.2 Kaupunginhallitus 12.10.2015

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.10.2015 § 233 elinkeino- ja maankäyttö-
toimikunnan esityksestä vastineet ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle Juurakon tuulivoima-
puiston osayleiskaavan hyväksymistä maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisena oikeus-
vaikutteisena osayleiskaavana.

9.2.3 Kaupunginvaltuusto 26.10.2015

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaupunginhal-
lituksen esityksen mukaisesti 26.10.2015 § 86.
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1 JOHDANTO
Juola Holding Oy suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan rakentamista Kalajoen
Juurakon alueelle. Alue sijaitsee Vasankarin itäpuolella noin 10 km Kalajoen
keskustasta koilliseen. Tuulipuiston sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 1).
Luontoselvityksen maastokäynnit on tehty vuosina 2013 ja 2014.

Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista,
tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Maastotyöt ja raportoinnin ovat tehneet
kasvillisuuden osalta FM biologi Aija Degerman ja FM biologi Tiina Sauvola,
linnustoselvitykset linnustoasiantuntijat Toni Eskelin ja Harri Taavetti ja liito-
oravaselvityksen FM biologi Tiina Sauvola.

Kuva 1. Tuulipuiston sijainti ja voimaloiden paikat

2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA
Luontoselvityksessä on kuvattu hankealueen luonnon yleispiirteet ja paikannettu
erityisten luontoarvojen kohteet, selvitetty alueen pesimä- ja muuttolinnusto sekä liito-
oravan (luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji) esiintymistä. Selvitysalueena oli
hankealue ja sen välitön lähiympäristö.

2.1 Kasvillisuus
Kasvillisuutta selvitettiin vuonna 2013 sen hetkisen hankesuunnitelman mukaisilla
voimalapaikoilla lähiympäristöineen ja voimajohdonalueella. Hankesuunnitelman
edetessä voimaloiden paikkoja sekä sähkönsiirtoreitin paikkaa on siirretty, joten uusille
alueille tehtiin tarkentavia luontoselvityksiä kesällä 2014. Alueen kasvillisuus
kartoitettiin maastokäynnein tuulipuistoalueella 29.7.2013 ja voimajohtolinjan alueella
25.8.2013 (Aija Degerman) sekä muuttuneilla voimalapaikoilla ja voimajohtolinjan
alueilla 30.7.2014 ja 10.8.2014 (Tiina Sauvola).  Maastokartoitukset kohdennettiin
suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuspaikoille sekä ennakkotarkastelun perusteella
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mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältäville kohteille tuulipuistoalueella ja
voimajohtolinjauksella. Työn periaatteena oli alueen luonnon ominaispiirteiden
selvittäminen sekä arvokkaiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavien
kohteiden paikantaminen.
Alueelta selvitettiin luonnonsuojelulain (29 §) mukaiset luontotyypit, metsälain (10 §)
mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain (2:11 §) mukaiset kohteet, uhanalaiset
luontotyypit, uhanalaisen ja muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen sekä muut
luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet. Selvityksen pohjana on käytetty
peruskartta- ja ilmakuvatarkasteluja sekä ympäristöhallinnon tietokantojen tietoja
suojelualueista ja huomionarvoisesta lajistosta (OIVA, Hertta Eliölajit-tietojärjestelmä).

2.2 Linnusto

Tuulipuistoalueella selvitettiin muutto- ja pesimälinnustoa maastoselvityksin vuosina
2013 ja 2014. Maastoinventoinnit suunnattiin alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen
perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia
vaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat lähiympäristöineen, niille
johtavat tielinjaukset sekä sähkönsiirtoreitti).

Maastossa selvitettiin hankealueen kautta kulkevaa linnuston kevät- ja syysmuuttoa
sekä alueen pesimälinnustoa. Muuttolinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää
hankealueen ja sen lähialueen kautta muuttavien lintujen lajistoa ja niiden muuttoreittejä
suhteessa suunniteltuun tuulipuistoalueeseen. Pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli
selvittää pesivän maalinnuston lajisto ja alueella pesivät suojelullisesti huomattavat lajit.
Kartoitusten tulosten perusteella pyrittiin rajaamaan alueelta kohteet, joilla on
potentiaalista linnustollista arvoa. Lisäksi erikseen kartoitettiin tuulivoiman kannalta
erityisen riskialttiita lajeja, kuten päiväpetolintuja, kanalintuja ja pöllöjä.

Linnuston törmäysmallinnus on esitetty kokonaisuudessaan erillisenä kappaleena
(kappale 10.2.2).

2.2.1 Kevätmuuton seuranta
Kevätmuuton maastoseuranta toteutettiin 16.4.–9.5.2013. Havaintotunteja kertyi
yhteensä 62 tuntia. Tarkkailupäiviä oli huhtikuussa viisi ja toukokuussa kolme. Seuranta
toteutettiin soveltaen pistelaskennasta annettuja valtakunnallisia laskentaohjeita
(Koskimies 1988). Käytännössä tämä tarkoitti muuttavien lintujen havainnointia kiikarin
ja kaukoputken avulla hyvältä näköalapaikalta.

Koska varsinaisella hankealueella ei maaston peitteisyyden vuoksi ollut sopivia
havainnointipisteitä, seurattiin muuttoa useasta pisteestä hankealueen läheisyydessä.
Havaintopaikat sijaitsivat hankealueen eteläpuolella Vasannevan pelloilla,
luoteispuolella Pyhäjoen Juurakon peltoaukealla sekä luoteispuolella Mäkikankaan
louhoksella. Vasannevan pelloilla näkyvyys on osittain rajoitettu itäpuolelle, mutta
kuitenkin riittävä suurikokoisten lintujen muuton selvittämiseksi. Juurakon
peltoaukealla ja Mäkikankaan louhoksella näkyvyys on esteetön kaikkiin ilmansuuntiin.
Havaituista linnuista kirjattiin ylös laji- ja yksilömäärätietojen lisäksi havaintoaika,
ohituspuoli ja arvioitu etäisyys havaintopaikkaan nähden, lentokorkeus (0–50 m, 50–
250 m ja yli 250 m) ja lentosuunta. Myös selvät muutokset havaitussa lentosuunnassa ja
-korkeudessa kirjattiin. Lisäksi huomioitiin tuulen suunta ja voimakkuus, jotta voitiin
arvioida sen vaikutusta muuttoreitteihin.
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Kevätmuutontarkkailussa huomiota kiinnitettiin erityisesti suurikokoisten lajien, kuten
laulujoutsenen, hanhien ja kurjen muuttoon. Havainnoidut päivät ja kellonajat pyrittiin
ajoittamaan tarkasteltavien lajien muuton kannalta parhaisiin ajankohtiin. Pääasiassa
havainnointia oli aamuisin ja aamupäivisin auringonnoususta eteenpäin, mutta myös
iltapäivisin petomuuton aikaan.

Kevätmuutonseurannassa saatiin varsin kattava yhden muuttokauden otos hanhien ja
joutsenten päämuuttoajalta.

Hankealueen kautta kulkevasta muuttoreitistä on olemassa kattavasti julkaistua tietoa.
Hankealueen läpi muuttavien lajien yksilömääriä arvioitiin tarkkailun tulosten ja
olemassa olevan aineiston perusteella.

2.2.2 Syysmuuton seuranta
Syysmuuttoa tarkkailtiin 23.8.–14.11.2013. Havaintotunteja kertyi yhteensä 65 tuntia.
Seuranta toteutettiin samoin menetelmin kuin kevätmuutonseuranta. Pääasialliset
tarkkailupaikat sijaitsivat hankealueen koillispuolella Juurakon peltoaukealla sekä
luoteispuolella Pyhäjoen Mäkikankaalla.

Syysmuuton tarkkailun tavoitteena oli selvittää erityisesti syksyllä runsaiksi tiedettyjen,
tuulivoimalle herkkien lajien kurjen, metsähanhen ja laulujoutsenen muuton kulku.
Kaikkien lajien osalta onnistuttiin seuraamaan lajin päämuuttopäivän muutto syksyn
2013 osalta.

2.2.3 Muuttavan linnuston selvityksiin liittyvät epävarmuustekijät
Tätä selvitystä varten toteutetun muutonseurannan merkittävimmät epävarmuustekijät
liittyvät lintujen muuttoreiteissä ja -kannoissa tapahtuvaan luontaiseen
vuosittaisvaihteluun. Yhden muuttokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti
yleistettävissä pidemmälle ajanjaksolle, koska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet
riippuvat muun muassa vallitsevasta säätilasta.

Muutonseurantojen ajoittaminen tuulivoiman törmäysvaikutuksille herkkien lajien
päämuuton aikaan ja tarkkailun keskittäminen niihin tarkoittaa väistämättä sitä, että osa
alueen kautta muuttavasta linnustosta jää havainnoimatta. Lisäksi muutontarkkailun
päivittäinen havainnointiaika ajoitettiin yleensä aamun ja alkuiltapäivän vilkkaimman
muuton aikaan, joka on vain pieni osa valoisasta ajasta. Lintuja muuttaa merkittävässä
määrin myös illalla ja etenkin yöllä, mutta alueen yömuutosta ei ole olemassa tutkittua
tietoa.
Lentokorkeuksien ja etäisyyksien arvioiminen sisältää aina jonkin verran havainnoijasta
riippuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan subjektiivisia arvioita. Tähän
vaikuttaa myös havainnoijan muutontarkkailukokemus. Vilkkaana muuttopäivänä ei
kokenutkaan tarkkailija ehdi huomioimaan ja kirjaamaan kaikkia ohi muuttavia lintuja.
Tällöin on keskitytty vain hankkeiden kannalta olennaisimpien lajien havainnointiin ja
kirjaamiseen.
Tehtyjen muutonseurantojen tuloksista on kuitenkin saatu suhteellisen edustava yhden
muuttokauden havaintoaineisto useiden hankealueen kautta muuttavien lajien
yksilömäärästä ja muuttokäyttäytymisestä. Tämän lisäksi lintujen lukumääriä koskevia
arvioita on täydennetty muulla olemassa olevalla havaintoaineistolla (FCG  &  Pöyry
Finland 2012, Tuohimaa 2009, Hölttä 2013, Toni Eskelin, Harri Taavetti ja Aappo
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Luukkonen, henkilökohtaiset havainnot), joten kokonaismuuttajamääristä ja niissä
tapahtuvista vuosittaisvaihteluista on saatu vähintään hyvä kuva.

2.2.4 Pesimälinnustoselvitys
Tuulipuistoalueen pesimälinnustoa selvitettiin erillisin maastoselvityksin vuosina 2013
ja 2014. Pesimälinnustoa selvitettiin vuonna 2013 sen hetkisen hankesuunnitelman
mukaisilla voimalapaikoilla lähiympäristöineen. Hankesuunnitelman edetessä
voimaloiden paikkoja sekä sähkönsiirtoreitin paikkaa on siirretty, joten uusille alueille
tehtiin tarkentavia luontoselvityksiä kesällä 2014. Maastoselvityksiä täydennettiin
olemassa olevien havaintoaineistojen perusteella kokoamalla yhteen alueelta olemassa
oleva lajistotieto linnuston sekä muun eläimistön osalta. Maastoinventoinnit suunnattiin
alueille, jotka arvioitiin ennakkotietojen perusteella linnustollisesti keskeisimmiksi ja
joille arvioitiin aiheutuvan mahdollisia vaikutuksia (tuulivoimaloiden suunnitellut
sijoituspaikat lähiympäristöineen).

Pesimälinnustoselvityksen osalta epävarmuustekijät liittyvät lähinnä linnuston
vuosittaisvaihteluun, mikä heikentää maastoinventointien tulosten yleistettävyyttä
pidemmälle aikavälille. Tässä hankkeessa pesimälinnustoa on selvitetty kahtena kesänä,
mikä parantaa tulosten luotettavuutta merkittävästi. Olemassa olevien
linnustoaineistojen määrä luontoselvityksen tarkastelualueelta on vähäinen erityisesti
pesimälinnuston osalta. Yhden vuoden inventointien perusteella ei ole välttämättä
havaittu kaikkia tarkasteltavalla alueella pesiviä lajeja, jotka eivät jostain syystä
pesineet kyseisellä alueella juuri selvitysvuosina.

2.2.4.1 Vuoden 2013 selvitykset
Vuonna 2013 selvitysalueen pesimälinnustoa selvitettiin kartoitus- ja pistelaskennoilla
sen hetkisen hankesuunnitelman mukaisilla voimalapaikoilla ja niiden ympäristössä.
Selvityksen tavoitteena oli selvittää pesivän maalinnuston lajisto, parimäärät ja
kokonaistiheydet sekä uhanalaisten, EU:n lintudirektiivin liitteen I lajien tai muutoin
suojelullisesti huomionarvoisten lintulajien esiintyminen (Neuvoston direktiivi
79/409/ETY, Rassi ym. 2010). Tulosten perusteella suoritettiin tuulivoimarakentamisen
mahdollisten pesimälinnustovaikutusten arviointi.

Kartoituslaskenta
Kartoituslaskenta suoritettiin linnustonseurannan havainnointiohjeita (Koskimies &
Väisänen 1988) mukaillen. Kartoituslaskenta antaa tarkimman parimäärän alueen
linnustosta, mutta on aikaa vievä menetelmä. Kartoitettava alue käydään läpi siten, että
jokainen lintuyksilö pyritään havaitsemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiheässä
metsässä käveltävä reitti suunnitellaan niin, ettei mikään osa alueesta ole yli 50 m
etäisyydellä laskijasta. Jokainen havaittu yksilö merkitään kartalle ja reviirien
lukumäärä määritetään poistamalla päällekkäiset havainnot. Tulosten käsittelyssä
yksikkö on pari, esimerkiksi tyypillinen havainto ”laulava koiras” tuottaa yhden parin.
Laskennan työläyden vuoksi vuonna 2013 hankealueella selvitettiin neljän suunnitellun
voimalan (vanhat voimalapaikat 2, 3, 6 ja 8) lähiympäristö kartoituslaskennalla 400 m
säteellä. Kartoitettavat voimalapaikat valittiin edustamaan mahdollisimman
monipuolisia elinympäristöjä. Kartoitetun alueen yhteispinta-ala oli 189 ha.
Havainnointiohjeiden mukaan laskenta tulisi suorittaa 8-10 kertaa pesimäkaudessa, jotta
kaikki parit tulisivat lasketuiksi. Tässä selvityksessä voimalapaikat kartoitettiin
kahdesti, osin yhtenäisen maaston ja linnuston alhaisen parimäärän vuoksi. Tästä syystä
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parimäärät ovat minimejä. Laskenta-aamuina 14.–18.5. ja 27.–31.5.2013 sää oli hyvä ja
lintujen lauluaktiviteetti oli korkeimmillaan.
Metsälajiston osalta lopulliset parimäärä-/tiheysestimaatit (paria / km2) koko
selvitysalueelle laskettiin kertomalla kartoitettujen alueiden parimäärät kaikkien
suunniteltujen voimalapaikkojen vaikutusalueen (400 m säde) kokonaispinta-alalla.
Peltolintujen ja eräiden kahlaajien parimäärät tulkittiin pelkän kartoituslaskennan
perusteella, sillä näille lajeille sopivat elinympäristöt tuli laskettua tarkasti.

Pistelaskenta
Vuoden 2013 kartoituslaskentoja täydennettiin kartoittamalla neljän suunnitellun
voimalan (vanhat voimalapaikat 1, 4, 5 ja 7) lähiympäristön linnusto
pistelaskentamenetelmällä. Näin jokainen suunniteltu voimalapaikka tuli selvitettyä
joko kartoitus- tai pistelaskennalla. Pistelaskenta suoritettiin linnustonseurannan
havainnointiohjeen (Koskimies & Väisänen 1988) mukaan. Pistelaskennassa kullakin
pisteellä havainnoidaan viisi minuuttia kerrallaan. Laskentapisteet kartoitettiin kahteen
kertaan 14.–17.5. ja 27.–31.5.2013 Suoritetut pistelaskennat antoivat lähinnä lisätietoa
alueen lajistosta, eikä niiden tuloksia käytetty parimäärien laskemiseen.
Täydentäviä havaintoja pesivistä linnuista kerättiin myös muiden maastokäyntien
yhteydessä, sillä alueella liikuttiin jatkuvasti muutontarkkailujen ja kanalintu- ja
pöllöselvitysten yhteydessä.

Lisäksi erillisin kartoituksin selvitettiin tuulivoiman kannalta riskialttiiksi lajeiksi
todettujen päiväpetolintujen, kanalintujen ja pöllöjen esiintymistä hankealueella.

2.2.4.2 Vuoden 2014 selvitykset
Vuonna 2014 tehtiin lisäselvityksiä pesimälinnuston osalta uusille siirretyille
voimalapaikoille (voimalapaikat 6, 7 ja 8) ja suunnitellulle sähkönsiirtoreitille.
Voimalapaikat kartoitettiin kartoituslaskentamenetelmällä. Kartoitettava ala oli
voimaloiden lähiympäristö 500 m säteellä. Suunnitellut uudet voimalapaikat sijoittuvat
samanlaiseen elinympäristöön ja ovat osittain päällekkäisiä vuonna 2013 selvitettyjen
alueiden kanssa. Vuoden 2014 selvityksessä voimalapaikat kartoitettiin vain kerran,
koska lähialueen linnusto oli selvitetty hyvin jo vuonna 2013 ja koska uudet
voimalapaikat edustivat samanlaista elinympäristöä. Tuulivoiman vaikutusten kannalta
keskeisten lajien havaitsemisen tehostamiseksi seuraavat yleiset lajit jätettiin
yksilötasolla huomioimatta: metsäkirvinen, punarinta, leppälintu, laulurastas, pajulintu,
harmaasieppo, peippo, vihervarpunen ja keltasirkku. Laskenta-aamuina 9.–10.6.2014
sää oli lämmin ja hieman tihkusateinen, mutta lintujen lauluaktiviteetti oli korkea.
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu hankealueen eteläpuolelle. Reitin biotooppi on
pääasiassa samankaltaista kuin tuulipuistoalueella.  Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 3
km. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin linnusto laskettiin soveltamalla linnustonseurannan
havainnointiohjeen (Koskimies & Väisänen 1988) mukaista linjalaskentamenetelmää.
Linjalaskennassa laskettava reitti kävellään hitaasti läpi ja havaitut linnut merkitään
joko pääsaralle, jonka leveys on 50 m tai apusaralle tämän ulkopuolelle. Havaintojen
perusteella lasketaan lajikohtaisia kuuluvuuskertoimia käyttäen alueen lintutiheys. Tässä
selvityksessä tiheyksiä ei laskettu vaan lintuyksilöiden reviirit sijoitettiin joko pääsaralle
tai apusaralle.
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2.2.4.3 Pöllöselvitys
Pöllökartoitus toteutettiin pöllöjen soidinaikana vuoden 2013 keväällä. Alueella
liikuttiin 28.–29.3. ja 1.-2.4. kävellen ja suksilla siten, että koko hankealue tuli
kuuntelun piiriin. Vaikka useimpien pöllöjen soidin on kuuluvaa, kartoituksessa
huomioitiin myös vähemmän kuuluvien lajien kuuntelu. Molemmat käynnit tehtiin
iltayöllä, jolloin pöllöjen soidin on yleensä aktiivisimmillaan. Sää molemmilla kerroilla
oli selvityksen tekoon otollinen, eli pientä pakkasta, selkeää ja tyyntä.

Muiden maastokäyntien yhteydessä etsittiin alueella olevia mahdollisia pöllöille sopivia
koloja ja muiden lintujen vanhoja pesiä. Lisäksi esimerkiksi metson
soidinpaikkakartoitukset tehtiin myös pöllöjen soitimelle otolliseen aikaan aamuyöllä.
Pöllöselvitys sisältää epävarmuuksia, joista suurimpana voidaan pitää pöllökantojen
suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Vuosi 2013 oli alueella suhteellisen heikko
myyrävuosi, mikä vähentää alueella pesivien pöllöjen määrää merkittävästi verrattuna
hyvään myyrävuoteen. Näin ollen nyt saatu tulos kertoo vain heikkona myyrävuotena
vallitsevista pöllökannoista alueella. Kattavan kuvan saamiseksi alueen pöllökannoista
ja -lajistosta sekä sen vuosittaisesta vaihtelusta kartoitusten tulisi kattaa useamman
pesimäkauden ja ainakin yhden myyrähuipun. Toisaalta hankealue on
elinympäristöltään useimmille pöllöille sopimatonta elinympäristöä. Alueella ei ole
sopivia pesäkoloja tai suurten petolintujen vanhoja pesiä.

2.2.4.4 Kanalintujen soidinpaikkakartoitus
Metson soidinpaikkoja kartoitettiin vuonna 2013 kahtena varhaisena aamuna toukokuun
ensimmäisellä viikolla kiertämällä kaikki sopivat soidinelinympäristöt. Käytännössä
koko hankealue tuli tarkistettua, sillä metson soidin kuuluu tyynellä ilmalla useiden
satojen metrien etäisyydelle. Lumi- ja muihin jälkiin sekä jätöksiin kiinnitettiin
huomiota myös muiden kartoitusten yhteydessä.

Teerien soidinpaikkoja kartoitettiin kiertämällä koko hankealue ja sen lähiympäristö.
Soivat teeret laskettiin kiikareilla ja kaukoputkella aukean reunalta. Kartoitusta tehtiin
huhti - toukokuussa 2013 aamuisin yleensä muiden kartoitusten yhteydessä. Teerien
soitimet ovat kauas kuuluvia ja hankealueen suppeasta koosta johtuen ne löytyivät
helposti. Myös mahdollisia soivia riekkoja kartoitettiin muiden kartoitusten yhteydessä.
Metsäkanalintujen reviiri- ja soidinpaikkakartoitukseen ei liity merkittäviä
epävarmuustekijöitä. Kartoitukset olivat varsin kattavat ja tulosten perusteella on voitu
muodostaa selkeä kuva hankealueen metsäkanalintujen tärkeimmistä soidin- ja
reviirialueista.

2.2.4.5 Petolintujen reviirikartoitus
Päiväpetolintujen reviirit voidaan tunnistaa parhaiten lajien poikasaikaan kesäkuun
lopulta heinäkuun puoliväliin jatkuvalla jaksolla. Keväällä reviirit eivät ole vielä
kaikilta osin muodostuneet yhtä selkeästi tunnistettaviksi. Pesimäkauden aikainen
petolintujen havainnointi toteutettiin vuonna 2013 muiden kartoitusten yhteydessä
touko-kesäkuussa ja erilliskartoituksina heinäkuun alussa. Yhteensä havainnointia kertyi
noin 45 havaintotuntia. Lisäksi paikallisia petolintuja havainnoitiin myös kevätmuuton
tarkkailun yhteydessä. Se mukaan lukien havainnointitunteja kertyi n. 100. Lisäksi
petolintujen esiintymiseen alueella kiinnitettiin huomiota vuoden 2014
pesimälinnustokartoituksien yhteydessä.
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Havainnointipisteitä oli useita ja ne sijaitsivat hankealueen eri osissa siten, että niistä
avautui mahdollisimman hyvä näkymäsektori koko hankealueelle. Pistehavainnoinnin
lisäksi selvityksen yhteydessä kierrettiin jalkaisin biotoopeiltaan potentiaalisimmat
petolintujen reviirialueet hankealueen sisällä sekä sen lähialueilla.
Petolintujen reviirikartoitus sisältää epävarmuuksia, joista suurimpana voidaan pitää
petolintukantojen suurta vuosittaista alueellista vaihtelua. Sekä vuosi 2013 että 2014
olivat alueella suhteellisen heikkoja myyrävuosia, mikä vähentää alueella pesivien,
myyriä ravintonaan käyttävien petolintujen (mm. sinisuohaukka, hiirihaukka,
tuulihaukka) määrää merkittävästi verrattuna hyvään myyrävuoteen. Näin ollen nyt
saatu tulos kertoo vain heikkoina myyrävuosina vallitsevista petolintukannoista alueella.
Kattavan kuvan saamiseksi alueen petolintukannoista ja -lajistosta sekä niiden
vuosittaisesta vaihtelusta kartoitusten tulisi kattaa useamman pesimäkauden ja ainakin
yhden myyrähuipun. Lisäksi osa lajeista (mm. varpushaukka) on pesimäaikaan hyvin
piilotteleva ja vaikeasti havaittava. Näin ollen kattavienkaan selvitysten yhteydessä ei
välttämättä havaita kaikkia selvitysalueen reviireitä.

2.3 Liito-orava
Liito-oravan esiintymisen kartoittamiseksi tehtiin maastokäynti 18.5.2013 kartta- ja
ilmakuvatarkastelujen perusteella valituille kohteille. Liito-oravan esiintymistä
selvitettiin suunnitellun tuulipuiston alueella ns. papanakartoitusmenetelmän avulla.
Selvitysalueella etsittiin liito-oravan ulostepapanoita lajin potentiaalisten pesä-,
levähdys- ja ruokailupuiden juurilta. Myös mahdollisten pesäpuiden olemassaoloon
kiinnitettiin erityishuomiota (risupesät, kolopuut).

3 MAA- JA KALLIOPERÄ, TOPOGRAFIA JA VESISTÖT
Kalajoen alue kuuluu kallioperältään 1930–1800 miljoonaa vuotta sitten syntyneeseen
varhaisproterotsooisen kallioperän alueeseen, joka kattaa pääosan Etelä- ja Keski-
Suomesta (www.geologia.fi). Kalajoen pohjoispuolella vallitseva maalaji on hieno-
ainesmoreeni ja paikoitellen hiekka ja karkea hieta. Tuulipuistoalueella ja
voimalinjauksen alueella on kalliopaljastumia ja niiden väleissä painanteisilla alueilla
osin ojitettuja turvemaita.

Tuulipuistoalueella tai sen lähiympäristössä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Alueella
ei ole pintavesimuodostumia. Lähin vesistö on Yppärinjoki, noin 2,5 km
tuulipuistoalueesta pohjoiseen.

4 KASVILLISUUS

4.1 Yleiskuvaus
Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kalajoki kuuluu keskiboreaalisen
Pohjanmaa-Kainuun kasvillisvyöhykkeen läntiseen osaan. Pohjanmaa-Kainuu on
vaihtumisvyöhykettä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, joten alueella esiintyy sekä
eteläisistä että pohjoisista lajistoa. Alue on soinen (Kalliola 1973).
Tuulipuistoalue ja voimajohtolinjauksen alue on kallioinen ja soinen. Metsät ovat
talouskäytössä. Matalilla kallioilla on jäkälikköistä karukkokangasta, kallioiden
soistuneissa väleissä on tuoretta soistunutta kangasta tai rämettä. Kalliopaljastumilla
esiintyy jäkälikköisiä karukkokankaita. Alueen puusto on mäntyä. Kaikki soiset alueet
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on ojitettu. Osa ojitetuista alueista on muuttunut turvekankaiksi. Kasvillisuudeltaan alue
on tavanomaista metsäluontoa ja lajisto tyypillistä talousmetsien ja karujen rämeiden
lajistoa (Kuva 2). Rämeiden kenttäkerroksessa kasvaa mm. suopursua ja vaivaiskoivua,
turvekankailla lisääntyvät metsävarvut kuten puolukka ja mustikka sekä
metsäsammalista seinäsammal.

Kuva 2. Muuttunutta turvekangasta tuulipuistoalueen eteläosassa (vasen) ja ojitettua
isovarpurämettä (oikea) tuulipuistoalueen keskiosassa.

Tuulipuistoalueen länsireunalla on viljelykäytössä olevia peltoja (Kuva 3). Samoin
alueen pohjois- ja itäpuolella Juurakkonevalle on raivattu uutta peltoa.

Kuva 3. Peltomaisemaa tuulipuistoalueen eteläosassa.

Sähkönsiirtoreitti kulkee ojitettujen soiden ja talouskäytössä olevien kangasmetsien
poikki. Alueella esiintyy eri-ikäisiä mäntypuustoisia kuivahkoja kankaita sekä
soistuneita tuoreita kankaita. Alueella on runsaasti taimikoita. Ojitetuilla suoalueilla
esiintyy eriasteisia suomuuttumia isovarpurämeistä turvekankaisiin.

5 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Tuulipuistoalueella ja sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia
luontotyyppejä (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29), vesilain mukaisia vesiluonnon
suojelutyyppejä (vesilaki 2011/587 § 2:11) eikä uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym.
2008).

Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki
1996/1093 § 10) tuulipuistoalueella esiintyy vähätuottoisia kitu- ja joutomaan
elinympäristöjä, avokallioita. Arvokkaina luontokohteina on rajattu kallioalueet, joilla
puusto on luonnontilaisen kaltaista eri-ikäistä mäntyä. Vanhat järeät männyt puuttuvat,
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koska alueen metsät ovat talouskäytössä, mutta siellä täällä esiintyy kuolleita ja
lahonneita maapuita. Kallioalueiden kasvillisuus vastaa karujen kangasmetsien
kasvillisuutta (Meriluoto & Soininen 2002). Pohjakerroksessa esiintyy runsaasti
poronjäkälää (Kuva 4). Kallioiden painanteissa esiintyy kanervaa ja suovarpuja kuten
suopursua ja juolukkaa. Avokallioita on tuulipuiston alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä kuusi ja voimajohtolinjauksen läheisyydessä yksi. Arvokkaat
luontokohteet kohteet on esitetty liitteen 1 kartalla.

Kuva 4. Jäkälikköistä kalliota tuulipuiston alueella (vasen) ja voimajohtolinjauksen
läheisyydessä (oikea).

6 LINNUSTON NYKYTILA

6.1 Muuttava linnusto

6.1.1 Kevätmuutto v.2013
Hankealue sijaitsee Pohjanlahden rannikon tuntumassa alueella, joka on tärkeä lintujen
muuton johtolinja. Tästä muuttoreitistä on kattavasti olemassa olevaa tietoa. Tuohimaa
(2009) on laatinut kattavan raportin Parhalahden ja Hanhikiven alueen kautta kulkevasta
muutosta. Rannikkoalueella on vireillä useita tuulipuistohankkeita, joihin liittyvät YVA-
menettelyn vaatimat linnustoselvitykset ovat lisänneet tietämystä lähialueen
muuttolinnustosta. Finnish Consulting Group FCG ja Pöyry Finland (2012) ovat
laatineet Kalajoen, Pyhäjoen ja Raahen alueiden tuulivoimahankkeiden
yhteisvaikutusraportin. Hölttä (2013) on koonnut yhteen tietämyksen tuulivoiman
kannalta merkittävien lajien muutosta ja muuttoreittien ”pullonkauloista” Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Näitä sekä vuoden 2011 muutontarkkailutuloksia Vasannevan
pelloilla liittyen Kalajoen Tohkojan tuulipuiston YVA-menettelyyn (Pöyry Finland
2012) käytettiin vertailevana ja täydentävänä aineistona.
Kevään 2013 tarkkailussa pääpaino oli suurikokoisten lajien havainnoinnissa ja varsin
kattava kuva saatiin joutsenen ja hanhien muutosta. Keväällä 2013 muutto käynnistyi
kylmän kevään vuoksi varsin myöhään. Myös muuton huippu jakaantui usealle päivälle,
eikä varsinaisia massamuuttopäiviä ollut.
Laulujoutsen

Laulujoutsen on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Lisäksi se kuuluu Suomen
kansainvälisiin vastuulajeihin (EVA).
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Kevään myöhäisyydestä johtuen joutsenmuutto alkoi normaalia myöhemmin.
Ensimmäinen päämuuttopäivä oli havainnoinnin aloituspäivä 16.4.2013, jolloin
laskettiin kolmannes havaituista yksilöistä. Kaikkiaan kevään tarkkailussa havaittiin
yhteensä 1845 yksilöä, mikä on noin 20 % rannikkoseudun muuttoreittiä käyttävistä
joutsenista (enimmäisarvio 8000–10000 lintua keväällä) (Hölttä 2013). Joutsenen
muuttoreitin on todettu lähialueella olevan hyvin kapea, aikaisempien selvitysten
perusteella 70 % linnuista muuttaa Kalajoen ja Raahen Piehingin kohdalla 2 km leveällä
kaistalla valtatie 8:n kummallakin puolella (FCG Finnish Consulting Group Oy ja
Pöyry Finland 2012). Hankealueen kautta muutti 272 yksilöä, joista 177 yksilöä
törmäyskorkeudella. Vuonna 2011 muutontarkkailussa havaittiin 1640 joutsenta, joista
noin 25 % muutti Vasannevan havainnointipisteen itäpuolelta. Näistäkin suuri osa
muutti kuitenkin havainnointipisteen lähietäisyydeltä ja siten hankealueen ulkopuolella.
Kevään 2013 havainnot tukevat tätä aikaisemmissa selvityksissä saatua kuvaa, sillä
havaituista joutsenista vain 10 % muutti hankealueen läpi, muuton valtavirran kulkiessa
selvästi lännempänä.

Hanhet
Keväällä hanhien päämuuttoreitti kulkee hyvin kapeaa, Pohjanlahden rannikkoa
seuraavaa linjaa ja alueen kautta muuttaa merkittäviä määriä metsä-, meri- ja
lyhytnokkahanhia. Metsähanhet käyttävät perinteisiä lepäilyalueita, joista tunnetuimmat
sijaitsevat Suupohjassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.
Metsähanhen kevätmuuttokannaksi arvioidaan eri lähteissä 12000–17500 yksilöä,
merihanhen noin 4000–6000 yksilöä, ja viime vuosina runsastuneen lyhytnokkahanhen
1500–2000 yksilöä (Tuohimaa 2009 ja Hölttä 2013). Muita hanhilajeja esiintyy vain
satunnaisesti. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen kautta arvioidaan
muuttavan noin 17500–25500 hanhea. Eri hanhilajien muuttokäyttäytymisessä on lieviä
eroja. Merihanhi on aikaisempi saapuja ja sen muuttoreitti muistuttaa laulujoutsenen
vastaavaa seuraten rannikkoa. Metsähanhi (ja lyhytnokkahanhi) saapuvat hieman
myöhemmin ja niiden muuttoreitti kulkee hieman idempänä, johtuen osittain lajin
käyttämistä lepäilyalueista.

Kevään 2013 tarkkailun tulokset tukevat edellä esitettyä näkemystä. Yhteensä keväällä
havaittiin 3911 muuttavaa hanhea, joista 2332 määritettiin metsähanhiksi, 256
merihanhiksi ja 69 lyhytnokkahanhiksi. Lisäksi nähtiin yksi tundrahanhi ja kaksi
kanadanhanhea. Määrittämättä jääneet hanhet olivat myös käytännössä metsähanhia,
sillä merihanhi on helppo tunnistaa kauempaakin. Merihanhista vain seitsemän yksilön
nähtiin lentävän hankealueen kautta, näidenkin osalta kyseessä saattoi olla kiertelevistä
ja mahdollisesti lähistöllä pesivistä linnuista. Metsähanhen muuttoreitti kulkee selvästi
laajemmalla rintamalla ja keskimäärin idempänä kuin merihanhella. Havaituista
yksilöistä noin 30 % lensi hankealueen kautta. Todennäköisesti osa metsähanhistakin on
läntisempää reittiä siten, että niitä ei ole havainnointipisteestä havaittu.

Merimetso
Kalajoen rannikolla muuttaa sekä Suomessa (noin 1000–2000 yksilöä) että Norjassa
(noin 10000 yksilöä) pesiviä merimetsoja. Lajin muuttoreitti kulkee tällä alueella
merellä tai aivan rannikon tuntumassa eikä hankealueella havaittu muuttavia yksilöitä.

Kurki
Kurkien keväinen muutto kulkee edellä mainittuihin lajeihin verrattuna kauempana
sisämaassa ja leveämpänä rintamana, joka sekin kuitenkin tiivistyy vähitellen rannikolle
pohjoiseen päin edettäessä (Hölttä 2013). Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen
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Parhalahden kautta muuttavien kurkien kevätmuuttokannaksi vähintään 4 000–7 000
yksilöä. Määrä vaihtelee yllä mainittuja lajeja enemmän vallitsevien tuulten mukaan.
Kurkimuutto ei ole niin sidonnainen rannikkolinjaan kuin hanhien ja joutsenten muutto.
Leveäsiipisenä lintuna kurki käyttää hyväkseen nousevia, lämpimiä ilmavirtauksia, joita
on paremmin kauempana sisämaassa. Näin ollen nekin kurjet, jotka muuttaessaan
seuraavat rannikkolinjaa, lentävät mieluummin kauempana sisämaassa kuin aivan
rannikon tuntumassa. Etenkin lämpimällä ja aurinkoisella säällä kurkiparvet voivat
nousta hyvinkin korkealle muuttaessaan. Oli havaittavissa, että mitä idempänä ja
kauempana sisämaassa kurkiparvet muuttivat, sitä korkeammalla ne lensivät.

Kevään 2013 tarkkailussa havaittiin 395 kurkea, joista 222 muutti hankealueen kautta ja
näistä 194 törmäyskorkeudella. Kurjen päämuutto jäi havainnoimatta, joten todellinen
määrä lienee suurempi.
Vuoden 2012 keväällä kurkien päämuuttoaikaan vallitsi pitkään kestänyt idän ja kaakon
välinen ilmavirtaus, joka painoi kurkien muuttovirtaa normaalia lännemmäs. Tuolloin
Pyhäjoella havaittiin yhden päivän aikana yli 4 200 muuttavaa kurkea, joista valtaosa
muutti valtatien 8 itäpuolista reittiä (H.Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).
Tällaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa hankealueen kautta muuttavien
kurkien määrät voivat nousta moninkertaisiksi normaaliin kevääseen verrattuna.
Petolinnut

Petolintujen keväistä muuttoreittiä voidaan pelkistäen kuvata siten, että eteläisistä ja
kaakkoisista suunnista saapuvien lintujen muuttovirta tiivistyy rannikolle ja yhdistyy
lounaasta saapuvaan, rannikkoa seuraavaan muuttoreittiin. Näin ollen yksilömäärät
kasvavat pohjoiseen päin edettäessä, kunnes se noin Siikajoen kohdalla jakautuu
Hailuotoon siirtyviin ja rannikkoa seuraaviin lintuihin (Hölttä 2013). Kurkien tavoin
tuulet vaikuttavat merkittävästi petolintujen muuttoreitteihin. Itäisillä tuulilla muutto
ajautuu lännemmäksi, lähemmäs rannikkoa.
Kevätmuuton seurannassa keskityttiin lähinnä hanhien ja joutsenten muuton
havainnointiin, joten petolintujen, kuten piekanan, päämuuttoaikaan ei ollut
havainnointia. Petomuuton osalta olemassa oleva aineisto on kuitenkin kattava, joten
läpimuuttaja-arviot on laadittu sen perusteella.
Merikotka

Keväällä vahva merikotkien muuttoreitti kulkee Perämeren rannikolla. Merikotka on
aikainen muuttaja ja muuttohuippu havaitaan yleensä jo maalis–huhtikuun alussa, minkä
vuoksi merikotkamuutto oli ollut käynnissä jo pitkään kevään 2013 muutontarkkailun
alkaessa. Tuohimaa (2009) arvioi Pyhäjoen Parhalahden kautta muuttavaksi merikotkan
kevätmuuttokannaksi 120–200 yksilöä.
Jopa kevätmuuttoa merkittävämmäksi seikaksi voidaan arvioida nuorten merikotkien
taipumusta hyvinkin laajaan kiertelyyn ennen asettumistaan pesimään. WWF Suomen
merikotkatyöryhmän ja Luonnontieteellisen keskusmuseon
satelliittilähetintutkimuksissa yhdeksästä lähettimellä merkitystä merikotkasta kuuden
yksilön reitit kulkivat hankealueen kautta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013) tai
sen välittömästä läheisyydestä. Näistä viisi yksilöä oli lentänyt hankealueen kautta tai
sen välittömästä läheisyydestä useammin kuin kerran. Lisäksi viisi paikannusta
kolmesta eri yksilöstä saatiin hankealueen lähiympäristöstä. Huomionarvoista oli, että
liikkuminen alueella painottui loppukevään ja loppukesän väliseen aikaan
(Luonnontieteellinen keskusmuseo 2013). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että
hankealue sijaitsee merikotkien säännöllisesti käyttämällä muutto- / kauttakulkureitillä.
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Näin arvioituna otos on pieni, mutta sitä tukevat myös Eskelin, Luukkosen ja Taavetin
tekemät havainnot, joiden mukaan nuoria ja kierteleviä merikotkia havaitaan Perämeren
rannikkoseudulla säännöllisesti lähes ympäri vuoden. Myös Tuohimaa (2009) arvioi
Pyhäjoen Hanhikiven alueella liikkuvista merikotkista suuremman osan olevan nuoria,
kierteleviä yksilöitä kuin varsinaisesti muuttavia yksilöitä.

Piekana
Runsain Perämeren kautta keväällä muuttavista petolintulajeista on piekana. Tuohimaa
(2009) arvioi Hanhikiven kautta muuttavaksi kevätmuuttokannaksi 800–1200 yksilöä,
mutta tämä on Kalajoen osalta todennäköisesti liikaa, sillä piekanoiden kanta on
pienentynyt ja lisäksi muutto tiivistyy rannikolle sitä enemmän, mitä pohjoisemmaksi
edetään. Näin ollen Kalajoen kohdalla rannikkoa seuraavia yksilöitä muuttaa vähemmän
kuin esimerkiksi Raahen–Siikajoen rannikolla. Piekanoiden muuttoreitit noudattelevat
kurjen vastaavia, eli ne muuttavat varsin leveänä, rantaviivasta muutaman kilometrin
sisämaahan ulottuvana rintamana. Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle
hankealueelle ei osu merkittävää määrää muuttavia piekanoita.

Muut petolintulajit
Muiden Kalajoen rannikkoalueen kautta muuttavien petolintulajien yksilömäärät ovat
huomattavasti pienempiä (Tuohimaa 2009, Hölttä 2103). Lähes kaikkien lajien
muuttoreittejä voidaan pelkistetysti kuvata samankaltaisiksi piekanan ja kurjen kanssa,
joten muuttosuunnassa kapealle hankealueelle ei osu merkittäviä määriä muita
petolintulajeja.

Varpuslinnut
Myös varpuslinnut käyttävät Pohjanlahden rannikkoa johtolinjana muuttaessaan.
Valtaosa varpuslinnuista on yömuuttajia, joten muuton todentaminen vaatisi yöllistä
tutkaseurantaa. Sen sijaan muun muassa rastaat ja peippolinnut muuttavat myös
päivällä, jolloin muuttoa voidaan havainnoida ”normaalisti”. Varpuslintumuuttoa ei
kirjattu erikseen, vaan sitä seurattiin yleisellä tasolla muun muutonseurannan ohessa.
Havaituista varpuslinnuista runsaimpia olivat peippo ja järripeippo sekä rastaat.
Näkyvän päivämuuton valtavirta kulkee hankealueen länsipuolelta. Valtaosa
varpuslinnuista muuttaa matalalla, vain vähän puiden latvojen yläpuolella, eli selvästi
alle törmäysriskikorkeuden.

Tuulen suunnalla ja ilman kirkkaudella on hyvin suuri merkitys peippolintujen ja
rastaiden muuttokorkeuteen. Myötätuulessa ja kirkkaalla säällä ne muuttavat selvästi
korkeammalla kuin pilvisellä säällä tai vastatuulessa, jolloin muutto kulkee lähes
kokonaisuudessaan törmäysriskikorkeuden alapuolella.

Varpuslintuja kirjattiin vain noin 5000, joista parhaana aamuna 2000 muuttavaa yksilöä.
Lajisto oli rastaita, peippolintuja, lapinsirkkuja, tilhiä, kirvisiä ja pulmusia.
Varpuslintujen muutto keskittyy selvästi rannikon tuntumaan, jossa
massamuuttoaamuina on laskettu kymmeniätuhansia muuttavia yksilöitä.

Muut lajit
Muita runsaana alueen läpimuuttavia lajeja ovat muun muassa töyhtöhyyppä ja
sepelkyyhky. Koska havainnoinnin painopiste oli suurikokoisemmissa lajeissa, muiden
lajien kirjaamisen tehokkuus vaihteli jonkin verran. Töyhtöhyyppiä havaittiin 825 ja
sepelkyyhkyjä 722 yksilöä.  Kahlaajista myös liroja ja suokukkoja havaittiin lukuisasti
yhtenä aamuna muutolla.
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Havaitut lokkilinnut olivat enimmäkseen kierteleviä yksilöitä, jotka kävivät
ruokailemassa lähialueen turkistarhoilla. Kaikkien mainittujen lajien pääasialliset reitit
ohittivat hankealueen länsipuolitse.

6.1.2 Syysmuutto v.2013
Laulujoutsen

Päinvastoin kuin hanhilla, laulujoutsenella muuttajamäärät ovat syksyllä suuremmat
kuin keväällä. Laulujoutsenet myös lepäilevät Pohjois-Pohjanmaalla syksyisin selvästi
runsaampina kuin hanhet. Syksyllä laulujoutsenten päämuuttoreitti seuraa myös
Siikajoen eteläpuolista rannikkolinjaa, mutta muuttovirran sijoittuminen riippuu kevättä
enemmän vallitsevista tuulista: pohjois- ja koillistuulella vilkkain muuttoreitti kulkee
yleensä joko aivan rannikon tuntumassa tai merellä muutaman kilometrin päässä
rantaviivasta. Sitä vastoin luoteistuuli painaa muuttovirtaa kauemmas rannikon ylle ja
sisämaahan. Syksyllä joutsenet muuttavat usein juuri luoteistuulilla (Tuohimaa 2009).

Perämeren kautta muuttavien joutsenten syysmuuttokannaksi arvioidaan 15 000–20 000
yksilöä. Kalajoella on havaittu enimmillään 10 000 muuttajaa vuonna 2008 (Tuohimaa
2009).
Joutsenia kerääntyy Perämeren rannikkoseudulle pitkin syksyä aina marras - joulukuulle
saakka, jolloin sään muutos kylmemmäksi ja tuulten kääntyminen pohjoisen puoleisiksi
saa aikaan näyttäviä joukkomuuttoja. Tähän saakka voimakkain muuttoryntäys koettiin
1.11.2008, jolloin Kalajoella havaittiin 6 500 yksilöä. Tuolloin muutto jäi jatkumaan
vielä pimeän tultuakin. Tämä muuttoryntäys tapahtui luoteistuulessa, jolloin reitti kulki
mantereen yllä ja näin ollen hyvin todennäköisesti tuhannet joutsenet muuttivat reittiä,
joka kulki valtatien 8 itäpuolella. Muutto havainnoitiin rannikolla Vihaspauhan
niemessä, josta näkyvyys sisämaahan on rajallinen. Havainnoijan mukaan päivän
todellinen muuttajamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä valtaosa linnuista
ohitti havainnointipaikan sisämaan puolelta, jolloin osa linnuista on todennäköisesti
jäänyt havaitsematta. Lisäksi päivän aikana vallitsi lumisade, mikä myös haittasi
näkyvyyttä (Pöyry Finland 2012). Tällaisissa olosuhteissa myös lintujen kyky havaita
voimalat heikkenee ja törmäysriski kasvaa entisestään.

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan noin 2250 joutsenta. Päämuuttopäivänä
14.11.2013 tuuli oli aamulla pohjoisen ja luoteen väliltä, jolloin kolmen aamutunnin
aikana havaittiin 1200 yksilöä. Niistä 159 yksilöä (13,3 %) muutti hankealueen kautta
kaikkien muiden ohittaessa sen länsipuolelta. Muuton painopiste kulki kapeaa reittiä vt
8:n molemmin puolin. Päivän aikana tuuli kääntyi koilliseen ja painoi muuton
rantaviivan ja meren ylle. Iltapäivällä kaikki muuttavat joutsenet (noin 800 havaittua)
muuttivat meren yllä tai rantaviivaa seuraten. Havainnot ovat siis täysin edellä
esitettyjen muuttoreittien kaltaiset.

Havaituista mantereen yllä muuttaneista joutsenista 81,6 % muutti törmäyskorkeudella
ja muut sen yläpuolella. Aamun muutosta lähes puolet tapahtui jo ennen
auringonnousua hämärissä, jolloin voimalarakenteiden havaittavuus on heikko. Tämä on
tyypillistä syksyiselle joutsenmuutolle. Muutto voi jatkua myös pitkälle iltapimeään ja
joutsenia muuttaa usein jopa yöllä (FCG Finnish Consulting Group 2012).
On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän
havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa
joutsenten syysmuuton kulusta alueella.
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Joutsenten muutonaikainen lepäily

Runsaasti joutsenia myös levähtää ja ruokailee syksyisin Siikajoki - Kalajoki -alueen
pelloilla. Yksi merkittävimmistä alueista sijaitsee hankealueen välittömässä
läheisyydessä Pyhäjoen Välimaanperällä. Pelloilla ruokailevat joutsenet lentävät yleensä
rannikolle yöpymään, joten näillä alueilla esiintyy päivittäin ruokailupeltojen ja
yöpymispaikkojen välisiä lentoja. Pelloilla ruokailevien levähtelevien joutsenten määrät
vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi syksy 2011 oli hyvin märkä, jolloin pelloilla ruokaili
poikkeuksellisen paljon joutsenia. Enimmillään Välimaanperällä havaittiin 1700
joutsenta (FCG Finnish Consulting Group 2012). Vuoden 2013 maksimäärät olivat noin
700 yksilöä (H. Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto).
Syksyn 2013 muutontarkkailun yhteydessä seurattiin muuttavien lintujen lisäksi myös
tätä ”liikennettä” kahtena aamuna. Molempina aamuina pelloille saapui rannikolta noin
200 joutsenta. Pääosa yksilöistä ohitti hankealueen pohjoispuolelta, mutta noin 10 %
yksilöistä lensi hankealueen kautta törmäyskorkeudella.
Jos oletetaan, että syksyinen joutsenten lepäily kestää loka- ja marraskuun,
keskimääräinen lepäilijöiden yksilömäärä on 400 ja 10 % linnuista lentää hankealueen
kautta kahdesti päivässä (=40 yks. x 2 läpilentoa päivässä x 60 päivää), saadaan puiston
kautta tapahtuvien läpilentojen määräksi 4800. Näin ollen voidaan arvioida, että
muutonaikainen joutsenten lepäily Välimaanperän pelloilla aiheuttaa selvästi enemmän
läpilentoja syksyssä kuin varsinaisesti muuttavien lintujen tekemät läpilennot.
Poikkeuksellisina syksyinä, kuten 2011, läpilentojen määrä ja niistä mahdollisesti
aiheutuvien törmäysten määrä voivat olla joutsenten kannalta merkittävän suuret.
Joutsenen ruokailupeltoja sijoittuu myös Yppäriin ja Vasannevalle, ja joutsenten
havaittiin myös jossain määrin liikehtivän ruokailupeltojen välillä päiväsaikaan (FCG
Finnish Consulting Group 2012). Tämä voi nostaa läpilentojen määrää entisestään.

Hanhet
Metsähanhien muutto ei syksyllä keskity kevään tapaan Perämeren rannikolle. Hanhet
muuttavat leveänä rintamana niin sisämaan kuin meren ylläkin. Lisäksi keskimääräinen
muuttokorkeus on kevääseen verrattuna selvästi korkeampi. Muuttoa tapahtuu keväästä
poiketen myös yöllä, mikä vaikeuttaa muuttoreittien ja -määrien arviointia. Tuohimaa
(2009) arvioi metsähanhien Pyhäjoen kautta kulkevaksi syysmuuttokannaksi noin 2 000
yksilöä.
Merihanhen muutto syksyllä on vaikeasti dokumentoitavissa ja aineisto sen kulusta on
puutteellista. Nuoret, pesimättömät ikäluokat muuttavat selvästi muita hanhia
aikaisemmin, jo heinäkuulta alkaen. Myös pesimäkanta muuttaa varsin varhain,
pääasiassa elokuun aikana, joten muutto on jo suurelta osin ohi varsinaisten
syysmuutontarkkailuiden alkaessa. Tuohimaa (2009) arvioi merihanhien Perämeren
syyskannaksi 5 000–7 000 yksilöä. Todennäköisesti valtaosa merihanhista muuttaa
merellä, osittain kaukanakin ulapalla, jolloin niitä on vaikea tai mahdoton havaita
mantereelta käsin (Tuohimaa 2009).
Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 737 muuttavaa hanhiyksilöä, jotka kaikki
havaittiin metsähanhen kyseisen syksyn päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Lajilleen
määritetyistä hanhista metsähanhia oli 673 ja lyhytnokkahanhia yksi. Näin ollen myös
määrittämättä jääneiden havaittujen hanhien voidaan olettaa olleen metsähanhia.
Yksilöistä 10 % (kaksi parvea) lensi törmäysriskikorkeudella, kaikki muut sen
yläpuolella.
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Havaituista hanhista 14,1 % muutti hankealueen kautta, kaikki törmäysriskikorkeuden
yläpuolella. Hankealueen ohittaneista hanhista länsipuolitse muutti 55 % ja itäpuolelta
45 %. Muutto siis kulki varsin leveänä rintamana, sillä kauimpana havaitut parvet
lensivät yli 5 km etäisyydellä tarkkailupisteestä sekä länsi- että itäpuolella.
On huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden muuttopäivän havainnoista, jotka
kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella saatua kuvaa metsähanhien
syysmuuton kulusta alueella.

Kurki
Syksyllä suurimmat kurkimäärät havaitaan Tyrnävän ja Muhoksen pelloilla, joilta linnut
lähtevät muutolle etelään – etelälounaaseen suuntautuvaa muuttoreittiä pitkin. Toinen,
pienempi, mutta merkittävä syksyinen muuttovirta kulkee Kemin - Tornion alueelta
meren yli Hailuotoon ja edelleen etelään Siikajoen ja Raahen kautta (Hölttä 2013).
Näistä linnuista merkittävä osa voi muuttaa hankealueen kautta.

Syksyn 2013 tarkkailussa havaittiin kaikkiaan 1 502 muuttavaa kurkea, jotka kaikki
havaittiin yhden päämuuttopäivän, 23.9.2013, aikana. Kurjista 23,5 % muutti
hankealueen kautta. Muut ohittivat alueen pääasiassa sen itäpuolitse. Vain yksi parvi
ohitti hankealueen länsipuolelta. Päämuuttosuunta etenkin itäpuolelta ohittaneilla
parvilla oli kaakko. Oletettavasti kyse on Perämeren pohjukasta Kemi–Tornio-alueelta
lähteneistä yksilöistä, jotka ovat muuttaneet meren yli Hailuotoon, sieltä mantereelle
Raahen rannikolle ja edelleen etelään–kaakkoon Yppärinjoen laajoja varsipeltoja
seuraten. Havaituista kurjista 25 % muutti törmäysriskikorkeudella, muut sen
yläpuolella. On kuitenkin huomattava, että nämä luvut kertovat vain yhden
muuttopäivän havainnoista, jotka kuitenkin tukevat olemassa olevan tiedon perusteella
saatua kuvaa kurkien syysmuuton kulusta alueella.
Kurkien muutonaikainen lepäily

Kurjen osalta muuttolennossa hankealueen kautta lentävien lintujen lisäksi on
huomioitava niiden muutonaikainen lepäily Pyhäjoen Välinmaanperällä ja Kalajoen
Pitkäsenkylän pelloilla. Kurjet käyttävät molempia peltoalueita sekä keväällä että
syksyllä ja vuodesta riippuen ne voivat viipyä alueella useita viikkoja.
Tuulivoimapuiston kannalta merkittävän ilmiöstä tekee se, että linnut ruokailevat päivät
Välimaanperän pelloilla ja lentävät osin hankealueen läpi sen eteläpuolelle Kalajoen
Kaakkurinevalle yöpymään. Tämä ilmiö voi moninkertaistaa muutonaikaisen
hankealueella tapahtuvien kurkien läpilentojen määrän. Välimaanperällä laskettiin
toukokuussa 2013 enimmillään 240 yksilöä, mutta aiemmin pelloilla on havaittu yli 400
yksilöä (Taavetti, henkilökohtainen havaintoarkisto). Pitkäsenkylällä lepäileviä kurkia
on laskettu enimmillään 630 yksilöä (FCG Finnish Consulting Group 2012). FCG:n
(2012) laatimien laskelmien mukaan kurkien lepäily pelloilla ”aiheuttaa”
Mustilankankaan tuulivoimapuiston kohdalla keväällä (n=200 yks.) yhteensä 5600
läpilentoa kahden viikon aikana ja syksyllä (n=400 yks.) 16800 läpilentoa kolmen
viikon aikana. Tämä on siis moninkertainen määrä muuttavien yksilöiden läpilentoihin
nähden. Kurkien lentokorkeus ruokailupeltojen ja yöpymissuon välillä on yleensä noin
40–80 m.
Petolinnut

Syksyllä Raahen eteläpuolinen Pohjanlahden rannikkolinja ei muodosta petolinnuille
yhtä voimakasta muuttolinjaa kuin keväällä (Hölttä 2013). Huomattavasti vilkkaampi
petolintujen muuttoreitti kulkee Perämeren pohjukasta Simon–Kuivaniemen rannikolle,
mistä muuttovirta jatkuu kaakkoon rannikkolinjan kääntyessä pohjois-etelä-suuntaiseksi
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(Pöyry Finland Oyj 2011). Näin ollen koillis-lounais-suuntaisella Raahen–Pyhäjoen
rannikkoalueella petolintuja muuttaa selvästi vähäisempiä määriä.
Tuohimaa (2009) arvioi syksyllä Parhalahden kautta runsaimpina muuttavien
petolintujen määriksi lajeittain: ruskosuohaukka 150–250, piekana 110 yksilöä ja
merikotka 50–100. Muiden lajien yksilömäärät jäävät pienemmiksi. Kaikkiaan syksyisin
arvioidaan alueen kautta muuttavan 1900 petolintuyksilöä.
Näin ollen itä-länsi-suunnassa kapeahkolle hankealueelle ei osu merkittäviä määriä
muuttavia petolintuja.

6.2 Tuulipuistoalueen pesimälinnusto
Hankealue sijoittuu sisämaahan ja alueen maalinnusto koostuu pääasiassa alueellisesti
tyypillisistä metsälajeista. Pesivä maalinnusto koostuu lähinnä eriasteisesti
muuttuneiden rämeiden ja kangasmetsien yleislajeista, joista tyypillisiä ovat muun
muassa pajulintu, peippo ja punarinta.

Vuoden 2013 kartoitusten yhteydessä havaittiin kaikkiaan 44 lajia, joiden tulkittiin
pesivän hankealueella. Linnuston kokonaistiheys oli noin 167 paria/km2, mikä on
suhteellisen korkea verrattuna vastaavanlaiseen elinympäristöön Pohjois-Pohjanmaalla.
Kokonaistiheyttä nostaa muutaman runsaimman lajin parimäärät ja ns.
reunavaikutustekijä. Varpuslintujen osuus pesivistä lajeista oli noin kaksi kolmannesta
mutta pareista lähes 90 %. Vesilintuja havaittiin kaksi, kanalintuja kolme ja kahlaajia
seitsemän lajia. Muita pesiviä ei-varpuslintuja olivat kurki, sepelkyyhky ja käki.
Valtaosa lajeista oli metsän tai peltojen yleislajeja. Vanhojen metsien lajeja olivat
kulorastas ja metso sekä suo- tai kosteikkolajeja riekko, kurki, osa kahlaajista ja
pajusirkku (luokittelu: Väisänen 1998).

Vuonna 2014 selvitetyt muuttuneet voimalapaikat sijoittuvat hankealueen itäosaan ja
ovat elinympäristöltään pääosin talousmetsäkäytössä. Lajeja, joita vuonna 2013 ei
havaittu, olivat käpytikka, mustarastas, tiltaltti, hippiäinen ja puukiipijä. Kaikki nämä
havaittiin voimalapaikka 8:n eteläosassa, jossa esiintyy rehevämpää kuusikkoa.
Linnuston kokonaistiheys, jota ei yleisimpien varpuslintulajien osalta laskettu, vastaa
muiden kartoitettujen lajien osalta hyvin vuoden 2013 tuloksia. Koko
tuulipuistohankealueeseen verrattuna uusien lajien lisäksi metsäviklo, käki, hernekerttu,
lehtokerttu, töyhtötiainen, järripeippo ja punatulkku esiintyivät maapinta-alaan
suhteutettuna hieman muuta aluetta yleisempinä. Näiden lajien yksilömäärät olivat
kuitenkin pieniä ja sattuman osuutta on vaikea arvioida (Taulukko 1).
Taulukko 1. Tuulipuistohankealueen pesimälinnuston parimäärät (vuosi 2013) ja
muuttuneiden voimalapaikkojen parimäärät (vuosi 2014) sekä lajien suojelullinen asema.
UHEX=uhanalaisuusluokittelu; EU=lintudirektiivin liitten I laji; EVA=Suomen
vastuulaji;RT= Alueellisesti uhanalainen alueella 3a.
x= havaittu, mutta parimäärää ei laskettu (Parit 2014)

LAJI TIETEELLINEN NIMI Parit
2013

Parit
2014 UHEX EU EVA RT

3a
sinisorsa Anas platyrhychos 1

tavi Anas crecca 3 I

riekko Lagopus lagopus 1 NT X

teeri Tetrao tetrix 11 2 NT X

metso Tetrao urogallus 2 NT X I X
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kurki Grus grus 2 X

töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 4

jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1 I

taivaanvuohi Gallinago gallinago 7

lehtokurppa Scolopax rustica 1

metsäviklo Tringa ochropus 3 2

valkoviklo Tringa nebularia 3 II

liro Tringa glareola 3 X II X

sepelkyyhky Columba palumbus 4

käki Cuculus canorus 3 2

käpytikka Dendrocopos major 1

kiuru Alauda arvensis 7 2

metsäkirvinen Anthus trivialis 94 x

niittykirvinen Anthus pratensis 1 NT

tilhi Bombycilla garrulus 3

punarinta Erithacus rubecula 5 x

leppälintu Phoenicurus phoenicurus 25 x I

pensastasku Saxicola rubetra 6

mustarastas Turdus merula 2

laulurastas Turdus philomelos 4 x

punakylkirastas Turdus iliacus 2

kulorastas Turdus viscivorus 5 1

hernekerttu Sylvia curruca 5 4

lehtokerttu Sylvia borin 4 3

sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 2 NT

tiltaltti Phylloscopus collybita 2

pajulintu Phylloscopus trochilus 137 x

hippiäinen Regulus regulus 2

puukiipijä Certhia familiaris 1

kirjosieppo Ficedula hyppoleuca 11 2

harmaasieppo Muscicapa striata 27 x

hömötiainen Parus montanus 9 4

töyhtötiainen Parus cristatus 2 2

talitiainen Parus major 13 5

närhi Garrulus glandarius 4

peippo Fringilla coelebs 79 x

järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 X

punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1

vihervarpunen Carduelis spinus 27 x

urpiainen Carduelis flammea 7

käpylintulaji Loxia sp. 4
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keltasirkku Emberiza citrinella 28 x

pohjansirkku Emberiza rustica 5 VU

pajusirkku Emberiza schoeniclus 2

yhteensä 569 1VU
5NT 4 6 4

6.2.1 Suojelullisesti huomattavien lajien esiintyminen
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Pesimälinnustoselvityksessä alueelta löytyi yksi pesiväksi tulkittu,
vaarantuneeksi luokiteltu (VU) laji, pohjansirkku. Lisäksi lähialueella pesivän
sinisuohaukan reviiri ulottui osittain hankealueelle. Laji katsotaan vaarantuneeksi, jos se
ei täytä äärimmäisen uhanalaisen tai erittäin uhanalaisen kriteerejä, mutta siihen
kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. Silmälläpidettäviä (NT)
lajeja alueella pesii yhteensä viisi: teeri, metso, riekko, niittykirvinen ja sirittäjä.
Silmälläpidettävät lajit eivät ole uhanalaisia, mutta lajin kannan koko tai kehitys lähes
täyttää vaarantuneiden lajien kriteerit.
EU:n lintudirektiivin liitteessä I (EU) on lueteltu ne lajit, jotka ovat yhteisön alueella
erityisen suojelun kohteena. EU:n lintudirektiivin I liitteen lajeja oli neljä: teeri, metso,
kurki ja liro. Lisäksi sinisuohaukan reviiri ulottuu osin hankealueelle. Viirupöllö piti
reviiriä keväällä hankealueella, mutta pesintää ei todettu.
Suomen vastuulajit (EVA) ovat lajeja, joiden Suomen pesimäkanta on vähintään 15 %
koko Euroopan pesimäkannasta, ja joiden säilyttämisessä Suomella on merkittävä
kansainvälinen vastuu (Leivo 1996). Lajit on jaoteltu kolmeen luokkaan perustuen
Suomen kannan osuuteen koko Euroopan kannasta. I-lajeista Suomen kannan koko on
15–30 %, II-lajeista 30–45 % ja III-lajeista yli 45 % Euroopan kannasta. Suomen
kansainvälisiä vastuulajeja oli kuusi: tavi, teeri, metso, valkoviklo, jänkäkurppa ja
leppälintu.

Alueellisessa uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) hankealue sijoittuu vyöhykkeelle
Keskiboreaalinen, Pohjanmaa (3a). Alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin neljä:
metso, riekko, liro ja järripeippo.
Minkään havaitun ja pesiväksi tulkitun suojelullisesti huomattavan lajin parimäärät
hankealueella eivät ole lajin suojelutason kannalta merkittäviä.
Pesiviksi tulkittujen lajien suojelullinen asema on esitetty taulukossa Taulukko 1.

6.2.2 Kanalinnut
Hankealueella havaittiin yksi metson soidinalue. Paikalla havaittiin kaksi koirasta ja
useita jätöksiä. Lisäksi pesimäkartoituksissa havaittiin yksi naaras. Alueen parimäärä on
kaksi paria.

Teerien soitimia hankealueella tai sen lähiympäristössä oli kolme, joilla oli yhteensä
noin 25 koirasta. Suurin soidin sijaitsi Vasannevan peltojen itäreunassa, vanhan
voimalapaikka 8:n vaikutusalueella. Tällä soitimella oli enimmillään 12 koirasta. Muut
soitimet olivat alueen pohjoisosissa Huttulanrämeen suopellolla ja Juurakon
eteläisimmällä pellolla. Molemmilla paikoilla vieraili osittain samoja lintuja ja
kummallakin paikalla oli enimmillään 6-8 lintua. Pesimäkartoituksissa vanhojen
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voimalapaikkojen 2, 3, 6, ja 8 vaikutuspiirissä havaittiin kuusi teeriyksilöä ja koko
alueen parimäärä on 11 paria teeriä.
Alueen ainoa riekkopari piti reviiriä vanhojen voimalapaikkojen 1 ja 3 välisellä
rämeellä.
Toukokuussa 2013 Vasannevan pelloilla kuultiin soidinteleva viiriäinen, joka tulkittiin
muuttavaksi, sillä lintua ei havaittu enää seuraavina päivinä.
Metson soidin on esitetty liitekartan 1 arvokkaat luontokohteet viranomaisversiossa.

6.2.3 Pöllöt
Varsinaisella hankealueella ei pöllöjä havaittu, mutta alueen länsipuolella kuultiin
huhtikuussa 2013 viirupöllö ja alueen pohjoispuolella piti suopöllö reviiriä toukokuussa
2013. Kummankin lajin saalistusreviiri ulottunee jossain määrin hankealueelle.

6.2.4 Petolintujen reviiriseuranta
Varsinaisella hankealueella ei todettu pesiviä petolintuja. Ympäröivällä lähialueella sen
sijaan todettiin tuulihaukan, varpushaukan, sinisuohaukan (VU) ja ruskosuohaukan
(EU) reviirit, joiden saalistusalueet ulottuivat osittain hankealueelle. Näistä tuulihaukan
havaittiin saalistavan lähes yksinomaan hankealuetta reunustavilla pelloilla, muiden
lajien myös metsäbiotoopissa. Lisäksi alle 5 km etäisyydellä pesivän uhanalaisen
petolintulajin havaittiin ulottavan vuoden 2013 huhti–toukokuussa lentojaan alueelle.
Tällöin kyseessä oli todennäköisesti reviirin läpi lentävien muiden saman lajin
yksilöiden karkotus.

6.3 Sähkönsiirtoreitin linnusto
Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu samanlaiseen elinympäristöön kuin uudet
voimalapaikatkin. Reitin varrella havaittiin 20 lintulajia, joista vain kuusi pääsaralla.
Lintutiheys pääsaralla oli hyvin alhainen, sillä vain 10 paria osui reitille. Osa apusaralla
havaituista linnuista, kuten kurki, käki ja sepelkyyhky pitivät reviiriä selvästi
vaikutusalueen ulkopuolella. Kaikki laskennassa havaitut lajit ovat tyypillisiä metsän
yleislajeja (Taulukko 2).

Maaston elinympäristön samankaltaisuuden ja laskennassa saatujen tulosten perusteella
voidaan arvioida, että tuulivoimapuiston alueen selvitysten tulokset voidaan yleistää
koskemaan myös johtoreittiä. Myös johtoreitin välittömässä läheisyydessä Tohkojan
alueella aiemmin tehdyissä selvityksissä lajisto oli hyvin samankaltainen (Pöyry Finland
2012).

Taulukko 2. Suunnitellulla sähkönsiirtoreitillä havaittujen lintujen parimäärät.

LAJI TIETEELLINEN NIMI PÄÄSARKA APUSARKA

kurki Grus grus 1

metsäviklo Tringa ochropus 1

sepelkyyhky Columba palumbus 1

käki Cuculus canorus 4

metsäkirvinen Anthus trivialis  1  3

punarinta Erithacus rubecula 3
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leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2

laulurastas Turdus philomelos 1

hernekerttu Sylvia curruca  4

lehtokerttu Sylvia borin  1

tiltaltti Phylloscopus collybita 1

pajulintu Phylloscopus trochilus  3 19

kirjosieppo Ficedula hyppoleuca  2

harmaasieppo Muscicapa striata  1

hömötiainen Parus montanus 1

töyhtötiainen Parus cristatus 1

talitiainen Parus major 2

peippo Fringilla coelebs 2 14

vihervarpunen Carduelis spinus 4

keltasirkku Emberiza citrinella  2  1

Yhteensä 10 65

7 LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV A LAJIT
Liito-orava (Pteromys volans), viitasammakko (Rana arvalis) ja Suomessa esiintyvät
lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV
a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien tahallinen tappaminen,
pyydystäminen ja häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen
käyttö on kielletty. Lisäksi lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta voi hakea poikkeusta.

7.1 Liito-orava
Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa
poikasia. Levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. Luonnonsuojelulain
tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa
pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan
rinnastaa myös tilanne, jossa kaikki kulkuyhteydet lisääntymis- ja levähdyspaikkaan
tuhotaan (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö 2004).
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) liito-orava kuuluu luokkaan
vaarantunut (VU, Vulnerable). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla
rauhoitettu (LsL 1096/96) ja Suomen kansainvälinen vastuulaji. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen uhanalaisten lajien Eliölajit-tietojärjestelmässä (Jouni Näpänkangas
3.5.2013) ei ollut aikaisempia havaintoja alueella esiintyvistä liito-oravista. Lähimmät
havainnot keskittyvät Tohkojan ja Haapaportaan alueille.
Hankealueelle tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei ole liito-oravalle potentiaalisia
elinympäristöjä kuten iäkkäitä yhtenäisiä kuusikkoja tai kuusivaltaisia purojen ja
peltojen reunametsiä. Voimalinjanalueen metsät eivät myöskään ole liito-oravalle
potentiaalisia.
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7.2 Viitasammakko
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010), Euroopan unionin
uhanalaisuusluokituksessa (Temple & Terry 2007) ja kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa (IUCN 2013) viitasammakko
on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC, Least Concern). Viitasammakko kuuluu kuitenkin
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin.
Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maamme alueella ja lajin runsaus
vaihtelee harvasta melko runsaaseen. Pohjoisin lajihavainto on tehty Ivalosta.
Pohjoisessa viitasammakko on maan eteläosia harvalukuisempi, Keski-Suomessa ja
Perämeren rannikkoseudulla se on paikoin jopa tavallista sammakkoa yleisempi
(Lappalainen & Sirkiä 2009, Gustafsson & Gustafsson 2010.)

Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla
(Terhivuo Sierlan ym. 2004 mukaan). Lajia tapaa varmimmin merenlahtien ja järvien
rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä myös soistuneilta metsämailta, kosteilta niityiltä,
viidoilta, kedoilta ja puutarhoista. Viitasammakko suosii kosteampaa ympäristöä kuin
tavallinen sammakko. Vuosina 2010-2013 Pöyry Finland Oy on selvittänyt useisiin
hankkeisiin liittyen viitasammakon esiintymistä erilaisissa elinympäristöissä.
Havaintojen mukaan lajin esiintymisen tärkein edellytys on sopivien luhtaisten rantojen
olemassaolo elinalueella. Viitasammakko kutee monesti samoissa vesissä kuin
sammakkokin. Viitasammakko ei kuitenkaan kude mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja
allikoihin - toisaalta se kutee merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa.
Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä
makeassa että murtovedessä. Viitasammakko suosii talvehtimispaikkana suurempia
lampia ja järviä. Viitasammakko on varsin paikkauskollinen, mutta yksilöt voivat
vaeltaa jopa yhden kilometrin matkan lisääntymislammeltaan (Kovar ym. 2009).

Hankealueella ei ole viitasammakolle potentiaalisia luhtaisia rantoja tai luonnontilaisia
suoalueita.

7.3 Lepakot
Yleisiä lepakkolajeja Suomessa ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa
(Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksiippa (M. brandtii) ja
korvayökkö (Plecotus auritus), lajien tiedetään lisääntyvän vuosittain maassamme.
Näistä pohjanlepakko on yleisin ja laajimmalle levinnyt laji. Pohjanlepakkoja voi tavata
koko Suomesta pohjoisinta Lappia myöden. Harvinaisempia lajeja ovat ripsisiippa (M.
nattereri), isolepakko (Nyctalus noctula), kimolepakko (Vespertilio murinus),
pikkulepakko (Pipistrellus nathusii), vaivaislepakko (P. pipistrellus), kääpiölepakko (P.
pygmaeus), lampisiippa (M. dasycneme) ja etelänlepakko (E. serotinus).
Suomessa esiintyvät lepakot ovat hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisiin ja lepäävät päivän
suojaisessa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat
lähellä ruokailualueita. Vanhat kuusikot, rantametsät ja monipuoliset
kulttuuriympäristöt ovat monille lajeille suotuisia elinhabitaatteja. Lepakkonaaraat
muodostavat kesäisin lisääntymisyhdyskuntia esimerkiksi puunkoloihin tai
rakennuksiin, joissa voi olla kymmeniä tai satoja yksilöitä. Loka-marraskuusta
huhtikuuhun lepakot horrostavat.

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan
rauhoitettuja (LsL 1096/96). Suojeltuja ovat lisääntymispaikat, kesä , kevät  ja
syysaikaiset päiväpiilot sekä talvehtimispaikat. Ripsisiippa on arvioitu Suomessa
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erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU) lajiksi
uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2010).
Hankealueelle ei ole tehty erillistä lepakkoselvitystä. Viereiselle Tohkojan
tuulipuistoalueelle tehtiin lepakkoselvitys v. 2011. Tohkojan tuulipuistoalueet eivät
osoittautuneet lajiston tai yksilömäärien puolesta erityisen rikkaiksi lepakkoalueiksi.
Tohkojan kartoitusalueet olivat lähinnä pohjanlepakolle sopivia. Usein pienimuotoinen
maankäyttö ei juuri vaikuta pohjanlepakon elinmahdollisuuksiin johtuen pohjanlepakon
suosimista saalistusympäristöistä. Pohjanlepakot saalistavat yleensä avonaisessa tilassa
(pihat, hakkuuaukiot) ja kevyen maankäytön seurauksena pohjanlepakon elinpiiri
saattaa joissakin tapauksissa jopa parantua (Pöyry Finland Oy 2012). Juurakon
tuulipuistoalue on kartta- ja maastokäyntien perusteella epäedullisempi elinympäristö
lepakoille kuin Tohkojan tuulipuistonalue.

8 UHANALAINEN JA MUU HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Valtakunnallisessa uhanalaistarkastelussa (Rassi ym. 2010) on lueteltu Suomessa
uhanalaiset lajit. Alueella ei esiinny uhanalaista, silmälläpidettävää tai muuten
huomionarvoista kasvilajistoa.
Alueella ei esiinny liito-oravaa. Lähimmät liito-oravahavainnot on tehty vajaat 4 km
etäisyydellä Tohkojan ja Haapaportaan alueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
3.5.2013). Maastoselvityksien ja karttatarkastelun perusteella myöskään
sähkönsiirtoreitin alueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia kuusikoita tai
puronvarsia.

9 SUOJELUALUEET
Juurakon tuulipuiston alueella ei ole suojelualueita. Lähin Natura 2000-alue on
Vainionhaka (FI1000018), joka on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Kohde on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakunnallisesti
arvokkaaksi kohteeksi. Etäisyys tuulipuistoon on 6 km.
Sunin Natura-alue (FI1104203) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Etäisyyttä tuulipuistoon on 6,2 km. Natura-alue on edustava esimerkki
maankohoamisrannikon kehittyvistä luonnonmetsistä. Kohteen suojelu toteutetaan
lakisääteisenä luonnonsuojelualueena (YSA200524).
Selvitysalueesta noin 9 km luoteeseen sijaitsee Kalajoen suiston (FI1000012) Natura
2000-alue, joka on suojeltu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että
lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Natura- alue kuuluu osittain myös
valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (RSO110098). Alueen linnusto on
monipuolista ja kasvilajisto on tyypillistä merenrantakasvillisuutta. Maa-alueiden
suojelu toteutetaan lakisääteisinä luonnonsuojelualueina (Kalajoen-Vihaslahden
luonnonsuojelualueet YSA113714 ja YSA113757).

Natura-alue Rajalahti-Perilahti (FI1104202) sijaitsee noin 9,5 km tuulipuistoalueesta
pohjoiseen. Alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena ja lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin
(LVO110254) ja alueella on Rajalahden-Perilahden luonnonsuojelualue (YSA200526).

Noin 4 km selvitysalueen eteläpuolella sijaitsee soidensuojeluohjelmaan kuuluva
Kaakkurinneva (SSO110331), jonka eteläosassa on kaksi luonnonsuojelualuetta Iso-
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Myllylän luonnonsuojelualue (YSA118347) ja Myllylän luonnonsuojelualue
(YSA117843).
Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet on esitetty kuvassa Kuva 5. Arvokkaat
lintualueet selvitysalueen ympärillä on esitetty kuvassa Kuva 6.

Kuva 5. Suojelualueet.
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Kuva 6. Arvokkaat lintualueet selvitysalueen ympäristössä.

10 HANKKEEN VAIKUTUKSET LUONTOON JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE
Seuraavassa on arvioitu tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksia kasvillisuuteen ja
linnustoon.

10.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin
kohteisiin

Arvokkaat luontokohteet on inventoitu koko suunnitellun tuulipuiston alueelta.
Voimaloiden rakennuspaikoilta sekä rakennettavilta teiltä poistetaan kasvillisuus ja
luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi alueeksi. Rakentaminen myös pirstoo
metsäaluetta. Rakentamisen vaikutukset voivat ulottua välillisesti rakennuspaikan
lähiympäristöön esimerkiksi reunavaikutuksen vuoksi. Sähkönsiirtoreitin alueella
vaikutukset ovat avohakkuun kaltaisia. Maakaapeli kaivetaan maahan ja sen alueelta
poistetaan kasvillisuus.
Tuulipuiston alue on metsätalouskäytössä ja soiset alueet on ojitettu. Kasvillisuus on
tavanomaista metsälajistoa. Pääpuulaji on mänty ja kenttäkerroksessa esiintyy
metsävarpujen mustikan ja puolukan ohella soistuneilla alueilla suovarpuja kuten
suopursua ja juolukkaa. Alueella on kuusi arvokkaiksi luontokohteiksi rajattua
kallioaluetta. Voimaloiden rakennuspaikat ovat suurimmaksi osaksi ojitetuilla
suomuuttumilla tai käsitellyissä talousmetsissä. Voimaloiden ja teiden rakennuspaikat
on suunniteltu niin, etteivät ne sijoitu arvokkaiksi rajatuille kallioalueille.
Sähkönsiirtoreitin alueen metsä on tavanomaista talousmetsää. Palokankaan alueella
suunnitellun sähkönsiirtoreitin pohjoispuolella sijaitsee yksi arvokas kallioalue.
Suunnitellusta sähkönsiirtoreitistä ei koidu vaikutuksia kyseiselle kohteelle.
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Kokonaisuudessaan kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

10.2 Vaikutukset linnustoon
Tuulipuiston aiheuttamat linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:
törmäysvaikutuksiin, elinympäristömuutoksista aiheutuviin vaikutuksiin sekä häirintä-
ja estevaikutuksiin (Kuva 7).

Kuva 7. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista.

10.2.1 Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet
Suomessa tuulipuistoja on ollut toiminnassa vasta lyhyen ajan, joten tutkittua tietoa
niiden mahdollisista vaikutuksista linnustoon ei juuri ole. Näin ollen
tuulivoimapuistohankkeen suorat ja epäsuorat vaikutukset linnustoon ja eläimistöön on
arvioitu biologien ja asiantuntijoiden laatimana asiantuntija-arviona maastoselvitysten ja
olemassa olevien tietojen (aikaisemmat selvitykset, uhanalaisrekisterin tiedot, kartta-
aineistot, ilmakuvat) perusteella.
Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu huomioiden vaikutuksen kohteena
olevien lajien suojelullinen arvo ja niiden herkkyys eri vaikutusmekanismeihin sekä
toiminnan aiheuttaman haitan voimakkuus. Lisäksi on tarkasteltu linnustolle ja
eläimistölle arvokkaiden kohteiden sijoittumista suhteessa voimalapaikkojen ja muiden
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rakenteiden suunniteltuun sijoittumiseen. Pääpaino arvioinnissa on suojelullisesti
huomattavissa ja tuulivoiman vaikutuksille alttiiksi tiedetyissä lajeissa.
Törmäysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltu tuulivoimapuiston sijoittumista
suhteessa törmäyksille herkkien lajien (petolinnut, hanhet, joutsen, kurki)
muuttoreitteihin.

Vaikutusten merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arviona huomioiden vaikutuksen
kohteena olevan lajin suojeluksellinen arvo sekä toiminnan aiheuttaman haitan
voimakkuus.
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon
puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointityössä.
Maastoselvitysalueet on pääsääntöisesti tutkittu kattavasti, mutta kaikkia alueella
mahdollisesti esiintyviä uhanalaisia lajeja ei ole välttämättä havaittu, mikä voidaan
lukea epävarmuudeksi arviointiin.
Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epätarkkuutta, sillä luonnon eri osatekijät
muodostavat monimuotoisen verkoston, jossa yksittäisessä tekijässä tapahtuva muutos
voi aiheuttaa vaikutuksia muuhun luontoon. Tästä hyvänä esimerkkinä on
myyräkantojen vaihteluiden vaikutus pöllökantoihin. Biologiset prosessit ovat
monimutkaisia eikä niiden ennustaminen ole kaikilta osin mahdollista. Myös sattumalla
on huomattavaa merkitystä esim. yksittäisen lajiesiintymän havaitsemiseen. Tehdyt
selvitykset ovat kuitenkin varsin kattavia, joten niiden avulla saatu kokonaiskuva alueen
lajistosta ja sen merkityksestä voidaan pitää riittävänä hankkeen vaikutusten
arvioimiseksi.

10.2.2 Törmäysmallinnus
Törmäyskuolleisuudella tarkoitetaan kuolleiden lintujen määrää joko voimalaa kohti
vuodessa tai tuotettua sähköyksikköä kohti vuodessa. Hötker ym. (2006) toteaa
metatutkimuksessaan, että törmäysten määrä voimalaa kohti vuodessa vaihtelee 0–50
yksilön välillä. Törmäysten määrään vaikuttaa ratkaisevasti voimalan sijainti suhteessa
lintujen käyttämiin lentoreitteihin. Lisäksi törmäysriskiin vaikuttavat kunkin lintulajin
fysiologiset ominaisuudet (linnun koko ja lentonopeus), lintujen lukumäärä ja
käyttäytyminen vuoden kierron eri vaiheissa, sääolosuhteet ja maaston topografia sekä
tuulivoimapuiston ja voimaloiden rakenteelliset ominaisuudet (Band et. al. 2007,
Drewitt & Langston 2006, Rydell ym. 2012). Pienten voimaloiden laskennallinen
törmäysriski on isompi kuin yli 1,5 MW kokoluokkaa olevien tuulivoimaloiden.
Lintujen törmäyksen todennäköisyys pienenee roottorin pyyhkäisypinta-alan kasvaessa
ja kierrosnopeuden laskiessa (Krijgsveld et. al. 2009).
Tiivistettynä, törmäysriski on suurimmillaan sellaisilla alueilla, joissa esiintyy
runsaslukuisesti suuren törmäysriskin omaavia lintulajeja (petolinnut, hanhet, joutsenet,
kurjet, haikarat) suuren osan kalenterivuotta ja maastonmuodot altistavat lintujen
lentoreittien suuntautumista törmäyskurssille (Altamont Pass, Yhdysvallat (Smallwood
& Thelander 2005 ja 2008, Thelander & Smallwood 2007), Tarifa ja Navarra, Espanja
(Barrios & Rodriguez 2004, 2007, de Lucas ym. 2008, Lekuona & Ursúa 2007) sekä
Smøla, Norja (Dahl ym. 2012)).

Törmäysriskiä pienentää lintujen kyky väistää tuulivoimaloita. Tässä selvityksessä
käytettiin kolmea eri väistöprosenttia. Tuoreimmissa eurooppalaisissa tutkimuksissa on
huomattu, että jopa 98 % linnuista väistäisi voimaloita (mm. Desholm & Kahlert 2005,
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Whitfield ym. 2009, Scottish Natural Heritage 2010b). Väistön yleisyyteen vaikuttavat
kuitenkin useat paikalliset ja lajikohtaiset tekijät. Tietoa ei ole vielä Suomesta saatavilla
nyt tutkittavien lajien osalta ja näin vilkkaan muuttoreitin varrelta. Tämän vuoksi
törmäyslaskelmissa väistökertoimena käytettiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti myös
90 %:a. Niin ikään varovaisuusperiaatteen mukaisesti laskettiin myös törmäysten määrä
sellaisissa mahdollisissa tilapäisessä poikkeustilanteessa, jossa heikentyneen
näkyvyyden yms. tekijöiden takia lintujen kyky havaita voimalarakenteita on estynyt ja
väistöliikettä ei tapahtuisi lainkaan (= ns. worst case scenario). Tällainen tilanne voisi
olla esimerkiksi Pohjanlahden rannikolla keväisin varsin tavallinen ilmiö, jossa hyvän
muuttosään vallitessa ja vilkkaan muuton ollessa käynnissä jäiseltä mereltä ajautuu
rannikolle sakea, jyrkkärajainen sumurintama.

Jotta mahdollinen törmäys voisi ylipäänsä tapahtua, täytyy kahden todennäköisyyden
täyttyä samalla hetkellä kun lintu lentää määritellyssä ja tutkimuksen kohteena olevassa
havaintoikkunassa:

1) todennäköisyys jolla roottori osuu linnun lentoreitille (ns.
törmäysikkuna) ja lintu lentää sen läpi,
2) todennäköisyys, jolla kyseinen lintu osuu pyörivään roottoriin (Kuva 8).

Ensimmäinen todennäköisyys muodostuu törmäysikkunan ja havaintoikkunan pinta-
alojen suhteesta. Törmäysikkuna on kohtisuoraan lintujen lentosuuntaa vastaan oleva
ilmatila, jonka tuulivoimaloiden yhteenlaskettu roottoripinta-ala peittää. Havaintoikkuna
on lentosuuntaan kohtisuorassa oleva ilmatila, jonka läpi linnut ylipäätään voisivat
lentää (eli tutkittava alue).

Kuva 8. Havainnollistava esimerkki törmäyslaskelman periaatteista. Havaintoikkuna on
tutkittava ilmatila, missä linnut liikkuvat. Törmäysikkuna koostuu tuulivoimapuiston
roottorien yhteenlasketuista pyyhkäisypinta-aloista. Linnut voivat lentää havaintoikkunan
sisällä törmäysikkunan ohi (ohitus), ja törmäysikkunan läpi osumatta roottoriin
(läpilento) tai törmätä siihen (törmäys).

Lentävän linnun törmäyksen todennäköisyyksiä eri tilanteissa laskettiin Band ym.
(2007) metodien avulla.
Mallinnuksen lähtötietoina käytettiin sekä havaintoaineistoa, että alueelta olevaa
kirjallisuutta. Esimerkiksi FCG & Pöyry Finlandin (2012) mukaan Perämeren rannikkoa
seuraava valtakunnallisesti merkittävä muuttoväylä on leveydeltään karkeasti 10 km.
Muutto kuitenkin painottuu lajista riippuen vaihtelevissa määrin lähelle rannikkoa.
Tämän vuoksi mallinnuksessa tämä 10 km leveä sektori jaettiin kahdeksi 5 km leveäksi
sektoriksi, joista itäisemmälle, eli sisämaassa kulkevalle sektorille nyt selvitettävä
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tuulivoimapuisto sijoittuu. Olemassa olevan aineiston ja maastohavainnoinnin tulosten
perusteella kullekin lajille / lajiryhmälle määriteltiin prosenttiosuudet, miten niiden
muutto jakaantuu kyseisille sektoreille. Joutsenista ja merihanhista arvioitiin 90 %
muuttavan läntisempää sektoria ja 10 % itäisempää sektoria. Metsähanhen osalta
vastaavat painotukset määriteltiin 70/30 % ja kurjen sekä petolintujen osalta 60/40 %.
Törmäysmallinnus laskettiin itäisemmän sektorin osuudesta, eli osuudesta, jolle
tuulipuisto sijoittuu. Lentokorkeutena käytettiin havaintojen perusteella lintujen
pääsääntöisesti käyttämää 50–300 metriä. Näin ollen havaintoikkunan leveys on 5 km ja
korkeus 250 m. Käsiteltävien lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin
kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden
maksimimääräarviot (Tuohimaa 2009, Hölttä 2013).

Arvio voimaloihin törmäävien lintujen lukumäärästä saadaan kertomalla
törmäysikkunan läpi lentävien lintujen lukumäärä lajikohtaisella
törmäystodennäköisyydellä.
Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että nyt esitetyt törmäyslukemat ovat vain
tutkittavana olleiden lajien muodostama osa todellisista törmäysten lukumääristä
käytetyillä oletuksilla. Suurin osa alueilla liikkuvista lajeista ja niiden vuoden aikana
tuulipuistoalueilla tapahtuvasta liikehdinnästä jää tämän arvioinnin ulkopuolelle. Näin
ollen tuulivoimapuistojen todelliset törmäyslukemat ovat esitettyä korkeampia.

Törmäysmallinnuksessa pyritään kuvaamaan todennäköisyyksiä mahdollisimman
yksinkertaisten mallien avulla, jolloin niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Suurin ja
lopputuloksen kannalta merkittävin epävarmuustekijä liittyy lintujen kykyyn väistää
niiden muuttoreiteille rakennettuja tuulivoimaloita. Väistön todennäköisyyteen liittyy
useita paikallisia ja lajikohtaisia tekijöitä, eikä väistön todennäköisyyksistä Suomen
olosuhteissa ja näin vilkkaalla muuttoreitillä ole tietoa.

10.2.2.1 Törmäysmallinnusten tulokset
Törmäysmallinnuksessa on tarkasteltu yleensä vallitsevaa tilannetta, jossa 98 % ja 90 %
linnuista väistää voimalat sekä tilapäisiin poikkeuksellisen epäsuotuisiin muutto-
olosuhteisiin liittyvää tilannetta, jossa heikentyneen näkyvyyden yms. tekijöiden takia
lintujen kyky havaita voimalarakenteita on estynyt ja väistöliikettä ei tapahtuisi
lainkaan. Varsinaisena mallinnuksen tuloksena voidaan pitää 98 väistöprosentin
antamaa tulosta, mutta eri tekijöiden vaikutuksesta törmäysmäärät voivat väliaikaisesti
olla myös suuremmat. Törmäysmallinnuksen tulokset on esitetty taulukossa Taulukko 3.

Taulukko 3. Törmäysmallinnuksen tulokset. Lajien läpimuuttavaksi kannaksi määriteltiin
kirjallisuudessa esitetyt koko rannikkoalueen kautta muuttavien yksilöiden
maksimimääräarviot.
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10.2.3 Vaikutukset muuttavaan linnustoon
Merkittävimmät tuulivoimapuistojen aiheuttamat vaikutukset muodostuvat
törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien
lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.
On selvää, että rakennettaessa tuulivoimapuistoja lintujen vilkkaalle muuttoreitille,
jollaisen reuna-alueelle nyt tutkittava tuulipuisto sijoittuu, törmäyksiä tulee
tapahtumaan, vaikka pääsääntöisesti linnut pyrkivätkin väistämään tuulivoimaloita.
Merkittävimmät tuulivoimapuistojen aiheuttamat vaikutukset muodostuvat
törmäysvaikutuksista, koska niillä on suora vaikutus alueen kautta muuttavien
lintupopulaatioiden tilaan ja tulevaisuuteen.

Jos väistöliike tapahtuu 98 %:n todennäköisyydellä, yhdellekään lajille ei arvioida
aiheutuvan merkittäviä törmäysvaikutuksia. 90 %:n todennäköisyydellä
tapahtuva väistöliike huomioiden hankkeesta mahdollisesti vähäisesti kärsiviä
muuttolintulajeja ovat metsähanhi ja kurki.
Taantuvan metsähanhen kohdalla vaikutukset arvioidaan muita lajeja merkittävämmiksi,
koska taantuvalle lajille pienikin kuolleisuuden kasvu voi olla merkityksellistä
populaation tulevaisuuden kannalta.

Merkittävää estevaikutusta tuulipuistolla ei muuttolinnuille ole, sillä puisto on pinta-
alaltaan varsin pieni.

Lisäksi on otettava huomioon muut lähialueille suunnitteilla olevat muut tuulipuistot
sekä Raahen eteläpuoliset tuulipuistot, joiden toteutuessa yhteisvaikutukset tämän
hankkeen kanssa voivat olla hyvin merkittävät. Useiden Kalajoki–Raahe-
rannikkoalueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen muuttolinnustoon aiheuttamista
yhteisvaikutuksista on valmistunut erillinen raportti (FCG & Pöyry Finland 2012).

10.2.4 Vaikutukset pesimälinnustoon
Yleisesti pesimäbiotoopin muuttuminen maankäytön vuoksi saattaa heikentää joidenkin
lajien säilymistä. Erityisesti yhtenäisiä metsäalueita suosivat ja alueella ympärivuotisesti
esiintyvät metsäkanalinnut saattavat kärsiä elinympäristön pirstoutumisesta ja
törmäysriskistä. Biotooppimuutosten lisäksi voimalat aiheuttavat linnuille
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törmäysriskin. Myös rakentamisesta, käytönaikaisesta lisääntyvästä ihmistoiminnasta ja
voimaloiden melusta aiheutuvat häiriövaikutukset voivat lajista riippuen ulottua useiden
kilometrien päähän voimaloista.

Hankealueen pesimälinnusto on tavanomaisista metsälajeista koostuvaa. Linnustollisesti
huomattavia alueita ei tässä selvityksessä löydetty. Vuonna 2013 tehdyssä selvityksessä
alueelta löytyi metson soidinpaikka, joka sijoittuu suunnitellun voimalapaikan tai
muiden rakenteiden läheisyyteen. Alue on esitetty vain viranomaiskäyttöön laaditussa
kartassa. Metson soidin tapahtuu aamuyön hiljaisina hetkinä, jolloin äänet kantautuvat
kauas. Metson soitimen ääni voi hukkua matalataajuuisen taustamelun alle. Lisääntynyt
taustamelu voi niin ollen häiritä soidinten kuuluvuutta ja vaikeuttaa metsoyksilöiden
kykyä löytää soitimia. Edellytyksenä soitimen syntymiselle on laaja, yhtenäinen
metsäkuvio. Puuston iällä ei ole suurta merkitystä, eli soidin voi muodostua myös varsin
nuoreen, n. 30-vuotiaaseen metsään (Keski-Suomen riistanhoitopiiri 2014). Suositusten
mukaan tiedossa olevat metson soidinkeskukset tulisi jättää rakentamistoimien
ulkopuolelle (Keski-Suomen riistanhoitopiiri 2014). Vaikutukset metson
soidinalueeseen on huomioitu voimalapaikkaa siirtämällä ja rajaamalla soidinalue
rakentamisalueen ulkopuolelle. Myös häiriövaikutusten arvioidaan ulottuvan vähintään
500 m etäisyydelle soidinkeskuksesta. On suositeltavaa, että rakentamistoimet tehtäisiin
metsonsoidin ajan ulkopuolella. Metson on todettu kykenevän vaihtamaan
soidinkeskusta esimerkiksi metsänkäsittelyn seurauksena (Keski-Suomen
riistanhoitopiiri 2014).

Muiden alueella pesivien maalintulajien osalta hankkeen vaikutusten arvioidaan jäävän
varsin vähäisiksi sekä tuulipuisto- että voimajohtoalueilla. Osa suunnitelluista
voimalapaikoista sijaitsee jo valmiiksi luonnontilansa menettäneillä kohteilla ja
rakennusvaiheessa voidaan hyödyntää kattavasti alueella jo olemassa olevaa
metsätieverkostoa, mikä vähentää elinympäristömuutoksista aiheutuvia vaikutuksia.
Rakentamisen seurauksena häviäviä biotooppeja esiintyy myös hankealueen
ulkopuolella, jolloin on todennäköistä, että valtaosa alueen pesimälinnustosta siirtyy
pesimään kyseisille alueille. Vaikka samankaltaisia, korvaavia elinympäristöjä
tuulipuistoalueen ympärillä onkin ympärillä runsaasti, voi uuden, yhtä hyvän reviirin
valtaaminen niiltä olla lajista ja sen vaatimuksista riippuen vaikeaa. Lisäksi alueille,
joille tuulipuistoalueelta siirtyy yksilöitä, kohdistuu aiempaa kovempi ravinto- ja
reviiripaine, mikä voi heikentää myös kyseisellä alueella jo pesivien lajien ja yksilöiden
elinvoimaisuutta. Näin ollen vaikutukset ulottuvat myös itse tuulipuistoalueen
ulkopuolelle. Tuulipuistoalueen linnusto koostuu kuitenkin tavallisista lajeista, joten
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

Kokonaisuudessaan pesimälinnustoon aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän
varsin vähäisiksi.

10.2.5 Vaikutukset sähkönsiirtoreitin linnustoon
Sähkönsiirtoreitin rakentaminen edellyttää uuden maakaapelin kaivamista maastoon.
Tältä alueelta puita ja metsää vaativien lajien elinympäristö tuhoutuu. Osa reitistä
kulkee hakkuilla, taimikoilla, soilla tms. valmiiksi avoimilla tai pienipuustoisilla
alueilla, mikä vähentää raivattavan metsän määrää. Sähkönsiirtoreitin linnusto koostuu
pääasiassa tavallisista lajeista ja linnuston tiheys on alhainen. Kokonaisuudessaan
linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
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Suorien elinympäristön muutoksesta ja tuhoutumisesta johtuvien vaikutusten lisäksi
linnustolle aiheutuu häiriötä rakentamisen aikana melusta ja liikkumisesta. Eri
lintulajien reaktioetäisyys häiriöille vaihtelee muutamista kymmenistä metreistä useisiin
kilometreihin. Häiriö on kuitenkin paikallista ja väliaikaista, eikä sillä ole pysyvää
vaikutusta linnustoon. Linnustollisesti merkittävillä kohteilla tai niiden läheisyydessä
vaikutukset vähenevät huomattavasti, jos rakentaminen voidaan ajoittaa pesimäajan
ulkopuolelle.

Joillekin lajeille uudella sähkönsiirtoreitillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia.
Esimerkiksi karuilla ja talousmetsävaltaisilla kangasmailla ja ojitetuilla rämeseuduilla,
jollaisissa nyt suunniteltu sähkönsiirtoreitti pääasiassa kulkee, linnuston elinympäristöt
voivat jopa monipuolistua alueelle muodostuvien lehtipuutaimikoiden myötä. Niiden ja
reunavaikutuksen lisääntyminen edistää tiettyjen lajiryhmien, kuten rastaiden ja useiden
hyönteissyöjälajien menestymistä.
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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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Lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 24.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastasi lausuntopyyntöön seu-
raavasti:

1)  ELY-keskus on lausunut kaavan luonnosvaiheessa 21.12.2020 (POPELY/2020/2020). Lau-
sunnossaan ELY esitti kaupungin harkittavaksi kaava-alueen laajentamista siten, että se
sisältäisi myös luvitettujen voimaloiden alueen ja selkeyttäisi kaavallista tilannetta myös
niiden osalta. Ehdotusvaiheen kaava-alue vastaa luonnosvaihetta.

2) ELY-keskus toteaa, ettei sillä ole uutta lausuttavaa nyt nähtävillä olevasta kaavaehdotuk-
sesta. Samalla ELY-keskus toteaa, että mikäli kaava-alueen ulkopuoliset voimalat eivät
toteudu nyt voimassa olevien lupien puitteissa tai hanke muuten muuttuu jatkossa, ELY-
keskus toivoo, että sille varataan mahdollisuus ottaa kantaa kaava-alueen ulkopuolisiin
muutoksiin ennen muutoksista päättämistä.

Vastine

1)  Osayleiskaava-alueen laajentamisesta on keskusteltu kaavan valmisteluvaiheessa Kala-
joen kaupungin kanssa. Kaupungin kanta on hanketilanne ja hankkeen toteutusaikataulu
huomioiden, ettei kaava-aluetta laajenneta suunnittelutarveratkaisulla toteutettavien tuu-
livoimaloiden alueelle. Alueen kaavoitus voidaan tarvittaessa käynnistää myöhemmin eril-
lisenä prosessina.

2) Merkitään tiedoksi.

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

Pohjois-Pohjanmaan liitto 24.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan seuraavaa:

1)  Pohjois-Pohjanmaan liitto on tutustunut osayleiskaavan muutoksen täydennettyyn selvi-
tysaineistoon. Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotuksessa
on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan liiton kaavaluonnosvaiheessa antama lausunto, jossa
esitettiin kaava-alueen ja viereisen suunnittelutarvealueen vaikutusten arvioinnin tarken-
nusta muuttolinnustoon ja maisemaan kohdistuvista vaikutuksista sekä Juurakon tuulivoi-
mahankkeen yhteisvaikutuksista lähialueen tuulivoima-alueisiin.

2) Kaavaehdotusvaiheeseen laaditun muuttolinnuston täydennysselvityksen mukaan lintu-
muuton pullonkaula-alue ja muuton painopistereitti sijoittuvat kaava-alueen länsipuolelle.
Juurakon tuulivoimapuiston kaava-alue sijoittuu kokonaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihe-
maakuntakaavan mukaiselle muuttolinnustollisesti tärkeälle alueelle. Kolmannen vaihe-
maakuntakaavan muuttolinnustoselvityksen jälkeen on saatu runsaasti lisää tietoa tuuli-
voimaloiden todellisista vaikutuksista muuttolinnustoon myös Kalajoen alueella tehdyissä
linnustoseurannoissa ja tämä on myös huomioitu täydennysselvityksessä. Jo rakentunei-
den tuulivoimapuistojen seurantatietojen mukaan muuttolinnut väistävät ennakoitua pa-
remmin voimaloita. Selvityksen perusteella Juurakon tuulivoimahankkeen (kaava-alue ja
suunnittelutarvealue) voimaloiden aiheuttama törmäyskuolleisuus ja niiden aiheuttama
estevaikutus arvioidaan jäävän muuttolintujen kannalta vähäisiksi. Juurakon osayleis-
kaava ja suunnittelutarvealue ei sijoitu metsähanhen, piekanan ja merikotkan päämuut-
toreitin kriittisille kohdille. Muuttolinnuston täydennysselvitys nähdään riittävänä.

3) Kaavaselostuksen maakuntakaavan tilanne on kuvattu pääosin oikein, mutta kolmannen
vaihemaakuntakaavatilanne ja yhdistelmäkartta on tarpeen päivittää asiakirjoihin. Kol-
mannen vaihemaakuntakaavan osalta korkein hallinto-oikeus on antanut 21.12.2020 vä-
lipäätöksen jatkovalituslupahakemuksista. Siikajoella sijaitsevaa Tuulipuisto Isoneva II
koskeva valituslupahakemus hylätään. Korkeimman hallinto-oikeuden 7.1.2021
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toimittaman lausuntopyynnön mukaan toinen valituslupahakemus Kuusamon Maaningan
tuulivoimapuistosta etenee korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Maakuntahallitus
on antanut KHO:n pyynnöstä lausunnon jatkovalitukseen 15.2.2021 (§ 21), joten oikeus-
käsittely jatkuu. Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta on päivitetty Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaliiton nettisivuille vastaamaan maakuntakaavaprosessin tilannetta.

4) Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt TUULI-hanke, jonka tavoitteena on tarkas-
tella uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita maakunnassa. TUULI-hankkeessa laaditaan
myös useita tuulivoimatuotantoa ja sijoittamista koskevia taustaselvityksiä kuten linnus-
ton päämuuttoreitin päivitysselvitys, viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys ja säh-
könsiirtoselvitys. TUULI-hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään lakisääteisen kaavoi-
tuksen tukena maakunta- ja kuntatasolla. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan päivittä-
minen käynnistetään loppuvuodesta 2021. TUULI-hankkeen selvitysten ja sijainninoh-
jauksen tulokset ovat maakuntakaavan kartalle tulevan tuulivoiman ohjauksen lähtökoh-
tina.

5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa Juurakon tuulivoima-
puiston osayleiskaavan muutosehdotuksesta.

Vastine

1)  Merkitään tiedoksi.

2) Merkitään tiedoksi.

3) Päivitetään kaavaselostukseen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavatilanne sekä ote Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.

4) Lisätään kaavaselostukseen tieto Pohjois-Pohjanmaan liitossa käynnistyneestä TUULI-
hankkeesta.

5) Merkitään tiedoksi.

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
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1

1. LÄHTÖKOHDAT

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa (9.12.2020) Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksesta
todetaan, että Juurakon tuulivoimapuisto sijaitsee linnuston päämuuttoreitillä, ja että kaavan ehdotusvaihee-
seen olisi hyvä tarkentaa kaava-alueen ja viereisen suunnittelutarvealueen vaikutusten arviointi myös muutto-
linnustoon. Tämä selvitys sisältää muuttolintutarkastelun.

Juurakon tuulivoimahankkeen luontoselvityksen perusteella (Pöyry 2014) hankealue sijoittuu vilkkaan muutto-
reitin reuna-alueelle. Lisäksi alueen kautta tapahtui joutsenten ja kurkien yöpymis-, levähdys- ja ruokailupaik-
kojen välistä liikehdintää.

Luokittelujen (kuva 1) mukaan Kalajoen - Pyhäjoen välinen määritelty lintumuuton pullonkaula-alue ja muuton
painopistereitti sijoittuvat kaava-alueen länsipuolelle (Hölttä ym. 2013). Juurakon alue sijoittuu kokonaan Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksessä määritellylle muuttolinnuille
tärkeälle alueelle (Pohjois-Pohjanmaan liiton 3.vmk tuulivoimaselvitys/Sito 2016).    Maakuntaliitolle tehdyssä
selvityksessä Yppärin pellot on määritelty maakunnallisesti tärkeäksi levähdysalueeksi, kriteerilajina metsä-
hanhi (Hölttä ym. 2013). Aluerajaus on noin kilometrin päässä lähimmästä Juurakon voimalasta.

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan päämuuttoreittien keskittymäalueille eli pullonkaula-alueille ei tule si-
joittaa tuulivoimaloita. Muiden linnustoarvojen kannalta tärkeiden alueiden osalta tulee harkita tapauskohtai-
sesti niiden soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen. Harkinnan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaiku-
tusten arviointeihin. Arvioinnissa on huomioitava myös useiden tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset pää-
muuttoreittejä pitkin muuttaville linnuille. (Ympäristöministeriö 2016a/b). Ohjeita tulkiten Juurakon hankealue
on katsottava alueeksi, jossa tapauskohtaisesti harkitaan tuulivoiman sijoittamista.
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Kuva 1. Lähialueen rakennettujen tai suunniteltujen tuulivoimaloiden sijoittuminen suhteessa luo-
kitelluille lintureiteille -ja alueille

2. HYVÄKSYTYN KAAVAN ARVIO

Muuttolintujen kohdalla Juurakon hankkeen luontoselvityksen arvion (Pöyry 2014) mukaan tuulipuistosta mer-
kittävimmät vaikutukset muodostuisivat törmäysvaikutuksista. Törmäysmallinnus tehtiin alkuperäisen kaava-
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alueen kahdeksalle voimalalle. Mikäli väistöliike tapahtuu 98 %:n todennäköisyydellä, yhdellekään lajille ei
arvioida aiheutuvan merkittäviä törmäysvaikutuksia, kun 90 %:n todennäköisyydellä tapahtuva väistöliike huo-
mioiden hankkeesta mahdollisesti vähäisesti kärsiviä muuttolintulajeja ovat metsähanhi ja kurki. Estevaiku-
tusta ei pidetty merkittävänä tuulipuiston ollessa pinta-alaltaan pieni.

3. TÄYDENNETTY ARVIO

Tässä yhteydessä törmäysmallinnusta ei katsottu tarpeelliseksi laatia uudestaan. Asian tarkastelussa esille
nousi seuraavia huomioita. Osayleiskaavan tarkistus mahdollistaa korkeammat voimalat. Mahdollisesti samalla
roottorin koko kasvaisi. Käytetyssä mallinnusmenetelmässä yhden voimalan aiheuttama laskennallinen tör-
mäysriski lisääntyisi, jos roottorin pyyhkäisypinta-ala kasvaisi. Vaikutusta on myös voimalan napakorkeudella
ja millä korkeudella roottorin ala- ja yläreuna ovat maanpintaan nähden. Lintumuuton tiheys on suurempi maan
pinnan lähellä. Mallinnusmenetelmä edellyttää muitakin parametreja, jotka kookkaammissa voimaloissa poik-
keavat jonkin verran verrattuna pienempiin voimaloihin. Kaava-alueen ja suunnittelutarveratkaisun yhteenlas-
ketut 7 voimalaa luonnollisesti pienentävät niiden yhteistä riskiä verrattuna 8 voimalaan. Laskennallisesti mi-
kään edellinen tekijä yksittäin tai ne yhdessä eivät aiheuttaisi suuria muutoksia, eivätkä vaikuttaisi merkittä-
vyyteen. Olennaista sen sijaan on, että aiemmassa vaiheessa väistävien osuudet olivat hyvin varovaisia arvioita
verrattuna sen jälkeisiin kokemuksiin ja myös julkaistuihin kirjallisuustietoihin joidenkin lajien todellisesta väis-
tökyvystä (mm. SNH 2018). Siten aiemmin tehdyt törmäysarviot (myös 98 % osalta) voidaan katsoa olleen
pääsääntöisesti yliarvioita.

Todellisina havaintoina Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapuistojen seurantatutkimuksissa lintujen törmäyksiä
voimaloihin on pidetty harvinaisina ja on todettu kohdistuvan etupäässä paikallisiin ja kierteleviin yksilöihin, ei
niinkään muuttaviin yksilöihin (Suorsa 2019).  Kalajoen ja Pyhäjoen seurantojen perusteella (Suorsa 2019)
tuulivoimaloihin arvioidaan törmäävän enintään muutamia lintuja/tuulivoimala/vuosi. Samankaltaisia koke-
muksia on saatu maailmalta (Rydell ym. 2017).  On huomioitava, että Pohjois-Pohjanmaan monet seuratut
tuulivoimapuistot sijoittuvat lintujen päämuuttoalueille.

Estevaikutuksen osalta on havaittu, että Kalajoen-Pyhäjoen tuulivoimahankkeilla ei ole ollut lainkaan vaikutusta
alueen kautta muuttavien lintujen lukumäärään, ja vähäiset vaikutukset muuttoreitteihin ovat kohdistuneet
lintujen muuttoreittien sisällä tapahtuneeseen paikalliseen ja pienipiirteisempään muutokseen lintujen kiertä-
essä tuulivoimapuistoja. Tehdyissä seurannoissa on havaittu, että Kalajoella useiden lajien kohdalla, kuten
hanhilla ja joutsenilla, muutto on tiivistynyt voimaloiden rakentamisen jälkeen voimakkaasti noin alle kilometrin
levyiselle vyöhykkeelle Jokelan tuulivoimapuiston länsipuolelle sekä Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoima-
puistojen väliselle alueelle, jossa lähimpien tuulivoimaloiden etäisyys on noin kilometri. Juurakon hankkeen
kohdalla sen molemmin puolin tilaa olisi enemmän (kuva 1).

Johtopäätöksenä Juurakon osayleiskaavan tarkistuksen ja suunnittelutarvealueen mahdollistamien voimaloiden
aiheuttama törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset sekä niiden aiheuttama estevaikutus arvioidaan jäävän
muuttolintujen kannalta vähäisiksi.

4. YHTEISVAIKUTUSTARKASTELU

Maakunnallisessa ja ylimaakunnallisessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan selvityk-
sessä loppupäätelmänä todettiin seuraavaa: ”yhdenkään tarkastellun lajin osalta ei arvioida syntyvän merkit-
täviä vaikutuksia edes ylimaakunnallisen tarkastelun perusteella.” Tarkastelussa esille nousi ainoastaan met-
sähanhen, piekanan ja merikotkan koko Suomen puoleisen muuttoreitin varrelle sijoittuvien tuulivoima-aluei-
den mahdollinen törmäyskuolleisuutta lisäävä vaikutus. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti voidaan merikot-
kasta, piekanasta ja metsähanhesta todeta, että vaikka näyttäisikin siltä, että haitalliset vaikutukset jäävät
merkittävää vähäisemmiksi, on pitkäaikaisten maastoseurantahavaintojen puutteessa otettava huomioon mah-
dolliset, joskin epätodennäköiset, kohtalaiset tai suuret haittavaikutukset. (Sito 2016).

Maakuntakaavavaiheen muuttolintuselvityksen jälkeen on saatu runsaasti lisää kokemusta tuulivoiman todel-
lista vaikutuksista (Suorsa 2019). Se osin vastaa tarpeeseen pitkäaikaisesta maastoseurannasta, joka tuotiin
esille maakuntaliiton selvityksen (Sito 2016) suosituksissa.
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Keväällä piekanan kohdalla muutto Kalajoen kohdalla tapahtuu hajanaisempana kuin pohjoisempana, sillä kaa-
kosta saapuvan piekanan keväinen muutto tiivistyy pohjoista kohden. Syksyllä piekanamuutto Kalajoen ran-
nikkoseudulla on vähäistä.  Metsähanhen kohdalla on sittemmin todettu tuulivoiman vaikutusten jääneen vä-
häisiksi myös vilkkailla muuttoreiteillä.

Sen sijaan merikotkan kohdalla kuolleisuus sen muuttoreitin varrella kaiken suunnitellun tuulivoiman toteutu-
essa saattaisi olla korkeampi kuin maakuntaliiton selvityksessä on arvioitu (Pohjois-Pohjanmaa 2,5 yks./vuosi
ja koko Suomi 3,7yks./ vuosi), ainakin mikäli otetaan huomioon myös muut kuin varsinaisessa muuttolennossa
olevat merikotkat.  Merikotkan kohdalla muuttavien yksilöiden erottaminen paikallisista ja kiertelevistä on vai-
keaa. Suomessa tunnetaan vähintään 18 tapausta, jossa merikotka on törmännyt tuulivoimalaan (Tikkanen
ym. 2018). Törmänneitä merikotkia on havaittu myös Kalajoen tuulipuistoissa (Suorsa 2019). Maastohavain-
tojen pohjalta lentomääristä ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa eri tuulipuistojen välillä.  Suomessa laadi-
tun (Tikkanen ym. 2018) esiaikuisten merikotkien satelliittipaikannuksiin perustuvan elinympäristömallin (RSF)
avulla voidaan ennustaa lentävien merikotkien liikkeitä rannikolle (maksimissaan 40 km rantaviivasta).  Malli
ennusti lentohabitaatin valinnan 83 % luotettavuudella. Esiaikuiset merikotkat suosivat synnyin pesänsä lähei-
syyttä, merenrantoja, rikkonaista saaristoa ja kosteikkoja ja välttävät meren ulappa-alueita, rakennet-
tuja/muutettuja ympäristöjä kuten taajamia, huvilakeskittymiä, teollisuutta ja peltoja. Johtopäätöksenä tode-
taan, että todennäköisesti Juurakon alueella voimaloiden aiheuttama riski yhtä voimalaa kohden merikotkalle
olisi todennäköisesti samaa luokkaa tai alempi kuin jo rakennettujen lähempänä rannikkoa sijaitsevia Kalajoen
ja Pyhäjoen tuulivoimaloiden. Merikotkan kanta on ollut voimakkaassa kasvussa, mikä vähentää olennaisesti
tuulivoiman törmäyskuolleisuuden vaikutusta lajille.

Maakuntaliiton 3.vaihemaakuntakaavan selvityksessä todetaan, että suosituksena maakuntakaavan tuulivoi-
marakentamiselle voidaan todeta, että toistaiseksi on syytä pidättäytyä lisäsuunnittelusta metsähanhen, pie-
kanan ja merikotkan päämuuttoreittien kriittisille kohdille. Edellä mainituin perustein arvioidaan, että Juurakon
osayleiskaava ja suunnittelutarvealue ei sijoitu metsähanhen, piekanan ja merikotkan päämuuttoreittien kriit-
tisille kohdille.
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1 YHTEENVETO 

Tehtävä: 

Meluselvitys Juurakon tuulivoimapuiston vaikutusalueella, sekä meluselvitys jossa huomioidaan 
yhteisvaikutukset lähialueiden tuulivoimaloiden kanssa. 

Työmenetelmät: 

Meluselvitykseen on kerätty tietoa tuulivoimaloiden melun ominaispiirteistä, melun ohjearvoista, 
paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena laskentatyökaluna on 
käytetty WindPRO Ver3.3 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukaisia 
oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön 
helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon 
ohjeita 2/2014). Matalataajuisen melun mallintaminen on myös tehty noudattaen 
Ympäristöministeriön ohjeita. Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu 
tässä raportissa. Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston 
asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015). 

Pienitaajuinen melu on lasJuurakko ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita 
noudattaen. Rakennusten äänieristys on lasJuurakko DSO 1284 menetelmän mukaisesti, käyttäen 
R-ohjelmistoa laskentatyökaluna, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysasetuksessa oleviin
sisämelun ohjearvoihin.

Tulokset: 

Melumallinnusten perusteella valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja asunnoille ja vapaa-ajan 
asunnoille ei ylitetä. Myöskään STM:n antamia sisätilojen pienitaajuisen melun ohjearvoja ei ylitetä. 

Edelliseen meluselvitykseen verrattuna (Juurakko_Meluselvitys_NL180601-3CG), 
meluvaikutukset uutta sijoitussuunnitelmaa käyttäen ovat suunnilleen samalla tasolla. 
Herkimmissä havainnointipisteissä (c, d, e ja f) meluvaikutukset ovat hieman lisääntyneet käytetyn 
N163 voimalamallin kanssa.   

Liite 8

mailto:firstname.lastname@ethawind.com


 Juurakko_Meluselvitys_AEs210401-1CGr 

 
  

 
Etha Wind  |  Vaasanpuistikko 14 B 11, 65100, Vaasa, Finland  |  +358 2900 20440  |  firstname.lastname@ethawind.com 
 
 

Sivu 4 / 27 

2 TAUSTA 

Meluselvitys on tehty Juurakon tuulivoimapuistolle Kalajoen kaupungin alueella. Suunniteltu 
tuulivoimapuisto koostuu seitsemästä tuulivoimalasta. Melumallinnus on tehty Nordex N163 5.7 
MW-voimalalla, jonka napakorkeus on 148 metriä ja äänitehotaso 108,7 dB(A). 

Meluselvitys on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Ympäristöhallinnon ohjeita 
2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen) WindPRO Ver3.3 ohjelmiston 
melulaskentatyökalulla. Pienitaajuinen melu on lasJuurakko käyttäen R-ohjelmistoa ja työ on tehty 
ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita noudattaen. 
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3 MELU 

Ääni on aaltoliikettä, joka kulkee väliainetta, esimerkiksi ilmaa, pitkin äänilähteestä äänen 
havainnointipisteeseen. Äänelle on ominaista voimakkuuden, taajuuden ja jaksollisuuden vaihtelut. 
On syytä huomioida, että tässä yhteydessä paljon käytetty A-painotettu äänenvoimakkuuden arvo 
(dBA) on eri, kun absoluuttinen äänenvoimakkuus (dB). Absoluuttinen äänen voimakkuus sisältää 
kaikkien taajuuksien äänenvoimakkuuden summan, kun A-painotetussa arvossa painotetaan 
ihmiskorvalle herkkiä taajuuksia. 

Ääni luokitellaan meluksi, jos ihminen kokee sen epämiellyttävänä tai häiritsevänä. Ihmiset kokevat 
meluvaikutukset, kuten muutkin vaikutukset, hyvin eri tavoin. Sama ääni voidaan kokea paikasta ja 
henkilöstä riippuen eri tilanteissa epämiellyttäväksi meluksi, neutraaliksi ääneksi tai 
nautinnolliseksi ääneksi. Äänen kokemiseen vaikuttaa myös sen voimakkuus, jaksollisuus sekä 
taajuus.  

Oleellinen vaikutus äänilähteen, kuten tuulivoimalan, meluun on taustamelulla. Taustamelu voi mm. 
peittää äänilähteelle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten äänen jaksollisuutta. Yleisimpiä taustamelun 
aiheuttajia ovat tuulen aiheuttama suhina sekä liikenteen kohina. Tuulen nopeuden kasvaessa 
riittävästi, peittää sen tuottama taustamelu tuulivoimalan melun alleen. 

Voimakas tai häiritsevä melu voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vaikuttaa luonnonympäristön 
toimintaan. Mitä lähemmäs tuulivoimaloita mennään, sitä häiritsevämpänä melu saatetaan kokea. 
Siksi on tärkeää tarkastella aluetta maankäytöllisestä näkökulmasta. 

3.1 MELUN MUODOSTUMINEN 

Tuulivoimaloiden synnyttämä ääni muodostuu lapojen liikkeestä, sekä koneiston aiheuttamasta 
mekaanisesta äänestä, joista ensimmäinen on yleensä vaikutusten kannalta merkittävämpi. Äänen 
ominaisuudet vaihtelevat vallitsevien olosuhteiden sekä suunniteltavien voimaloiden teknisten 
ominaisuuksien mukaisesti. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016) 

Lapojen aiheuttama aerodynaaminen melu johtuu pyörimisestä aiheutuvasta jatkuvasta huminasta 
sekä jaksollisesta huminasta. Kovalla tuulella äänet ovat voimakkaimmillaan etenkin, kun tuuli 
puhaltaa voimalan suunnasta. Lämpötila ja ilmankosteus vaikuttavat melun voimakkuuteen. 
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Oleellisimmat tekijät äänen voimakkuuden kannalta ovat kuitenkin etäisyys tuulivoimalasta ja 
lähistöllä olevien voimaloiden lukumäärä. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016) 

Äänelle on ominaista sen vaimeneminen paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Äänenvoimakkuus 
vaimenee äänilähteestä kauemmas mentäessä, sillä sen sisältämä energia vähenee. Etenemiseen 
vaikuttavat myös ilman ominaisuudet, kuten lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Maaston 
muodoilla, kasvillisuudella ja tuulensuunnalla on oleellinen merkitys äänen vaimenemisessa. 
Selvittämällä vaimenemiseen vaikuttavat tekijät, pystytään äänen kulkua arvioimaan teoreettisesti. 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melu johtuu mm. teiden, tuulivoimaloiden, sähköverkon 
sekä muun infrastruktuurin rakentamisesta sekä alueen liikenteestä. Nämä vaikutukset ovat vain 
lyhytaikaisia ja tilapäisiä. 

Seuraavassa taulukossa on vertailuarvoja äänenvoimakkuusarvojen suhteesta. 

Taulukko 1. Vertailutaulukko absoluuttisista äänenvoimakkuuksista 

Äänenvoimakkuus Esimerkki Kommentti 
130 dB Kipukynnys  

100-120 dB Rock-konsertti  
90 dB Rekan ohiajo  
80 dB Vilkasliikenteinen katu  
70 dB Ajoneuvon sisämelu  
60 dB Toimisto, jossa ilmastointi Tyypillinen äänitaso suoraan 

tuulivoimalan alla 
50 dB Vaimea keskustelu  
40 dB Taustamelu kotona  
30 dB Kuiskaus (1m)  
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4 MELUN OHJEARVOT 

4.1 VALTIONEUVOSTON ASETUS TUULIVOIMALOIDEN ULKOMELUTASON 
OHJEARVOISTA 

Asetuksessa säädetään toimivien tuulivoimaloiden aiheuttaman laskennallisen tai mitatun 
melutason ohjearvot. Melulle altistuvalla alueella melutaso ei saa ulkona ylittää seuraavassa 
taulukossa lueteltuja A-taajuuspainotetun keskiäänitason ohjearvoja. Asetus on tullut voimaan 
1.9.2015. 

Taulukko 2. Ohjearvot valtioneuvoston asetuksessa 

Ulkomelutaso LAeq päivällä 7-22 Ulkomelutaso LAeq yöllä 7-22 
Pysyvä asutus 45 dB 40 dB 
Loma-asutus 45 dB 40 dB 
Hoitolaitokset 45 dB 40 dB 
Oppilaitokset 45 dB - 
Virkistysalueet 45 dB - 
Leirintäalueet 45 dB 40 dB 
Kansallispuistot 45 dB 40 dB 

 

4.2 ASUMISTERVEYSASETUKSEN TOIMENPIDERAJAT 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2015 Asumisterveysasetuksessa määrittelemät yöaikaisen 
pieni- eli matalataajuisen sisämelun toimenpiderajat on esitetty alla. 

Taulukko 3. Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat yöaikaiselle pienitaajuiselle sisämelulle 

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  

 

Asuinhuoneistojen oleskeluun ja lepoon käytettävien huoneiden toimenpiderajoiksi on annettu 
päiväajan (klo 07–22) keskiäänitasolle LAeq 35 dB ja yöajan (klo 22–07) keskiäänitasolle LAeq 30 dB. 
Taustamelusta selvästi erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa esimerkiksi unihäiriötä, on 
toimenpiderajana nukkumiseen käytettävissä tiloissa yöaikaan (klo 22-7) yhden tunnin 
keskiäänitaso LAeq,1h 25 dB. Lisäksi on huomioitava melun erityisominaisuudet eli mahdolliset 
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kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuuskorjaukset. Asetus sisältää toimenpiderajat pienitaajuiselle 
melulle, jotka on annettu taajuuspainottamattomina tunnin keskiäänitasoina Leq,1h. 

Sisämelun kokonaisäänitason mallintamiseksi ei ole annettu ohjeita eikä alalla ole yleisesti käytössä 
olevaa laskentamenetelmää. Asetuksen mukaisilla ulkomelun ohjearvoilla (40 dB(A)) pyritään 
kuitenkin varmistamaan myös sisämelun toimenpiderajojen alittuminen. Alalla sovelletun DSO 
1284 -laskentamenetelmän mukaan rakennusten äänieristys taajuuksilla 80–200 Hz on noin 20 
dB. Äänieristys vaimentaa korkeampia taajuuksia tyypillisesti tehokkaammin, jolloin taajuuksilla 
200–500 Hz äänieristyksen voidaan odottaa olevan enemmän kuin 20 dB. Tuulivoimamelu 1–3 
kilometrin etäisyydellä äänilähteestä koostuu lähinnä 200–500 Hz:n taajuuksista. Näin ollen on 
hyvin todennäköistä, että tuulivoimamelun ollessa ulkona 40 dB(A), rakennuksen sisämelu on noin 
20 dB(A) tai alle. 

Lisäksi ympäristöministeriön ohjeessa uudisrakennusten ääniympäristöstä (Ympäristöministeriö, 
2018) on mainittu, että asuinhuoneen ulkovaipan äänieristys tulee olla aina vähintään 30 dB. Tämä 
tarkoittaa, että jos melutaso ulkona on 40 dB(A), niin sisämelutaso pysyy selvästi toimenpiderajan 
alapuolella. 
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5 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

5.1 LÄHTÖTIEDOT 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat meluvaikutukset on mallinnettu soveltaen ISO 9613-2 standardia. 
Lähtötietoina on käytetty alla olevissa taulukoissa olevia arvoja.  

Mallinnuksessa on käytetty tuulivoimalavalmistajan ilmoittamia, ympäristöministeriön 
ohjeistuksen mukaisesti määriteltyjä, melupäästön takuuarvoja. Tämän takuuarvon 
tuulivoimalavalmistaja on arvioinut mittausten, roottorikoon ja tuulivoimalan toimintaperiaatteiden 
perusteella. 

Äänitehotasot ilmoitetaan joko kokonaisäänitehotasona tai 1/3 oktaavikaistoittain riippuen 
valmistajasta ja käytettävästä voimalasta. Juurakon tapauksessa äänitehotasot on ilmoitettu 1/3 
oktaavikaistoittain. 

Melumallinnuksessa on käytetty Nordex:in N163 5.7 MW voimalaa, jonka äänitaso on 107.2 dB(A) 
+ 1.5 dB(A) epävarmuusmarginaali. Epävarmuusmarginaali on lisätty valmistajan takuuohjeiden 
mukaisesti. Tämän johtuen, kokonaisäänitaso melumallinnuksessa oli 108,7 dB(A). Mallinnuksessa 
käytettyjen voimalatyyppien tiedot on mainittu alla. 

Taulukko 4. Hankkeen voimalatiedot 

Hankealue Voimalat Voimalan 
tornin 

korkeus (m) 

Voimalan 
äänitehotaso 

(Lwa) 

1/3 
oktaavikaistoittainen 

äänispektri 
Juurakko N163 5.7 MW 148 107,2+1,5 Käytössä 

Jokela N117 3.0 MW 141 106,0 Käytössä 
Mäkikangas N117 3.0 MW 141 106,0 Käytössä 

Mustilankangas V126 3.3 MW 137 106,0 Käytössä 
Tohkoja V117 3.3 MW 137 105,7 Käytössä 
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Taulukko 5. Melumallinnuksessa käytettyjä arvoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014) 

Lähtötiedot  
Maaston vaikutus melun etenemiseen, kerroin 0,4 
Vesistöjen vaikutus melun etenemiseen, kerroin 0,0 
Tarkastelupisteen korkeus (metriä maanpinnan yläpuolella) 4 m 
Ilman lämpötila 15°C 
Ilman suhteellinen kosteus 70 % 

 

Alueen korkeustietona on käytetty Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja alueen 
maanpeitteisyys on Suomen ympäristökeskuksen OIVA-tietokannasta. Maaston vaimentava 
vaikutus on huomioitu ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella kertoimella 0,4. 
Rakennustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan ja on päivitetty kunnallisen 
viranomaisten tietojen mukaisesti. 

Laskennassa on otettu lähtökohdaksi voimalan tuottama äänenvoimakkuus ja tämän pohjalta on 
mallinnettu äänen vaimeneminen (geometrinen vaimeneminen sekä ilmakehän vaimentava 
vaikutus) koko tuulivoimapuiston alueella. Mallinnuksessa on oletettu, että kaikki asunnot ovat 
tuulen alapuolella kaikkiin voimaloihin nähden ja tuulennopeus 10 metrin korkeudella maan 
pinnasta on 8 m/s. Useiden voimaloiden yhteismeluvaikutukset on otettu huomioon. Alueelta 
valittiin 8 havainnointipistettä, joiden kohdalta voimaloiden aiheuttamat äänenvoimakkuudet 
ilmoitetaan. 

5.2 MENETELMÄT 

Melumallinnus on suoritettu WindPRO ohjelmiston DECIBEL-moduulia käyttäen. WindPRO on 
tanskalaisen EMD International A/S:n kehittämä tuulivoiman mallinnusohjelmisto. Ohjelmistolla 
mallinnetaan ja visualisoidaan äänen eteneminen ja vaimeneminen, mutta sitä käytetään myös 
muiden vaikutusten mallintamiseen sekä tuuliresurssien laskemiseen. 

Mallinnusta tehtäessä ohjelmistoon syötetään ympäristöministeriön (2/2014) ohjeistamat 
parametrit sekä ISO 9613-2 standardin mukaiset lähtötiedot. Mallinnuksessa lasketaan melun 
leviäminen vaikutusalueella sekä hankkeesta aiheutuvat melutasot tarkastelluissa pisteissä. 
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Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti melupäästöarvoon lisätään 2 dB, jos asunnon ja 
voimalan perustusten välinen korkeusero ylittää 60 metriä. Korjaus tehdään, kun etäisyys voimalan 
ja asunnon välillä on enintään kolme kilometriä. Tässä mallinnuksessa korjauksen tarvetta ei ole. 

Jos ääni on erityisen häiritsevää eli kapeakaistaista tai impulssimaista, lisätään laskenta- tai 
mittaustuloksiin 5 dB ennen asetuksen ohjearvoon vertaamista. Tässä mallinnuksessa 
laskentatuloksiin ei ole tarvetta lisätä sanktiota, koska lähtötiedoissa ei äänen erityispiirteitä 
havaittu. 

Ympäristöministeriön ohjeessa (2/2014) mainitaan äänivaikutuksiin liittyvä ilmö, 
Amplitudimodulaatio (EAM, excessive amplitude modulation). Esiintyessään ilmiö aiheuttaa sen, 
että äänenvoimakkuuden merkittävät jaksottaiset vaihtelut lisäävät melun häiritsevyyttä. 
Amplitudimodulaatio on paikallisista olosuhteista ja voimalatyypistä riippuva ilmiö. Ilmiötä ei pysty 
mallintamaan etukäteen, vaan se pystytään varmistamaan ainoastaan käytönaikaisilla 
melumittauksilla. Amplitudimodulaatiota ei mainita valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden 
ulkomelutasoa koskien, eikä ilmiön todentamiseksi ole olemassa vakioitua menetelmää.  Aiheesta 
on tehty kansainvälisiä tutkimuksia (esim. Bertagnolio, 2014), joiden mukaan havaittu 
amplitudimodulaatio on mahdollista hallita teknisesti. 

Pienitaajuinen melulaskenta on tehty ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti, asuntojen ja 
vapaa-ajan asuntojen ulkopuolelta käyttäen annettua laskentakaavaa. Sisätilojen melutasot on 
lasJuurakko niin ikään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Rakennusten äänieristys on 
lasJuurakko DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveysasetuksessa 
oleviin sisämelun toimenpiderajoihin. 

𝐿𝑃 = 𝐿𝑤 − 20𝑑𝐵 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑑1/1𝑚) − 11𝑑𝐵 + 𝐴𝑔𝑟 − 𝐴𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑑2 

missä 

𝐿𝑃  on äänen 1/3-oktaavitaso altistuvassa kohteessa [dB] 
𝐿𝑤 on tuulivoimalan 1/3-oktaavikaistan äänitehotaso [dB] 
𝑑1 on tuulivoimalan navan etäisyys altistuvasta kohteesta [m] 
𝐴𝑔𝑟 on heijastavan pinnan tuottama korjaus [dB] 

𝐴𝑎𝑡𝑚 on ilmakehän tuottama vaimennus lämpötilassa 15 C° ja 70 % 
suhteellisessa kosteudessa [dB/km] 

𝑑2 on tuulivoimalan navan etäisyys altistuvasta kohteesta [km] 
 
(Ympäristöministeriö 2014)  

Liite 8

mailto:firstname.lastname@ethawind.com


 Juurakko_Meluselvitys_AEs210401-1CGr 

 
  

 
Etha Wind  |  Vaasanpuistikko 14 B 11, 65100, Vaasa, Finland  |  +358 2900 20440  |  firstname.lastname@ethawind.com 
 
 

Sivu 12 / 27 

6 ARVIOIDUT MELUVAIKUTUKSET 

6.1 NYKYTILANNE 

Juurakon tuulivoimapuiston alue on pääasiassa metsätalousaluetta ja sen äänimaisema on 
tällaiselle alueelle tyypillistä.  

6.2 RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana melua aiheutuu mm. maansiirtokoneista, nostureista, 
ajoneuvoliikenteestä sekä rakentamisesta. Rakennustyömaan melu on hyvin impulssimaista ja 
paikallista ja ajoittuu pääasiallisesti päiväaikaan. Tämän vuoksi meluvaikutukset eivät kasva 
merkittäviksi. Tiestön ja perustusten rakentaminen tuottaa eniten melua ja lisääntyvä liikenne 
saattaa nostaa valtatien melutasoa hieman. 

Rakentaminen kestää vain lyhyen ajan (1-2 vuotta) suhteessa tuulivoimaloiden elinkaareen (25-30 
vuotta), joten meluvaikutuksetkin voidaan katsoa lyhytkestoisiksi.  

6.3 TOIMINNAN AIKAISET VAIKUTUKSET 

Melumallinnuksessa on käytetty Nordex:in N163 5.7 MW voimalaa, jonka äänitaso on 107.2 dB(A) 
+ 1.5 dB(A) epävarmuusmarginaali. Epävarmuusmarginaali on lisätty valmistajan takuuohjeiden 
mukaisesti. Tämän johtuen, kokonaisäänitaso melumallinnuksessa oli 108,7 dB(A). Mallinnuksessa 
on käytetty 7 voimalan sijoitussuunnitelmaa. Voimaloiden koordinaatit löytyvät liitteestä 3. 
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Kuva 1. Juurakon tuulivoimapuiston melumallinnus. Kuvassa 8 havainnointipistettä on merkitty kirjaimilla. 

Melumallinnuksien mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dBA. Alueen läheisyydestä on valittu 8 
havainnointipistettä, joiden melutasot on lueteltu liitteessä 1.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimaloiden meluvaikutukset ovat melko 
vähäiset. Äänitaso lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen alueella on useimmissa 
tapauksissa alle 35 dB(A) eli selvästi alle valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon. Korkein 
äänitaso alueen lähialueella sijaitsevan havaintopisteen alueella on 36,1 dB(A) (vaiktuinen asunto 
c).  

Tuulivoimapuiston alueella, voimaloiden välittömässä läheisyydessä, äänitaso on yli 45 dB(A), joten 
melulla saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi alueen virkistyskäyttöön.  
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6.4 MELUVAIKUTUKSET LÄHIALUEEN TUULIVOIMAPUISTOT HUOMIOIDEN 

Meluselvitystulokset Tohkojan, Mustilankankaan, Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen 
yhteisvaikutukset huomioiden on esitetty alla. Tohkojan melumallinnus on tehty 22 voimalalle 
kokonaisäänitasolla 105,7 dB(A) ja 137 m napakorkeudella. Mäkikankaan ja Jokelan 
melumallinnukset on tehty 23 voimalalle kokonaisäänitasolla 106,0 dB(A) ja 141 m 
napakorkeudella. Mustilankankaan melumallinnus on tehty 28 voimalalle kokonaisäänitasolla 
106,0 dB(A) ja 137 m napakorkeudella. Mustilankankaan voimalat ovat sijoitettuja yli 5 km 
lounaaseen Juurakon tuulivoimaloista, minkä vuoksi kaikki voimalat eivät ole näkyvissä alla 
olevassa kartassa. 

 
Kuva 2. Meluselvitys lähialueen tuulivoimapuistot huomioiden. 

Melumallinnuksien mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä 
valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dB(A). Merkittävimmät vaikutukset nähdään vakituisissa 
asunnoissa c, d, e ja f. Näihin asuntoihin vaikuttavat pääasiassa Tohkojan ja Juurakon 
tuulivoimapuistot.  Näiden asuinpaikkojen melutasoiksi laskettiin 38,2–39,0 dB (A). 
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Yhteisvaikutustulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimaloiden 
meluvaikutukset ovat melko vähäiset, ja että äänitaso lähimpien asuinrakennusten ja loma-
asuntojen alueella on alle valtioneuvoston asetuksen mukaisen ohjearvon. 

6.5 PIENITAAJUINEN MELU 

Pienitaajuinen melu on lasJuurakko ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.  

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimmissä 
asunnoissa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla sisätilojen toimenpiderajat alittuvat. Myös 
kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska pienitaajuinen melu vähenee 
etäisyyden kasvaessa. Laskennan tulokset löytyvät liitteestä 2. 

Laskennassa on käytetty laskentastandardissa todettuja äänieristysominaisuuksia, joten todellinen 
pienitaajuinen melu voi poiketa lasketusta arvosta (DSO laskentamenetelmässä käytetään 
ainoastaan talojen keskimääräistä äänieristystä). Lasketut arvot eivät kuitenkaan ole lähellä 
asumisterveysasetuksen toimenpideraja-arvoja, joten arvion mukaan marginaalit ovat riittävät, 
eivätkä raja-arvot ylity. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Juurakon tuulivoimaloiden pienitaajuisen melun 
vaikutukset ovat vähäiset. 

6.6 KÄYTÖN LOPETTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET 

Käytön lopettamisen aikaiset meluvaikutukset ovat samankaltaiset rakennusvaiheen vaikutusten 
kanssa. Ajallisesti meluvaikutukset ovat tuolloin lyhytkestoiset ja ne johtuvat työmaakoneiden 
äänistä ja liikenteestä. 

Käytön lopettamisen jälkeen alueen äänimaisema palaa samaan tilaan, kuin ennen 
tuulivoimapuiston rakentamista. 

6.7 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Mallinnuksessa on käytetty ympäristöministeriön ohjeistuksen ja siellä mainittujen standardien 
mukaisia menetelmiä ja tulokset on raportoitu ohjeistuksen mukaisesti. Mallinnusmenetelmiin 
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sisältyy aina pieni epävarmuus, jota on pienennetty mm. asiantuntijoiden yhteisesti päättämillä 
mallinnuksen lähtötiedoilla, jotka ympäristöministeriö on julkaissut.  

 

7 HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA SEURANTA 

Rakennusaikana meluhaittoja voidaan vähentää käyttämällä vähemmän melua aiheuttavia 
työkoneita ja ajoittamalla työt vähemmän häiritsevään aikaan vuorokaudesta. 

Tuulivoimaloiden meluvaikutuksia voidaan säädellä vaikuttamalla äänilähteiden toimintaan. 
Konehuoneesta lähtevää ääntä voidaan vaimentaa lisäämällä konehuoneeseen eristeitä tai 
korjaamalla/muuttamalla tekniikkaa. Merkittävämpi vaimennus saadaan aikaan kuitenkin roottorin 
toimintaan vaikuttamalla. 

Yksinkertaisesti voimalan ääntä saadaan vaimennettua hidastamalla roottorin pyörimistä tai 
säätämällä lapojen pyörimiskulmaa, mutta molemmilla tavoilla myös voimalan tuotanto pienenee. 
Säätämällä lähellä toisiaan pyörivien voimaloiden toimintaa, voidaan melua pienentää esimerkiksi 
muuttamalla lapojen kohtauskulmaa. Myös voimaloiden toimintaa voidaan tarvittaessa rajoittaa 
siten, että ohjearvot eivät ylity herkällä alueella, joskaan tälle ei meluselvityksen tulosten mukaan 
ole tarvetta. 

Melumallinnusten perusteella valtioneuvoston asetuksen ohjearvoja sekä STM:n antamia 
sisätilojen pienitaajuisen melun ohjearvoja ei ylitetä. Mikäli ohjearvoja kuitenkin ylitetään, voidaan 
tätä ehkäistä muuttamalla tuulivoimaloiden ajotapaa tai jopa pysäyttämällä haittaa aiheuttavat 
voimalat. 
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9 MALLINNUSTIETOJEN RAPORTTI, JUURAKKO 

RAPORTIN JA RAPORTOIJAN TIEDOT *tarkentavat tiedot voi esittää kartalla tai muissa liitteissä 

Mallinnusraportin numero/tunniste: Raportin hyväksyntäpäivämäärä: 1.4.2021 
Tekijä/organisaatio, yhteystiedot: Etha Wind Oy, Vaasanpuistikko 14 B11, 65100 VAASA, puh. +358 2900 20440 

Vastuuhenkilöt: Christian Granlund 

Laatija: Christian Granlund Tarkastaja/hyväksyjä: Arina Makarova 
MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT 

Mallinnusohjelma ja versio: 
WindPRO Ver3.3 

Mallinnusmenetelmä:  
ISO 9613-2 

TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) 

Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N163 Sarjanumero/t: 
Nimellisteho: 5.7 MW Napakorkeus: 148 m Roottorin halkaisija: 163 m Tornin tyyppi: Putkitorni 
Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun 

Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä 
Kyllä dB Kyllä dB  dB 
Ei  Ei tiedossa Ei Ei tiedossa   dB 
AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

Melupäästötiedot  N163 5.7 MW 148 m HH. Tuulivoimalavalmistajan ilmoittama takuuarvo: 107,2+1,5 dB(A).  
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Melupäästötiedot  Vestas V117 3.3 MW, 137m HH. Tuulivoimalavalmistajan ilmoittama takuuarvo: 105,8 dB(A). 

 Melupäästötiedot  Nordex N117 3.0MW, 140.6m HH. Tuulivoimalavalmistajan ilmoittama takuuarvo: 106,0 dB(A). 

 
Melupäästötiedot  Vestas V117 3.3 MW, 137m HH. Tuulivoimalavalmistajan ilmoittama takuuarvo: 106,0 dB(A). 
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 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot:  
Kapeakaistaisuus / 
Tonaalisuus 

Impulssimaisuus Merkityksellinen 
sykintä (amplitu- 
dimodulaatio) 

 
Muu, Mikä: 

 

kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei  
AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT 

Laskenta korkeus Laskentaruudun koko [m∙m] 
4 m Muu, mikä ja miksi:  20 m * 20 m 
Suhteellinen kosteus Lämpötila 
70 % Muu, mikä ja miksi: 15 C° Muu, mikä ja miksi: 
Maastomallin lähde ja tarkkuus 

Maastomallin lähde: Maanmittauslaitos Vaakaresoluutio: 2 m Pystyresoluutio: 1 m  
Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet 

ISO 9613-2   
Vesialueet, (0) / (G) 0   
Maa-alueet, (0,4) / (A-D/E-F) 0,4   
Maa-alueet, (0) / (G)   
Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus 

Neutraali, (0): kyllä Muu, mikä ja miksi: 
Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen 

Vapaa avaruus Muu, mikä, miksi: 
Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) 
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Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl 
Melulle altistuvat asukkaat ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) 

Asukkaat: 0 kpl Vapaa-ajan rakennukset: 0 kpl Hoito- ja oppilaitokset: 0 kpl 
Melun leviäminen virkistys- tai luonnonsuojelualueille 

Virkistysalueet: 0 kpl Luonnonsuojelualueet: 0 kpl 
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LIITE 1: MELUMALLINNUKSEN TULOKSET, JUURAKKO 

Taulukko 6. Juurakon mallinnuksen meluarvot valituissa kohteissa 

Havainnointi-
piste 

Asunnon 
luokka 

Itäinen 
Koord. 
(ETRS-

TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. 
(ETRS-

TM35FIN) 

Ohjearvo 
[dB(A)] 

Melu 
[dB(A)] 

Ohjearvojen 
ylitys 

a Vakituinen 362469 7139168 40 29,8 Ei 
b Vakituinen 362781 7138662 40 30,1 Ei 
c Vakituinen 358714 7137481 40 36,1 Ei 
d Vakituinen 358246 7137481 40 33,7 Ei 
e Vakituinen 357979 7137845 40 31,7 Ei 
f Vakituinen 358080 7137736 40 32,3 Ei 
g Vapaa-ajan 360180 7133125 40 32,2 Ei 
h Vapaa-ajan 363328 7137326 40 30,1 Ei 

 

LIITE 2: MELUMALLINNUKSEN TULOKSET, YHTEISVAIKUTUKSET 

Taulukko 7 Melumallinnuksen tulokset, muita tuulivoimapuistoja huomioiden 

Havainnointi-
piste 

Asunnon 
luokka 

Itäinen 
Koord. 
(ETRS-

TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. 
(ETRS-

TM35FIN) 

Ohjearvo 
[dB(A)] 

Melu 
[dB(A)] 

Ohjearvojen 
ylitys 

a Vakituinen 362469 7139168 40 31,6 Ei 
b Vakituinen 362781 7138662 40 31,6 Ei 
c Vakituinen 358714 7137481 40 39,0 Ei 
d Vakituinen 358246 7137481 40 38,9 Ei 
e Vakituinen 357979 7137845 40 38,2 Ei 
f Vakituinen 358080 7137736 40 38,4 Ei 
g Vapaa-ajan 360180 7133125 40 35,4 Ei 
h Vapaa-ajan 363328 7137326 40 31,4 Ei 
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LIITE 3: PIENITAAJUISEN MELUN LASKENTA, JUURAKKO 
(PAINOTTAMATTOMAT MELUTASOT) 

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat lähimmissä asunnoissa. 
Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska pienitaajuinen melu 
vähenee etäisyyden kasvaessa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla toimenpiderajat alittuvat. 

Taulukko 8. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. N163 108,7 dB(A) 

Taajuus Melutaso kohteissa (dB)   
(Hz) a b c d e f g h 
20 48.35 48.60 52.62 50.99 49.69 50.12 49.88 48.79 
25 46.39 46.64 50.68 49.04 47.73 48.17 47.93 46.82 

31,5 46.36 46.61 50.66 49.02 47.70 48.14 47.90 46.79 
40 44.69 44.94 49.02 47.37 46.05 46.49 46.25 45.13 
50 45.23 45.48 49.58 47.92 46.59 47.04 46.79 45.66 
63 41.90 42.15 46.30 44.63 43.28 43.73 43.49 42.34 
80 40.13 40.40 44.61 42.91 41.54 42.00 41.75 40.58 

100 40.55 40.81 45.13 43.39 41.99 42.46 42.21 40.99 
125 34.53 34.80 39.27 37.48 36.03 36.51 36.27 34.98 
160 30.43 30.71 35.40 33.53 32.00 32.51 32.27 30.88 
200 28.54 28.84 33.82 31.84 30.21 30.76 30.51 29.00 

 

Taulukko 9. Pienitaajuinen melu sisätiloissa. N163 108,7 dB(A) 

Taajuus Melutaso kohteissa (dB)   
(Hz) a b c d e f g h 
20 41.75 42.00 46.02 44.39 43.09 43.52 43.28 42.19 
25 37.99 38.24 42.28 40.64 39.33 39.77 39.53 38.42 

31,5 35.56 35.81 39.86 38.22 36.90 37.34 37.10 35.99 
40 33.29 33.54 37.62 35.97 34.65 35.09 34.85 33.73 
50 32.23 32.48 36.58 34.92 33.59 34.04 33.79 32.66 
63 25.30 25.55 29.70 28.03 26.68 27.13 26.89 25.74 
80 20.43 20.70 24.91 23.21 21.84 22.30 22.05 20.88 

100 19.35 19.61 23.93 22.19 20.79 21.26 21.01 19.79 
125 14.33 14.60 19.07 17.28 15.83 16.31 16.07 14.78 
160 9.23 9.51 14.20 12.33 10.80 11.31 11.07 9.68 
200 7.34 7.64 12.62 10.64 9.01 9.56 9.31 7.80 
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Kuva 3. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön toimenpiderajat vakituisessa asunnossa c. 

 
Kuva 4. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön toimenpiderajat vapaa-ajan asunnossa h. 
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LIITE 4: PIENITAAJUISEN MELUN LASKENTA, JUURAKKO, TOHKOLA, 
MÄKIKANGAS, MUSTILANKANGAS, JOKELA (PAINOTTAMATTOMAT 
MELUTASOT) 

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat lähimmissä asunnoissa. 
Myös kauempana sijaitsevissa asunnoissa toimenpiderajat alittuvat, koska pienitaajuinen melu 
vähenee etäisyyden kasvaessa. Vapaa-ajan asuntojenkin kohdalla toimenpiderajat alittuvat. 

Taulukko 10. Pienitaajuinen melu rakennuksen ulkopuolella. N163 108,7 dB(A) 

Taajuus Melutaso kohteissa (dB)   
(Hz) a b c d e f g h 
20 50.58 50.42 57.70 58.91 58.56 58.64 53.74 50.16 
25 49.38 49.19 56.50 57.70 57.37 57.45 52.45 48.88 

31,5 47.01 46.83 54.16 55.36 55.02 55.10 50.19 46.55 
40 45.73 45.49 52.73 53.91 53.61 53.68 48.66 45.12 
50 44.81 44.59 51.90 53.07 52.77 52.84 47.88 44.24 
63 42.73 42.47 49.88 51.06 50.78 50.84 45.67 42.04 
80 40.15 39.90 47.61 48.83 48.52 48.59 43.36 39.51 

100 39.01 38.70 46.57 47.78 47.51 47.56 42.20 38.22 
125 35.45 35.16 43.90 45.24 44.88 44.96 39.12 34.69 
160 30.15 29.71 38.81 40.16 39.85 39.91 33.59 28.98 
200 27.77 27.19 37.07 38.50 38.19 38.25 31.28 26.24 

 

Taulukko 11. Pienitaajuinen melu sisätiloissa. N163 108,7 dB(A) 

Taajuus Melutaso kohteissa (dB)   
(Hz) a b c d e f g h 
20 43.98 43.82 51.10 52.31 51.96 52.04 47.14 43.56 
25 40.98 40.79 48.10 49.30 48.97 49.05 44.05 40.48 

31,5 36.21 36.03 43.36 44.56 44.22 44.30 39.39 35.75 
40 34.33 34.09 41.33 42.51 42.21 42.28 37.26 33.72 
50 31.81 31.59 38.90 40.07 39.77 39.84 34.88 31.24 
63 26.13 25.87 33.28 34.46 34.18 34.24 29.07 25.44 
80 20.45 20.20 27.91 29.13 28.82 28.89 23.66 19.81 

100 17.81 17.50 25.37 26.58 26.31 26.36 21.00 17.02 
125 15.25 14.96 23.70 25.04 24.68 24.76 18.92 14.49 
160 8.95 8.51 17.61 18.96 18.65 18.71 12.39 7.78 
200 6.57 5.99 15.87 17.30 16.99 17.05 10.08 5.04 
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Kuva 5. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön toimenpiderajat vakituisessa asunnossa d. 

 
Kuva 6. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen pienitaajuisen melun laskenta sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön toimenpiderajat vapaa-ajan asunnossa g. 
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LIITE 4: SIJOITUSSUUNNITELMAT 

Juurakon voimaloiden sijainnit on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Taulukko 12.  Juurakon voimaloiden sijaintitiedot. 

Voimala Itäinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Pohjoinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Napakorkeus / Roottorin halkaisija / 
Kokonaiskorkeus (m) 

1 360505 7137775 148/163/229,5 
2 360607 7137388 148/163/229,5 
5 359915 7136597 148/163/229,5 
8 359728 7135913 148/163/229,5 

ATL6 360419 7135822 148/163/229,5 
STR1 360864 7135319 148/163/229,5 
STR2 361210 7134809 148/163/229,5 
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1 YHTEENVETO 

Tehtävä: 

Välkeselvitys Juurakon tuulivoimapuiston vaikutusalueella sekä välkeselvitys jossa huomioidaan 
yhteisvaikutukset lähialueiden tuulivoimaloiden kanssa. 

Työmenetelmät:  

Välkeselvitykseen on kerätty ajantasaista tietoa tuulivoimaloiden varjon välkkeen ominaispiirteistä, 
välkkeen ohjearvoista, paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena 
laskentatyökaluna on käytetty WindPRO Ver3.3 ohjelmiston SHADOW-moduulia. Mallinnuksessa 
ja raportoinnissa on käytetty ympäristöministeriön vuonna 2016 julkaisemia ohjeita raportista 
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö, 2016). Vaikutusten arvioinnissa 
käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu tässä raportissa.   

Tulokset: 

Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. 
Ympäristöhallinnon ohjeen OH 5/2016 mukaan Suomessa vaikutuksia arvioitaessa on 
suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden ohjearvoja. Ruotsissa ja Saksassa annettua 
teoreettiisen maksimiohjearvoa varjon välkkeestä (30 h/vuosi, 30 min/päivä) ylitetään osittain 
kolmessa Juurakon tuulivoimapuiston havainnointipisteessä kun lähealueiden tuulivoimapuistojen 
vaikutukset otetaan huomioon.  

Edelliseen välkeselvitykseen verrattuna (Juurakko_ Valkeselvitys_NL180601-2CG), 
välkevaikutukset uutta sijoitussuunnitelmaa käyttäen ovat suunnilleen samalla tasolla, eivätkä 
vaikutukset muutu merkittävästi. 
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Taulukko 1. Yhteenveto vertailuarvojen ylityksistä. Taulukko kertoo kuinka monessa rakennuksessa 
(vakituinen tai vapaa-ajan asunto) kyseinen vertailuarvo ylitetään. 

Vertailuarvo Vertailuarvon ylityksiä 
> 8 h/v, todellinen tilanne 0 

> 30 h/v, teoreettinen maksimi 0 
> 30 min/pv, teoreettinen maksimi 0 

> 8 h/v, todellinen tilanne, yhteisvaikutukset huomioiden 0 
> 30 h/v, teoreettinen maksimi, yhteisvaikutukset huomioiden 0 

> 30 min/pv, teoreettinen maksimi, yhteisvaikutukset huomioiden 3 
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2 TAUSTA 

Välkeselvitys on tehty Juurakon tuulivoimapuistolle Kalajoen kaupungin alueella. Puisto on 
kokonaisuudessaan 7 voimalan laajuinen. Tässä raportissa välkevaikutukset tutkitaan päivitetylle 
sijoitussuunnitelmalle, jossa kaksi voimalaa on siirretty edelliseen verrattuna (STR1 ja STR2). 
Välkemallinnus on tehty N163 5,7 MW voimalatyypillä, jonka napakorkeus on 148 metriä ja 
roottorinhalkaisija 163 metriä.  

Välkeselvitys on tehty WindPRO 3.3 ohjelmiston SHADOW-moduulia käyttäen. Tulosten 
arvioinnissa on käytetty Saksan ja Ruotsin suositusarvoja (LAI, 2002; Boverket, 2009). Etha Wind 
Oy on tarkistanut lähtötietojen oikeellisuuden ja vastaa siitä, että laskenta on oikein suoritettu.  
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3 VARJOVÄLKKEEN MUODOSTUMINEN 

Tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä aiheutuu säännöllisesti välkkyvää varjovaikutusta, kun 
voimala pyörii tarkastelupisteen ja auringon välissä. Välkkeen määrä riippuu sääolosuhteista siten, 
että esimerkiksi pilvisellä säällä välkettä ei esiinny. Kesällä välkevaikutukset ovat laajimmillaan 
aamuisin ja iltaisin, kun aurinko on matalalla. Talvisin välkettä voidaan havaita laajemmalla alueella 
myös päivällä. Etäisyyden kasvaessa tuulivoimalan ja tarkastelupisteen välissä, välkkeen vaikutus 
pienenee. Kun tuulivoimala ei pyöri, välkettä ei esiinny. Välkevaikutus riippuu myös tuulen 
suunnasta eli roottorin kulmasta havainnointipisteeseen nähden. 

Havaintopaikkaan kohdistuva varjovälke ei ole jatkuvaa, vaan välkkeen ajankohta ja kestoaika 
vaihtelevat vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Yhtäjaksoista välkettä esiintyy yleensä 0-30 
minuuttia päivässä riippuen havainnointipaikan suhteesta välkelähteeseen.  

Ihmiset kokevat välkevaikutukset, kuten muutkin vaikutukset, hyvin eri tavoin. Suositusarvot 
ylittävä määrä varjovälkettä asuinalueella voi vaikuttaa asukkaiden viihtyvyyteen. Se havaitaanko 
varjovälkettä asuinalueella, loma-asunnolla tai työmaa-alueella, vaikuttaa ilmiön häiritsevyyteen. 
Myös eri hankkeiden varjovälkkeen kumuloituminen voi vaikuttaa lähialueen asuinviihtyvyyteen 
sekä virkistyskäyttöön.   

 

 
Kuva 1. Varjovälkettä muodostuu, kun tuulivoimala pyörii tarkastelupisteen ja auringon välissä, aurinkoisella 
ja pilvettömällä säällä. 
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3.1 OHJE- JA RAJA-ARVOT 

Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. 
Ympäristöhallinnon ohjeen OH 5/2016 mukaan Suomessa vaikutuksia arvioitaessa on 
suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden ohjearvoja. Saksassa ja Ruotsissa on 
tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo maksimissaan kahdeksan tuntia 
välkettä vuodessa (nk. ”real case” eli todellinen tilanne, jossa huomioidaan auringonpaisteajat ja 
tuuliolosuhteet). Lisäksi Saksassa ja Ruotsissa on annettu suositusarvo 30 minuuttia päivässä sekä 
30 tuntia vuodessa niin kutsutussa ”worst-case” -eli teoreettisessa maksimitilanteessa. Tanskassa 
sovelletaan yleensä kymmenen tunnin vuotuisen välkkeen raja-arvoa todellisessa tilanteessa. 

Teoreettinen maksimitilanne tarkoittaa tilannetta, jossa kaikkien voimaloiden oletetaan olevan 
toiminnassa keskeytyksettä, ja taivaan oletetaan aina olevan pilvetön. Aurinkoisina ajanjaksoina 
teoreettisen maksimitilanne voi toteutua päivätasolla, mutta käytännössä ei vuositasolla. Tämän 
raportin välkemallinnustuloksia on verrattu edellä mainittuihin suositusarvoihin.  

3.2 VARJOVÄLKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

Välkkeen muodostumiseen vaikuttavat oleellisesti sääolosuhteiden lisäksi voimaloiden käyttöaika, 
korkeus ja roottorin halkaisija. Myös kasvillisuus ja puusto vaikuttavat oleellisesti välkevaikutuksen 
muodostumiseen, mutta niitä ei ole laskennassa otettu huomioon eli todellisuudessa välkettä on 
paikoittain vähemmän kuin mallinnuksessa.  

Tuulivoimaloiden aiheuttaman varjovälkkeen vaikutusalue ja –määrä mallinnetaan 
tuulivoimamallinnukseen käytettävällä WindPRO-ohjelmalla, jossa pohjatietona käytettiin 
paikallisia olosuhteita vastaavia tilastollisia tietoja. Ohjelmalla voidaan laskea sekä tiettyyn 
pisteeseen kohdistuva varjovälke, että koko tuulivoima-alueen varjovälkkeen muodostuminen. 
Laskennat tehdään todellisten olosuhteiden mukaisesti (todellinen tilanne), jolloin otetaan 
huomioon tuulivoimaloiden korkeus, sijainti ja roottorin halkaisija sekä paikalliset, tilastolliset 
sääolosuhteet. Puustoa ja muuta kasvillisuutta ei kuitenkaan huomioida, mistä johtuen paikoittain 
raportoidaan todellista korkeammat välkearvot. Teoreettisen maksimitilanteen laskennassa ei 
käytetä tilastollisia aurinkotunteja eikä tuulitietoja voimaloiden käyttöaikoihin. Teoreettisessa 
maksimitilanteessa mallinnetaan siis tilanne, jossa kaikki tuulivoimalat ovat jatkuvasti toiminnassa 
ja aurinko paistaa aina pilvettömältä taivaalta. 
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Välkemallinnukset on suoritettu alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti, ottaen huomioon 
voimalan lapojen keskimääräiset leveydet, joiden avulla lasketaan maksimitarkasteluetäisyys 
voimaloista (LAI 2002).  Maksimitarkasteluetäisyys määritetään siten, että havainnointipisteessä 
voimalan lapa peittää vähintään 20 % auringosta. Mikäli voimala on niin kaukana 
havainnointipisteestä, että sen lavat peittävät alle 20 % auringon pinta-alasta, ei havainnointi-
pisteeseen muodostu häiritsevään voimakkaita liikkuvia varjoja. 

Välkemallinnuksessa on käytetty nk. kasvihuoneasetusta, eli välkettä lasketaan havaittavaksi aina, 
kun välkealue osuu rakennuksen kohdalle.  

Maastotietokantana käytettiin Maanmittauslaitoksen kahden metrin korkeusmallia ja 
säähavaintotietoina käytettiin Oulun lentokentän säähavaintoja. Oulun havaintoasema sijaitsee 
noin 91 kilometrin päässä suunnitellusta tuulivoimapuistoalueesta. Laskelmissa oletetaan, että 
tuulivoimaloiden roottorit pyörivät vain tuulennopeuden ollessa sopiva. Varjovälkettä tarkasteltiin 
kahden metrin korkeudelta eli suunnilleen ihmisen havainnointikorkeudelta. Mallinnuksessa 
käytetyt auringonpaisteajat sekä tuulivoimaloiden toiminta-aika on esitetty alla olevissa 
taulukoissa. Mallinnuksessa käytetyt asetukset, auringonpaisteajat sekä tuulivoimaloiden 
toiminta-aika on esitetty alla olevissa taulukoissa. 

Taulukko 2. Mallinnuksessa käytetyt asetukset 

Asetus Kuvaus 

Auringonpaisteajat Oulun sääaseman havainnot, Ilmatieteen laitos (taulukko 3) 
Toiminta-aika Suomen tuuliatlaksen perusteella (taulukko 4) 
Asuntojen asetus Kasvihuone-asetus 
Mallinnus Välkemallinnus vakiintuneen menetelmän mukaisesti (LAI 2002) 
Lapaparametrit Voimalavalmistajien lapaparametrejä käytössä 
Puuston vaikutus Ei huomioitu 

Vertailuarvot 
8 h/v todellinen tilanne 
30 h/v teoreettinen tilanne 
30 min/pv teoreettinen tilanne 
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Taulukko 3. Mallinnuksessa käytetyt auringonpaisteajat 

Kuukausi Keskimääräinen auringonpaisteen tuntimäärä päivässä 
Tammikuu 0,77 
Helmikuu 2,46 
Maaliskuu 4,42 
Huhtikuu 6,93 
Toukokuu 8,81 
Kesäkuu 9,87 
Heinäkuu 9,13 

Elokuu 6,84 
Syyskuu 4,43 
Lokakuu 2,23 

Marraskuu 0,93 
Joulukuu 0,26 

Keskiarvo 4,76 
 

Taulukko 4. Tuulivoimaloiden toiminta-aika 

Tuulensuunta Toiminta-aika (h/v) 
Pohjoinen 706 

Pohjoiskoillinen 484 
Itäkoillinen 311 

Itä 368 
Itäkaakko 510 

Eteläkaakko 708 
Etelä 791 

Etelälounas 1109 
Länsilounas 1442 

Länsi 676 
Länsiluode 483 

Pohjoisluode 477 
Summa 8065 
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4 VÄLKEVAIKUTUKSET 

4.1 JUURAKON VÄLKEVAIKUTUKSET 

Välkemallinnuksen tuloksia kuvataan visuaalisesti kartoilla, ja lisäksi tuloksia on kuvattu 
yksityiskohtaisesti sanallisesti. Kartalla tulokset on esitetty soveltaen todellisen tilanteen 
vertailuarvoa 8 h/v. Tässä mallinnuksessa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomioitu.  

 

Kuva 2. Varjovälkkeen muodostuminen Juurakon alueella. Havainnointipisteet on merkitty kuvaan (a-h) ja 
niiden välketasot on esitetty taulukossa 4. 

Vihreän alueen ulkopuolella varjovälkettä esiintyy vuodessa alle kahdeksan tuntia. Ruotsissa ja 
Saksassa annettua maksimisuositusta kahdeksan tunnin vuotuisesta varjon välkkeestä ei ylitetä 
missään havainnointipisteessä. Myös teoreettisen maksimitilanteen suositusarvoja (30 h/v ja 30 
min/p) eivät ylitetä missään havainnointipisteessä. 

Laskennassa on tarkasteltu välkettä myös yksittäisissä havainnointipisteissä. Seuraavassa 
taulukossa on laskennasta saadut tulokset havainnointipisteille. 
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Taulukko 5. Varjovälkelaskennan tulokset N163 5,7 MW voimalamallilla, Juurakko 

Havainnointi 
piste 

Asunnon 
luokka 

Itäinen koord. 
(ETRS 

TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. (ETRS 

TM35FIN) 

Vilkkumisen 
määrä 

(todellinen 
tilanne, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 

(teoreettinen 
maksimi, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 

(teoreettinen 
maksimi, h/pv) 

Suositus-
arvon 
ylitys 

a Vakituinen 362469 7139168 0:00 0:00 0:00 Ei 

b Vakituinen 362781 7138662 0:00 0:00 0:00 Ei 

c Vakituinen 358714 7137481 1:40 11:17 0:26 Ei 

d Vakituinen 358246 7137481 0:00 0:00 0:00 Ei 

e Vakituinen 357979 7137845 0:00 0:00 0:00 Ei 

f Vakituinen 358080 7137736 0:00 0:00 0:00 Ei 

g Vapaa-ajan 360180 7133125 0:00 0:00 0:00 Ei 

h Vapaa-ajan 363328 7137326 0:00 0:00 0:00 Ei 

 

4.2 VÄLKEVAIKUTUKSET LÄHIALUEEN TUULIVOIMAPUISTOT HUOMIOIDEN 

Välkeselvitystulokset Tohkojan, Mustilankankaan, Jokelan ja Mäkikankaan tuulivoimapuistojen 
yhteisvaikutukset huomioiden on esitetty alla. Tohkojan välkemallinnus on tehty 22 voimalalle 137 
m napakorkeudella. Mäkikankaan ja Jokelan välkemallinnukset on tehty 23 voimalalle 141 m 
napakorkeudella. Mustilankankaan välkemallinnus on tehty 28 voimalalle 137 m napakorkeudella. 
Mustilankankaan voimalat ovat sijoitettuja yli 5 km lounaaseen Juurakon tuulivoimaloista, minkä 
vuoksi kaikki voimalat eivät ole näkyvissä alla olevassa kartassa. 
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Kuva 3. Varjovälkkeen muodostuminen lähialueen tuulivoimapuistot huomioiden. Havainnointipisteet on 
merkitty kuvaan (a-h) ja niiden välketasot on esitetty taulukossa 4. 

Vihreän alueen ulkopuolella varjovälkettä esiintyy vuodessa alle kahdeksan tuntia. Ruotsissa ja 
Saksassa annettua maksimisuositusta kahdeksan tunnin vuotuisesta varjon välkkeestä ei ylitetä 
missään havainnointipisteessä. Teoreettisen maksimitilanteen suositusarvot (30 h/v ja 30 min/p) 
ylitetään osittain kolmessa havainnointipisteessä (c, e ja f). Osittaiset ylitykset vakituisissa 
asunnoissa e ja f johtuvat Tohkojan tuulivoimapuistosta. Osittaiset ylitykset vakituisessa 
asunnossa c johtuvat sekä Tohkojan että Juurakon tuulivoimapuistoista. 

Laskennassa on tarkasteltu välkettä myös yksittäisissä havainnointipisteissä. Seuraavassa 
taulukossa on laskennasta saadut tulokset havainnointipisteille. 
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Taulukko 6. Varjovälkelaskennan tulokset, yhteisvaikutukset 

Havainnointi 
piste 

Asunnon 
luokka 

Itäinen koord. 
(ETRS 

TM35FIN) 

Pohjoinen 
koord. (ETRS 

TM35FIN) 

Vilkkumisen 
määrä 

(todellinen 
tilanne, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 

(teoreettinen 
maksimi, h/v) 

Vilkkumisen 
määrä 

(teoreettinen 
maksimi, h/pv) 

Suositus-
arvon 
ylitys 

a Vakituinen 362469 7139168 00:00 00:00 00:00 Ei 

b Vakituinen 362781 7138662 00:00 00:00 00:00 Ei 

c Vakituinen 358714 7137481 03:18 22:18 00:40 Osittain1 

d Vakituinen 358246 7137481 03:36 25:02 00:22 Ei 

e Vakituinen 357979 7137845 03:02 26:17 00:33 Osittain1 

f Vakituinen 358080 7137736 03:09 25:37 00:30 Osittain1 

g Vapaa-ajan 360180 7133125 00:00 00:00 00:00 Ei 

h Vapaa-ajan 363328 7137326 00:00 00:00 00:00 Ei 

 

4.3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

Välkemallinnus edustaa keskimääräistä varjostustilannetta, jossa pohjana on käytetty pitkän ajan 
tilastollisia sääarvoja. Mikäli sääolosuhteet poikkeavat merkittävästi tilastoiduista arvoista, saattaa 
myös välkkeen määrä poiketa.  

Tuulivoimaloiden käyttöaste, eli aika jolloin voimalat pyörivät ja tuottavat sähköä, vaikuttaa 
merkittävästi välkkeen syntymiseen. Käyttöasteen pienentyessä saattaa välke yksittäisessä 
pisteessä vähentyä. Myös epävarmuus oletetuissa tuulensuunnissa voi vaikuttaa 
laskentatulokseen. 

Mallinnus tehtiin ilman kasvillisuuden huomioimista, jolloin kasvillisuuden vaikutus tulokseen on 
epävarmaa. Avoimilla alueilla sijaitseville rakennuksille välkemäärät ovat tässä mallinnuksessa 
samanlaiset, kuin mallinnettaessa kasvillisuuden kanssa. Rakennuksissa, jotka sijaitsevat lähellä 

 
1 Suositusarvo 30 minuutia/päivä ylitetään. Muut suositusarvot eivät ylitetä. 
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metsäalueita, koetaan todellisuudessa vähemmän välkettä, kuin mallinnuksessa, koska metsä 
rajoittaa välkkeen syntymistä. 

Mallinnuksessa on käytetty nk. kasvihuone-asetusta, eli välkettä lasketaan havaittavaksi aina, kun 
välkealue osuu rakennuksen kohdalle. Todellisuudessa rakennusten sisällä välkettä esiintyy 
ainoastaan huoneissa, joissa on ikkuna tuulivoimaloiden suuntaan. 

4.4 HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA SEURANTA 

Tuulivoimaloiden varjovälkevaikutuksia pystytään ehkäisemään jo suunnitteluvaiheessa. 
Voimaloita voidaan sijoittaa siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän välkettä herkälle 
alueelle. Myös voimalan koko vaikuttaa merkittävästi syntyvän välkkeen määrään, joten 
valitsemalla matalampia voimaloita tai pienempiä roottoreita, voidaan välkevaikutuksia vähentää. 

Kohtuuton haitta varjovälkkeestä pystytään ehkäisemään myös pysäyttämällä välkettä aiheuttavat 
voimalat kriittiseksi ajaksi. Voimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään automaattisesti vallitsevien 
sääolosuhteiden mukaisesti, kun välkettä muodostuisi herkälle alueelle (flicker control). 
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LIITE 1: SIJOITUSSUUNNITELMA 

Taulukko 7.  Juurakon voimaloiden sijaintitiedot. 

Voimala Itäinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Pohjoinen 
(ETRS-TM35-FIN) 

Napakorkeus / Roottorin halkaisija / 
Kokonaiskorkeus (m) 

1 360505 7137775 148/163/229,5 
2 360607 7137388 148/163/229,5 
5 359915 7136597 148/163/229,5 
8 359728 7135913 148/163/229,5 

ATL6 360419 7135822 148/163/229,5 
STR1 360864 7135319 148/163/229,5 
STR2 361210 7134809 148/163/229,5 
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