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ESIPUHE
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu.
Maakunnan suunnittelu koostuu maakuntasuunnitelmasta, alueiden käyttöä ohjaavasta
maakuntakaavasta ja alueellisesta kehittämisohjelmasta eli maakuntaohjelmasta. Maakunnan liiton
tulee huolehtia maakuntakaavan laatimisesta, sen pitämisestä ajan tasalla ja kehittämisestä. KeskiPohjanmaalla maakuntakaavoitus on edennyt vaiheittain seuraavasti:
•

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
24.10.2003. Maakuntakaavan vahvistuspäätös kumosi seutukaavat.

•

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on vahvistettu valtioneuvostossa
29.11.2007. Vaihekaava käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan
palveluverkon sekä päivitettävänä aihepiirinä muinaismuistot ja maisema- ja kulttuurikohteet.
Samalla vahvistuspäätös kumoaa maakuntakaavan 1. vaiheessa osoitetut kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet, keskustatoimintojen alueet sekä
muinaismuistot.

•

Ympäristöministeriö vahvisti 8.2.2012 Keski-Pohjanmaan 3. vaihekaavan, joka ohjaa
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen sekä erityisesti pohjavesien suojelulle ja
kiviaineshuollolle
merkittäviä alueita koko
maakunnan alueella.
Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavassa on osoitettu seuraavaa kahtakymmentä vuotta varten maakunnan
tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet, ja sen tehtävänä on ohjata kuntien kaavoitusta. KeskiPohjanmaan kolmas vaihemaakuntakaava täydensi aiemmin vahvistettuja ensimmäistä ja toista
vaihemaakuntakaavaa
muodostaen
yhdessä
niiden
kanssa
Keski-Pohjanmaan
kokonaismaakuntakaavan.

Nyt käsillä oleva Keski-Pohjanmaan IV vaihemaakuntakaava täydentää vaihekaavojen muodostamaa
kokonaismaakuntakaavaa. Sen tehtävänä on ohjata seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen
sijoittumista Keski-Pohjanmaan manneralueelle. Rannikkoalueen tuulivoimaa ei käsitellä tällä
kaavalla. Muina muutoksina maakuntakaavalla kumotaan kaksi merkintää (Lestijärven lentokenttä
sekä Lautakodankankaan harjualue) sekä muutetaan maisema- ja kulttuurihistoriaelementin
alueet/kohteet vastaamaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja valtakunnallisesti
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön voimassa olevaa tilannetta.
Keski-Pohjanmaan 4. vaiheen maakuntakaavan keskeisinä taustaselvityksinä ovat Ilmatieteen
laitoksen Tuuliatlas sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan liittojen yhteinen manneralueiden
tuulivoimaselvitys, joka on laadittu 2010–2011.
Maakuntakaavan ohjelmoinnin ja laatimisen vastuu on Keski-Pohjanmaan liitolla ja sen alaisuudessa
toimivalla valmistelua ohjaavalla maakuntakaavoituksen neuvottelukunnalla.
Neuvottelukunta koostuu jäsenkuntien kaavoituksesta vastaavista viranhaltijoista, KeskiPohjanmaan liiton edunvalvontakuntien edustajista sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja KeskiPohjanmaan liiton edustajista.
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TIIVISTELMÄ
Tällä vaihemaakuntakaavalla ohjataan yleispiirteisesti maakunnallisesti merkittävien tuulivoimaalueiden sijoittumista Keski-Pohjanmaalla sekä päivitetään maisemaan ja kulttuuriympäristöön, pois
lukien arkeologinen perintö, liittyvien aihepiirien merkinnät vastaamaan valtakunnallisia
inventointeja.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia, parhaiten tuulivoimatuotannolle soveltuvia
alueita osoitetaan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa 17 kappaletta, joiden yhteenlaskettu pintaala noin 223 km2 eli 5 % maakunnan maapinta-alasta. Osoitetuille alueille on laskennallisesti
mahdollista sijoittaa 200 - 300 voimalaa. Tehokkuudeltaan 3 MW:n tuulivoimaloilla tämä tarkoittaisi,
että maksimissaan tuulienergiaa voidaan siten tämän maakuntakaavan puitteissa osoitetuilla alueilla
tuottaa noin 1000 MW:n teholla noin 2,3 TWh, joka on noin 2- 3 % koko Suomen ja yli 100 % KeskiPohjanmaan sähkönkulutuksesta.
Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavan
taustaselvityksenä on ollut Pohjois-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan liittojen yhteistyönä tekemä
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
manneralueen
tuulivoimaselvitys
vuodelta
2011. Selvityksen tuloksena Keski-Pohjanmaalle
osoitettiin 17 kpl tuulivoimalle soveltuvaa aluetta,
joille olisi mahdollista sijoittaa 200–300 voimalaa
(tuotto yli 1000 MW).

Kuva 1. Keski-Pohjanmaan IV vaihekaavan
maakuntakaavaehdotuksessa osoitetut,
tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet.
Kaavaehdotus 9.1.2015 (muutokset 31.3.2015).

Maakuntakaavassa
osoitetaan
ne
tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet, jolle on
teoreettinen mahdollisuus sijoittaa vähintään
kymmenen tuulivoimalaa, joten osa esiselvityksen
alueista on karsiutunut pois pienen kokonsa vuoksi.
Maakuntakaavan kriteerit osoitettujen alueiden
osalta ovat muutoinkin poikenneet esiselvityksen
kriteereistä, joten useiden alueiden osalta rajaus on
paikoin
muuttunut
merkittävästi.
Maakuntakaavassa on tutkittu myös ne alueet,
joilla
tuulivoimatuotantoa
mahdollistavien
osayleiskaavojen laadinta on käynnissä.
Kaavaratkaisuun ovat erillisselvityksen
vaikuttaneet
kaavaprosessin
aikana
selvitykset.

lisäksi
tehdyt

Tuulivoimatuotannolle varattavia alueita ei lähtökohtaisesti osoiteta niille alueille jotka ovat
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
mukaisissa
inventoinneissa
huomioituja
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä alueita. Tällaisia alueita ovat kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet, arvokkaat harjualueet tai muut geologiset
muodostumat, pohjavesialueet, Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet, suojelu- tai
suojeluohjelma-alueet. Lisäksi kaavan laadinnassa on huomioitu sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävät kohteet että Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin mukaiset
muinaisjäännökset.
Maakuntakaavassa tuulivoimatuotannolle osoitetut alueet on osoitettu osa-aluemerkinnällä
Tuulivoimaloiden alue (pistekatko ja tv-merkintä). Merkintä on Ympäristöministeriön oppaan 10
(Maakuntakaavamerkinnät ja – määräykset) mukainen. Aluerajaukset ovat yleispiirteisiä ja
tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Merkinnällä osoitetuilla
alueilla ei ole lähtökohtaisesti voimassa MRL 33§:n mukaista rakentamisrajoitusta.
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1.
1.1

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA

Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen kuvaus
Keski-Pohjanmaan maakunta jakautuu Kokkolan ja Kaustisen seutukuntiin käsittäen yhteensä
kahdeksan kuntaa, jotka ovat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja
Veteli. Näistä Kannus ja Kokkola ovat kaupunkeja. Maakunnan kuntien määrä väheni 1.1.2009, kun
Kälviä, Lohtaja ja Ullava liittyivät Kokkolaan. Edelleen Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin
1.1.2010 ja samalla Pohjois-Pohjanmaan liittoon.
Maakunnan maapinta-ala (makean veden alueet mukaan luettuna) on 5 273 km2 (1,7 % koko
Suomen pinta-alasta), ja alueella on asukkaita noin 69 000 (noin 1,3 % koko Suomen väkimäärästä,
Tilastokeskus 31.12.2013). Keski-Pohjanmaata ympäröivät Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen,
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Kaavan vaikutusalue on maakuntaa laajempi lähinnä
maisemallisten vaikutusten sekä sähköverkkoliityntöjen vuoksi. Kaava-alue ja vaikutusalue on
esitetty kuvassa 2.
Kuva 2. Kuvassa on
merkittynä KeskiPohjanmaan IV vaiheen
maakuntakaavan kaavaalue (punainen) ja sen
likimääräinen
vaikutusalue (vihreä).

2.
2.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelujärjestelmä
Suunnittelujärjestelmän
periaatteena
on,
että
yleispiirteisempi
kaava
on
ohjeena
yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa ja muutettaessa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa
korostuvat eri kaavatasojen toisistaan poikkeava asema ja tehtävät alueiden käytön
suunnittelujärjestelmässä.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ohjausväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan
kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää valtion
viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntakaavoituksessa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päätyvät käytäntöön pääasiassa kaavoituksen kautta.
Maakuntakaavoilla on tässä keskeinen rooli. Niiden avulla tavoitteet konkretisoidaan maakunnallisiksi
ja seudullisiksi alueidenkäytön ratkaisuiksi, jotka ohjaavat vuorostaan kuntakaavoitusta.
Maakuntakaavoituksessa tulevat huomioon otettaviksi lähtökohtaisesti kaikki tavoitteet, sekä yleisettä erityistavoitteet. Suuri osa erityistavoitteista on kohdennettu vain maakuntakaavoitukselle,
jolloin ne vasta maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta välittyvät kuntakaavoitukseen.
Maakuntakaavalla ratkaistaan sellaisia alueidenkäyttökysymyksiä, joilla on vaikutusta useamman
kunnan alueelle kun taas yksittäistä kuntaa koskevat asiat ratkaistaan yleis- ja/tai asemakaavalla.

Kuva 3. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän eri osien väliset suhteet sekä valtion
viranomaisen rooli.

2.2

Maakuntakaavan sisältö
PERUSTE

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA
Keski-Pohjanmaan maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman
alueiden käytöstä maakunnassa.

Yleispiirteisyys
MRL 4.3 §

Kattavuus
MRL 25.4 §

Maakuntakaavan yleispiirteisyys koskee sekä kaavan sisältöä, esitystapaa
että sen tulkintaa. Yleispiirteisyyden vaatimus tähtää valtakunnallisten,
maakunnallisten ja seudullisten alueidenkäyttötarpeiden oikeanlaiseen ja
tarkoituksenmukaiseen välittymiseen kuntakaavoitukseen. Tarkoituksena
on, ettei maakuntakaavalla tarpeettomasti rajoiteta kuntakaavoituksen
ratkaisuja
sellaisissa
asioissa,
joihin
ei
liity
valtakunnallisia,
maakunnallisia tai seudullisia tarpeita.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja
sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai
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maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden
kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
Maakuntakaavassa ei käsitellä asioita, joilla on merkitystä vain kunnan
sisäisen alueiden käytön kannalta.
Maakuntakaavan
aikajänne

Vaikutusarviot

Oikeusvaikutus

2.3

Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa
suunnittelua, joten maakuntakaavan aikatähtäyksen tulee olla riittävän
pitkä. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan toteutumisen aikajänteen
katsotaan olevan noin 20 vuotta.
Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on sellaisen suunnittelun lopputuloksen
saavuttaminen, joka on eri osapuolten ja näkökohtien kannalta
hyväksyttävä ja esillä olleista vaihtoehdoista kokonaisuutena paras
mahdollinen.
Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena
laadittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Viranomaisen
on
suunnitellessaan
alueiden
käyttöä
koskevia
toimenpiteitä
ja
päättäessään niiden
toteuttamisesta
otettava
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaavan laatimisen lähtökohdat
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman
alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden
käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien
valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden
käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Keski-Pohjanmaan
maakuntakaava toteutetaan vaihekaavoituksen kautta.
Keski-Pohjanmaan 1. vaiheen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
24.10.2003. Maakuntakaavan 1. vaihekaava on luonteeltaan ”täydennys- ja ajantasakaava”. Siihen
sisältyi seutukaavan täydennystä ja tarkistusta koskevia aluevarauksia. Lisäksi otettiin huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tarpeellisilta osilta. Maakuntakaavan 1. vaihekaavan
vahvistaminen kumosi seutukaavat.
Keski-Pohjanmaan 2. vaiheen maakuntakaava on vahvistettu valtioneuvostossa 29.11.2007.
Maakuntakaavan 2. vaihekaava käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan
palveluverkon aihekokonaisuudet sekä 1. vaihekaavan päivitykset muinaismuistojen ja maisema- ja
kulttuurikohteiden osalta. Maakuntakaavan 2. vaihekaavalla kumotaan Keski-Pohjanmaan
24.10.2003 vahvistetussa maakuntakaavan 1. vaihekaavassa osoitetut kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet, muinaismuistot sekä keskustatoimintojen alueet.
Keski-Pohjanmaan 3. vaiheen maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 8.2.2012.
Maakuntakaavan 3. vaihekaava sisältää kaupan palveluverkkoa sekä maa-ainesten ottoa koskevat
aluevaraukset. Lisäksi vaihemaakuntakaavassa 3. tarkistetaan voimassa olevien 1. ja 2.
vaihemaakuntakaavojen yhdyskuntarakennetta, virkistysalueita ja luonnon monimuotoisuuden
vaalimista koskevia aluevarauksia sekä kehittämisperiaatemerkintöjä. Maakuntakaavalla kumotaan
1. ja 2. vaihekaava niiden aluevarausten ja merkintöjen osalta, joihin 3. vaihemaakuntakaava
kohdistuu.
Vahvistetut vaihekaavat ovat saatavilla Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/vahvistetut-maakuntakaavat

osoitteessa:
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2.4

Tuulivoima Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoissa
Keski-Pohjanmaan toisen vaiheen maakuntakaavassa (valtioneuvoston vahvistama 29.11.2007) on
esitetty tuulivoima-alue kohdemerkinnällä Kokkolan Suurteollisuusalueen edustalle. Alueella on
lainvoimainen osayleiskaava seitsemälle voimalalle ja rakennettuna ja toiminnassa kaksi voimalaa.
Muissa vaihekaavoissa aihepiiriä ei ole käsitelty.

2.5

Kumottavat merkinnät
Tällä vaihekaavalla poistuu kaksi kohdemerkintää, Kannuksen Mutkalammilla oleva harjualue sekä
Lestijärven pienlentokenttä. Kohteiden kuvaus ja perusteet merkintöjen poistamiselle on kuvattu
kohdassa 7.4. Maakuntakaavasta kumottavat merkinnät ja määräykset.

2.6

Päivitettävät alueet/kohteet
Tällä vaihekaavalla päivitetään maisema- ja kulttuurihistoriaelementin alueet ja kohteet maisemaja kulttuuriympäristöksi (pois lukien arkeologinen perintö) seuraavieninventointien mukaisesti:
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja maisemien osalta:
▪
▪

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Ympäristöministeriö 1995)

Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja maisemien
osalta:
▪
RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt (Museo-virasto / Ympäristöministeriö 1993)
▪
Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II,
Ympäristöministeriö 1992)
▪
Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
Kohdelista maakuntakaavan alueista ja kohteista on esitetty kohdassa 7.5 sekä tarkemmat
kohdekuvaukset liitteessä 2.
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3.
3.1

SUUNNITTELUN TAVOITTEET

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
MRL 24 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion
viranomaisten toiminnassa. Tavoitteista päättää valtioneuvosto ja ne ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

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
tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,

❖ toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja
yhtenäisyyttä,

❖ edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
❖ luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Tarkistetuissa tavoitteissa todetaan tuulivoimarakentamisesta seuraavaa:
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on
sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet
ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille,
varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille.
Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen
asettamat vaatimukset.
Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset. Lisäksi alueiden käytössä on turvattava
lentoliikenteen
nykyisten
varalaskupaikkojen
ja
lennonvarmistusjärjestelmien
kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
3.2

Valtakunnalliset ja alueelliset energiatavoitteet
Tuulivoimakaavoituksen taustalla ovat Suomen tavoitteet ja velvoitteet uusituvan energian käytön
lisäämisestä. Suomen on nostettava uusiutuvan energian käytön osuus energian loppukäytöstä 38
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön
edistämisestä annetun direktiivin (2009/28/EY) kansallisen velvoitteen mukaisesti. Maamme hallitus
linjasi pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (vuodelta 2008) ja kansallisessa uusiutuvan
energian toimintasuunnitelmassa (vuodelta 2010), että tuulivoiman osalta tavoitteena on 6 TWh:n
tuotanto vuonna 2020. Tavoite merkitsee noin 2500 MW:n tuulivoimakapasiteettia ja arviolta
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runsasta 800 tuulivoimalaitosta. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2013 päivittää
edellisiä linjauksia ja asettaa tuotantotavoitteeksi vuodelle 2025 9 TWh.
Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia vuodelta 2011 listaa tuulivoiman kapasiteetin lisääminen sekä
ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen toimenpiteenä. Vuonna 2014 valmistunut KeskiPohjanmaan maakuntastrategia, joka sisältää maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman
2014–2017, asettaa lyhyen aikavälin tavoitteeksi kattaa 50 % Keski-Pohjanmaalla kulutetusta
sähköstä (pl. teollisuuden sähkönkulutus) omassa maakunnassa tuotetulla tuulivoimalla.
3.3

Keski-Pohjanmaan 4. vaihekaavan tavoitteet
Maakuntakaavaa koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjattiin tavoite parhaiten
tuulivoimalle soveltuvien alueiden osoittamisesta maakuntakaavassa. Tavoitteet ovat tarkentuneet
suunnittelun edetessä. Kaavaehdotuksessa esitetyille 17 alueelle on laskennallisesti mahdollista
sijoittaa 200 - 300 kpl nimellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimalaa, joiden tuottama energia olisi yli 600–
900 megavattia. Suhteutettuna Suomen sähkön kulutukseen, joka oli vuonna 2011 84 TWh, olisi
Keski-Pohjanmaalla mahdollista tuottaa tuulivoimalla tästä noin 2-3 % osuus. Keski-Pohjanmaan
sähkönkulutus oli vuonna 2013 noin 2,1 Twh (4.8.2014; Energiateollisuuden tilastot;
http://energia.fi/tilastot-ja-julkaisut/sahkotilastot/sahkonkulutus/sahkon-kaytto-maakunnittain),
joten maakuntakaavan mukaisen kaavaratkaisun toteutuminen mahdollistaisi kaiken KeskiPohjanmaalla tarvittavan sähköenergian kattamisen uusiutuvalla energiamuodolla.

Kuva 4. Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitsevat tuulivoimalat kuvattuna vuonna 2010.

3.4

Esillä olleet vaihtoehdot
Vaihtoehtotarkastelut on tutkittu maankuntakaavoituksen tausta-aineistoksi tehdyssä PohjoisPohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksessä (kuvattu kohdassa 4).
Maakuntakaavaprosessin aikana on tutkittu aluekohtaisia rajausvaihtoehtoja, joiden muutos on
kuvattu kappaleessa 7.6.5 Kaavaprosessin vaikutus aluerajauksiin. Valitun ratkaisun vaikutuksia
kuvataan liitteessä 1 olevissa kohdekuvauskorteissa. Koko maakuntaa koskevia vaihtoehtoisia
tarkasteluja maakunnallisesti merkittävien tuulipuistojen sijainnista ei ole tehty.
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4.

4.1

VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI SUORITETUT
SELVITYKSET

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys
Maakuntakaavan taustalla on Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen yhteistyönä tehty
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys. Selvityksessä tutkittiin
tuulivoima-alueiden sijoitusperiaatteita, -ohjeita sekä tärkeimpiä sijoittamisratkaisuja. Selvitys
tehtiin vuonna 2011 ja sen tuloksena saatiin runsaasti tuulivoimatuotantoon hyvin soveltuvia alueita
molemmista maakunnista.

4.1.1 Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena oli:
• tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden tunnistaminen teknistaloudelliset ja
ympäristötekijät huomioiden,
• edistää tuulivoiman tuotannon käynnistymistä ja kehittymistä manneralueella
tuuliolosuhteiltaan edullisille alueille ympäristöhaittoja välttäen,
• tuotannon kehittyminen myös pienissä yksiköissä ja pienyrityksinä,
• tuulivoimayrittäjyyskynnyksen alentaminen,
• kaavoituksen ja lupamenettelyn nopeuttaminen,
• tuulivoimamyönteisen ilmapiirin lisääminen sekä
• maakunnallisen energia- ja ilmastostrategian edistäminen.
4.1.2 Lähtötiedot
Selvitykseen kerättiin kaikki keskeinen tieto tavoitteiden mukaisen selvityksen tekemistä varten. Alla
olevassa taulukossa on esitetty keskeinen työssä käytetty lähtötietomateriaali ja sen tuottaja.
Tietolähde
Esitietokysely, joka suunnattiin
kunnille, viranomaisille,
yhdistyksille ja energiayhtiöille

Lähtötietomateriaali
• Alueella käynnissä olevat tuulivoimahankkeet:
o Nykyinen tuulivoimala Kokkolan suurteollisuusalueella,
PVO-Innopower Oy, (WinWind) 2kpl 1MW
• Manneralueelle sijoittuvat suunnitteilla olevat
tuulivoimahankkeet, (Suomen Tuulivoimayhdistys,
toukokuu 2011):
o Kaustinen, useita vaihtoehtoisia sijainteja, 1 kpl n. 3
MW
o Kokkola suurteollisuusalue, PVO-Innopower Oy, 4 kpl
3,6 MW
o Kokkola suurteollisuusalue, EPV Tuulivoima Oy, 5 kpl n.
3 MW
o Toholampi Ullavantien varsi (5-15 km keskustasta),
Scandinavian Wind Energy Oy, 20–25 kpl 2-3 MW
•
•

Kuntien näkemykset, jotka koskevat
tuulivoimatuotantoon soveliaita alueita.
Kuntien periaatepäätökset, jotka koskevat
tuulivoimaa.

Maakuntaliitto

•

Maakuntakaavan varaukset
o Kokkola, suurteollisuusalueen edusta. Kohdemerkintä;
alueella on tuulivoimaloita ja hanke käynnissä.

Ilmatieteenlaitos

•

Tuuliatlas (ote kuvassa 1); tiedot 1989–2007,
päivitys 2009
o Tietoja mm. tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja
turbulenttisuudesta alkaen 50 metrin korkeudesta aina
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400 metriin. Tulokset on ilmoitettu 2,5 x 2,5
neliökilometrin karttaruuduissa sekä rannikolla ja muilla
tuulisilla alueilla tarkemmalla 250 metrin tarkkuudella.
Ympäristöhallinnon OIVApaikkatietopalvelun aineistot

•
•

Suojeluohjelmat
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aineisto
(YKR 2005)

Museovirasto

•
•

Rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Muinaismuistot

Helsingin yliopiston
eläinmuseo ja WWF:n
merikotkatyöryhmä

•

Merikotkan ja kalasääsken pesimispaikat

Maanmittauslaitoksen
maastotietokanta

•
•
•
•

Tiet
Asunnot
Korkeussuhteet
Kartat

Fingrid

•
•

Suurjännitelinjat
Sähköasemat

Kuva 5. Kuva käsitellystä
Tuuliatlasaineistosta KeskiPohjanmaan alueelta.
Tuulisimmat alueet on
kuvattu punaisella (> 7 m/s)
ja heikkotuulisimmat
sinisellä (< 6 m/s).
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4.1.3 Selvitysvaihe
•Nykytilanteen kartoitus ja lähtötietojen kerääminen (myös asiantuntijakysely).
•Tuuliatlasmateriaalin tarkastelu ja tietojen käsittely.
•Poissulkeva menettely (ns. EI-analyysi): mm. asutusalueet, suojelualueet,
maakuntakaavamerkinnät osittain ym. ja niille määritetyt suojavyöhykkeet.
Aloitusvaihe
•Alueiden karttatekninen rajaus.

• Alueiden luokittelu teknistaloudelliset lähtökohdat huomioiden (Infran läheisyys,
maaperä, maanomistus).
Teknistalou •Fingridin alustava liityntätarkastelu.
dellinen
•Tarkastelun tuloksena saatiin A, B ja C -luokan kohteita.

tarkastelu:

•Kohteiden tarkempi tarkastelu (sekä kartta- että maastotarkasteluin).
•Ympäristövaikutusten arviointi.
•Tarkastelujen perusteella kohteiden luokittelua tarkennettiin; rajauksen
Jatkosuunni perusteella arvioitiin myös voimalamäärät ja -tehot

ttelu

•maisema- ja kulttuuriperintö (valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet sekä rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), muinaismuistot),
•luonnonympäristöt (suojelualueet, IBA, FINIBA, maakuntakaavojen LUO-kohteet,
merikotka, kalasääski, maakotka, muuttohaukka, uhanalaiset lajit, arvokkaat
Kokonaisvai harju- kallio ja moreenialueet),
kutaten
•asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö
arviointi
•lentokentät, varalaskeutumisalueet, helikopterien laskeutumispaikat.

•Kuvaukset aluekokonaisuuksista ja niiden yksittäisistä kohteista.

Kohdekortit

4.1.4 Suositeltavat tuulivoima-alueet

Selvityksen tuulivoima-kohteet siis jaoteltiin teknistaloudellisen tarkastelun ja
ympäristövaikutusriski-indeksin perusteella kolmeen luokkaan:
A. ensisijaisesti suositeltava alue, alue soveltuu hyvin maakuntakaavan
tuulivoima-alueeksi,
B. toissijaisesti suositeltava alue, alue soveltuu varauksin maakuntakaavan
tuulivoima-alueeksi,
C. tuulivoimatuotantoon soveltuva alue, jolla kuitenkin teknis-taloudelliset
näkökohdat tai ympäristövaikutukset vaativat lisäselvityksiä ja/tai
suunnittelua.
Näille luokitetuille kohteille (kuva 6) Keski-Pohjanmaan alueelle mahtuu yhteensä 300
tuulivoimalaa eli noin 900 MW. Kohteet on jaettu kahdeksaan aluekokonaisuuteen (kuva 7).
jotka on kuvattu tarkemmin erillisillä kohdekorteilla.
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Kuva 6. Keski-Pohjanmaan
alueen luokiteltuja
tuulivoimakohteita. Sininen
reunus kohteen ympärillä
kuvaa erityisen
hyvätuulista kohdetta.

Kuva 7. Keski-Pohjanmaan
alueen tuulivoimaaluekokonaisuudet (sininen
pohjaväri).

4.1.5 Erillisselvityksen epävarmuustekijät
Lähtökohta
Selvityksessä on pyritty löytämään maakuntakaavan tuulivoima-alueiksi parhaimmin soveltuvat
alueet ja siksi on toimittu varovaisuusperiaatteiden mukaisesti. Tästä syystä jo selvityksen
alkuvaiheessa määritettiin suojavyöhykkeet herkkien alueiden ympärille. Lisäksi tuulivoima-alueiden
minimikooksi määritettiin 2 km2 ja tuulisuudeksi vähintään 6,25 m/s. Edellä mainituista tekijöistä
johtuen selvityksen tuulivoima-alueiden ulkopuolelta voi löytyä tuulivoimatuotantoon soveltuvia
alueita. Hankekohtaiset inventoinnit voivat hyvin osoittaa voimaloiden täsmäsijoittelun
mahdollistavan rakentamisen kohteille, jotka yleispiirteisessä tarkastelussa vaikuttivat
soveltumattomilta paikoilta. Vaikka tämänkin selvityksen mukaiset heikkotuulisimmat alueet
saattavat olla lähiajan toteutuksen osalta kyseenalaisia, tekniikan kehittyminen saattaa mahdollistaa
myös heikkotuulisimpien alueiden hyödyntämisen.
Poliittinen päätöksenteko
Syöttötarifﬁ tuli voimaan Suomessa keväällä 2011 ja lisäsi merkittävästi kiinnostusta tuulivoimaa
kohtaan. Myös muut poliittisluonteiset päätökset voivat muuttaa erillisselvityksen suosituksia. Näistä
keskeisimmät liittyvät rakentamattomien alueiden käyttöönottoon sekä kantaverkkoon liittyviin
rakentamispäätöksiin. Maakuntakaavatason suunnittelussa on myös tullut esiin tarve osoittaa ns.
hiljaisia alueita. Myös laajemmin erämaatyyppiset (suojelualueiden ulkopuoliset) aluekokonaisuudet
ja niiden säilyminen rakentamattomana ovat olleet mietinnässä. Mikäli tuulivoimatuotannon
katsotaan olevan ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, saattaa se heikentää useammankin
erillisselvityksen mukaisen aluekokonaisuuden soveltuvuutta tuulivoimaloiden alueeksi.
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Puolustusvoimat
Puolustusvoimien tarpeita erityisesti tutkavalvonnan ja harjoitustoiminnan kannalta sekä
telemastojen asettamia vaatimuksia ei erillisselvityksessä ole pystytty riittävästi tarkastelemaan.
Mikäli esimerkiksi puolustusvoimien tutkavalvonta häiriintyy laajan tuulivoimarakentamisen
seurauksena, saattaa se vaikeuttaa useidenkin tämän selvityksen mukaisen aluekokonaisuuden
toteuttamista.
Selvityksen yleispiirteisyys
Epävarmuutta alueiden vertailuun ja vaikutusten arviointiin tuovat myös tehtyjen tarkastelujen
yleispiirteisyys ja tarkkojen maastotarkastelujen puute. Siten esim. tiedot kaikista uhanalaisista
luontotyypeistä ja lajeista olivat puutteellisia.
Tekninen toteutus
Erillisselvityksessä ei ollut mahdollista arvioida vasta hankesuunnitelmien yhteydessä selviävien
teknisten ratkaisujen (esim. voimaloiden, teiden ja sähkölinjojen sijainti) vaikutuksia eri tekijöihin,
kuten asutukseen, maisemaan ja alkuperäiseen luontoon. Selvitykseen liittyvissä kuvasovitteissa
onkin käytetty teoreettisia hilamalleja eikä niitä pidä tarkastella hankesuunnitelmamateriaalina.
Linnusto
Keskeisenä epävarmuustekijänä linnuston kannalta voitiin pitää maastotarkastelujen puutteen lisäksi
päämuuttoreittien tarkempaa sijaintia ja lintujen määriä. Jo valmistuneiden tuulivoiman YVA:n
perusteella voitiin rannikon muuttokäytävää hahmotella koko pituudeltaan, mutta sisämaan alueelta
tieto oli epävarmempaa. Epävarmuutta liittyi myös arvioinnin tukena käytettyihin matemaattisiin
malleihin.
Lentotoiminta
Lentotoiminnan estepintoja tarkasteltiin kaikkien lentokenttien osalta niiden lähialueella sijaitsevilla
potentiaalisilla tuulivoima-alueilla Finavian lentokentälle ja sen ympäristölle asettamien vaatimusten
mukaisesti (Ilmailumääräyksessä AGA M3-6 ja M1-1). Myös helikopterilentokentät on huomioitu.
Tarkastelussa painotettiin lähestymissuuntia (kiito-radat), jotka suurilla lentokentillä ovat 15 km ja
pienemmillä 5 km ja 3 km. Lentotoiminta tuulivoima-alueen läheisyydessä aiheuttaa riskin, joten
keskeisesti lähestymissuunnissa sijaitsevien potentiaalistentuulivoimakohteiden luokitusta on
pudotettu em. perusteilla. Pienlentokenttien käyttöaste ja tulevaisuuden kehityssuunnat aiheuttavat
epävarmuutta tarkasteluun ja käytännössä lentokenttien vaikutusalueelle rakentaminen vaatii
lentoesteluvan hakemista Traﬁ:lta.
4.1.6 Erillisselvityksen suositukset maakuntakaavan laadintaan
Laadittu selvitys suositti kohteiden huomioon ottamista kattavasti maakuntakaavaprosessin
luonnosvaiheessa. Valinnassa tulee kuitenkin painottaa tuulisuutta, jota on korostettu kohdelistassa
+ -lisämerkinnällä. Tällöin valmisteluvaiheen kuuleminen tuottaa parhaiten lisätietoa lähiajan
toteutuskelpoisista kohteista ja erityisesti siitä, miten osalliset kokevat mahdollisen tuulivoimalaalueen. Mikäli kaavaprosessin alussa asetetaan mitoitustavoitteet, tulisi maakuntakaavan kuitenkin
sisältää varmuuskerrointa ja vaihtoehtoisia kohteita.
Kaavamerkintäteknisesti
tulee
käyttää
tuoretta
Ympäristöministeriön
ohjeistusta
tuulivoimarakentamisen kaavoituksesta, vaikutusten arvioinnista ja lupamenettelystä. Ohjeistuksen
merkintätekniikasta tärkein on osa-aluemerkintä ”tv, tuulivoimaloiden alue”. Myös kohdemerkintä
EN-tv on käyttökelpoinen pienemmissä kohteissa.
Liittäminen nykyiseen ja/tai suunniteltuun
sähköverkkoon tulee myös osoittaa kaavoissa, mikä edellyttää kuitenkin tässä työssä tehtyä
alustavaa liityntätarkastelua tarkempaa selvitystä. Kohteissa, jotka voidaan liittää varsin helposti
nykyiseen linjaan, voidaan käyttää pääjohto- tai linja -merkintää.
Useissa tapauksissa on kuitenkin suositeltavampaa käyttää sähkölinjan yhteystarve -merkintää.
Aluevarausta ja sen sijaintia koskevan merkintätekniikan ohella suunnittelumääräykset ovat
tärkeässä asemassa.
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys on saatavilla KeskiPohjanmaan liitoin kotisivuilta osoitteesta:
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http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteilla-oleva-maakuntakaava
Edellä
mainittujen
suunnitteluun
liittyvien
epävarmuuksien
vähentämiseksi
kaavaehdotusvaiheessa kesällä ja syksyllä 2013 sekä 2014 tehtiin lisäselvityksiä, jotka
on kuvattu seuraavissa luvuissa.
4.2

Maisematarkastelut
Maisemavaikutukset on keskeinen tuulivoimaloiden aiheuttama vaikutuskohde. Maisemavaikutuksia
voi pitää merkittävimpänä, mikäli ne kohdistuvat arvokkaaksi ja herkäksi luokiteltuihin
maisemakohteisiin,
joita
ovat
erityisesti
valtakunnallisesti
arvokkaat
maisema-alueet,
maakuntakaavan alueellisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt, maakuntakaavan seudullisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,
rikkonaiset saaristomaisemat ja muut eheät vesistömaisemat sekä eheät, erämaiset
luonnonmaisemat, kuten suojellut laajat avosuot.
Maisemaselvitys keskittyy näihin maisemallisesti herkkiin alueisiin kohdistuvien vaikutusten
analysointiin. Selvityksen maisema-arvioinnissa pyritään vastaamaan kysymyksiin miten ja kuinka
merkittävästi tuulivoimalat muuttavat alueen luonnetta.
Tavoitteisiin pääsemiseksi laadittiin seuraavat selvitykset:
o Maisemarakenneselvitys. Selvityksessä maiseman sietokykyä on arvioitu
aluekohtaisesti selvittämällä tuulivoima-alueen ympäristön maisemarakenne,
maiseman erityispiirteet ja arvot sekä mahdollisten voimaloiden vaikutusta
maiseman luonteeseen ja maisemassa olevien merkittäviin maamerkkeihin. Työ
tehtiin kartta- ja maastotyöpohjaisesti. Tarkastelu painottuu voimaloiden
visuaaliselle lähi-välialueelle, noin 2 – 6 - 10 km:n säteelle tuulivoimala-alueista.
o

Näkyvyysanalyysit. Tuulivoimaloiden näkymistä lähiseudulle mallinnettiin
paikkatieto-ohjelmistolla (ArcGIS – paikkatieto-ohjelmiston Spatial Analyst laajennoksen Viewshed-työkalu). Ohjelmisto laskee maaston korkeustietojen
pohjalta (MML:n 10 m korkeusaineistosta muodostettu korkeusmalli) voimaloiden
aiheuttaman teoreettisen näkyvyysalueen. Maanpinnan korkeustiedot ovat
korkeusmallissa 25 metrin hilakoon rasteritietoina ja Suomen ympäristökeskuksen
Corine Land Cover 2006 – aineistosta saaduille metsäalueille puuston korkeudeksi
yleistettiin 20 metriä. Harvapuustoiset metsät, jotka sisältävät luonnon niityt,
varvikot ja nummet ja muut harvapuustoisiksi luokitellut alueet sis. hakkuualueet ja
taimikot mallinnettiin puuttomina alueina. Voimaloiden visuaalista vaikuttavuutta
maisema-alueisiin ja asutukseen selvitettiin myös laskemalla em. näkyvyysalueille
sijoittuvien asuntojen ja maisema-alueiden määriä sekä tarkastelemalla eri kohteisiin
näkyvien mallinnettujen tuulivoimalapisteiden määriä.

o

Maisemavaikutusten analyysi. Maisema- ja näkyvyysanalyysin tulosten
perusteella tv-alueet on luokiteltu visuaalisen vaikuttavuuden mukaan. Arvioinnin
tärkeänä työkaluna ovat olleet laadittavat aluekohtaiset näkyvyysanalyysit ja
maisemarakenneselvitykset. Visuaalista vaikuttavuutta arvioitaessa on tärkeää
huomioida vaikutusalueille kohdentuvia maisemallisia odotuksia, joita selvitettiin ko.
alueilla
esiintyvien
maankäyttömuotojen
kuten
loma-asutuksen,
matkailutoimintojen, vesistöjen, luonnonalueiden ja virkistysalueiden esiintymisen
perusteella. Vaikuttavuutta selvitettiin analysoimalla näkymäalueille sijoittuvien
herkkien maisema-alueiden pinta-alat sekä herkkien maankäyttömuotojen määrät
kohdekohtaisesti.
Maisemavaikutuksissa
kiinnitetään
huomiota
myös
yhteisvaikutuksiin.
Yhteisvaikutusten
kohdentumista
on
analysoitu
paikkatietopohjaisesti
määrittelemällä ja luokittelemalla näkymäanalyysin tulosten perusteella alueet, joilla
yhteisvaikutusten riski on ilmeinen. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu ko.
kohteille sijoittuvien maankäyttömuotojen perusteella.
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o

Maisemavaikutusten
arviointi.
Maisema-analyyseissä
kootun
aineiston
perusteella laadittiin tammikuussa 2015 aluerajausmuutokset huomioiden
aluekohtainen maisemavaikutusten arviointi. Aluekohtaisesti määritettiin maisemaja kulttuuriympäristövaikutusten herkkyystaso sekä vaikutusten suuruus, joiden
perusteella ristiintaulukoitiin viisiportaista asteikkoa käyttäen vaikutusten
merkittävyys. Lisäksi arvokkaille maisema-alueille tehtiin erillinen arviointi
Lestijokilaaksoon ja Lestijärven ympäristöön.

o

Havainnekuvat. Maisemallista muutosta on havainnollistettu valokuvasovitteiden
avulla. Valokuvasovitteiden tarve ja kohdentuminen on määritelty em. maisemaanalyysi tietojen perusteella.

Tuulivoima-alueet maisemassa, maakuntakaavan tuulivoima-alueiden visualisointi ja
Tuulivoima-alueiden maisemavaikutusten arviointi -selvitykset on saatavilla KeskiPohjanmaan
liitoin
kotisivuilta
osoitteesta
http://www.keskipohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteilla-oleva-maakuntakaava
4.3

Linnustoselvitys
Linnuston kannalta on keskeistä selvittää maakunnallinen kokonaiskuva riskialttiiden lajien
tavanomaista runsaampien esiintymisalueiden sijainnista. Tietojen perusteella on arvioitu:
1. kohteiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon,
2. maakuntakaavaratkaisun kokonaisvaikutuksia sekä
3. tarkemmassa suunnittelussa (esim. hanke YVA:t) tehtävien lisäselvitysten tarvetta.
Aineistoa on mahdollista hyödyntää myös hanke-YVA:ien vaikutusten arvioinnissa, etenkin
eri hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinneissa.
Tuulivoima-alueiden vaikutus linnustoon -selvitysraportti on saatavilla Keski-Pohjanmaan
liitoin kotisivuilta osoitteesta http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteillaoleva-maakuntakaava

4.4

Natura-arvioinnit
LSL:n mukaiset Natura-arviot on laadittu alueille, joille kaavaluonnosvaiheessa on todettu
arvioinnin tarpeellisuus. Selvityksessä arvioidaan luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla
kaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden vaikutuksia Natura 2000-suojelualueisiin.
Arviointi kohdistuu Ritanevan-Vipusalonnevan-Märsynnevan Natura-alueeseen sekä KeskiPohjanmaan metsäpeura ja maakotkakantaan. Natura-arviota edelsi Natura-arvioin
tarveharkinta (Ramboll 2013), jonka alustavien tulosten mukaan merkittäviä vaikutuksia
saattaisi esiintyä. Koska maakotka on luonnonsuojelulain mukainen erityisesti suojeltava laji,
minkä tarkkoja pesien sijaintietoja ei saa levittää julkisuuteen, raportti on lyhentämättömänä
tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön. Natura-arvion tulokset on kuitenkin esitetty tiivistetyssä
muodossaan vaikutusarviossa.
Arviointi on laadittu olemassa olevan aineiston perusteella pohjautuen kaavatyössä kerättyyn
aineistoon sekä ELY:n, RKTL:n ja Metsähallituksen tietoihin Natura-alueen lintulajeista ja
yksilömääristä sekä metsäpeuran esiintymistä.
4. vaihemaakuntakaavan vaikutuksen Natura-alueisiin – selvitysraportti on saatavilla KeskiPohjanmaan
liiton
kotisivuilta
osoitteesta
http://www.keskipohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteilla-oleva-maakuntakaava
Natura-arviota päivitettiin sekä laajennettiin tammikuussa 2015 ELY-keskuksen lausunnon
mukaisesti. Päivitysraportti on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön sen sisältämien erityisesti
suojeltavien lajistotietojen vuoksi.
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4.5

Erikoiskuljetukset
Työssä on selvitetty Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle kaavoitettaviksi aiottujen
tuulivoima-alueiden saavutettavuutta erikoiskuljetusten näkökulmasta. Massiivisten
voimalakomponenttien kuljetukset voivat joillakin alueilla muodostua ongelmaksi. Kukin alue
on käyty läpi tapauskohtaisesti. Työssä on pyritty määrittelemään erikoiskuljetusten
todennäköisimmin käyttämät reitit tuulivoima-alueille. Reiteiltä on selvitetty mahdolliset
ongelmakohdat, kuten siltojen kantavuudet ja ulottumarajoitukset. Samalla on arvioitu
teiden yleistä soveltuvuutta erikoiskuljetusten tarpeisiin esimerkiksi tien leveyden ja
näkemien perusteella. Työssä arvioidaan myös Kokkolan satamien saavutettavuutta ja
käyttökelpoisuutta erikoiskuljetuksissa. Myös yhteyttä muihin maakuntaa lähellä oleviin
satamiin, kuten Kalajoelle ja Pietarsaareen, arvioidaan. Löydösten perusteella esitetään
toimenpidesuositukset tärkeimpien ongelmakohtien korjaamiseksi.
Tuulivoima ja erikoiskuljetukset – selvitysraportti on saatavilla Keski-pohjanmaan liitoin
kotisivuilta osoitteesta www.keski-pohjanmaa.fi

4.6

Uusien kaavaprosessiin otettujen alueiden arviointi
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksen jälkeen on tullut esille
uusia tuulivoima-alueita, jotka on arvioitu samoilla kriteereillä ja menetelmillä kuin
erillisselvityksessä. Kaikille maakuntakaavassa esitettäville tuulivoima-alueille on laadittu
kohdekuvauskortit jotka ovat liitteenä 1.

4.7

Finavian lentoestealueet ja – tasot
Selvityksessä on arvioitu asettavatko ilmailun aiheuttamat rajoitteet tuulivoimahankkeiden
suunnittelulle erityisiä reunaehtoja maakunnassa. Arvioinnissa tutkittiin vaikuttavatko
lentoasemien rajoitukset voimala-alueiden sijaintiin ja voimaloiden korkeuteen. Arviointi
suoritettiin Finavian julkaiseman esterajoituspintoja käsittelevän paikkatietoaineiston avulla.
Arvioinnissa on huomioitu myös aluekohtaiset maaston korkotiedot. Arviointi esitetään
kappaleessa 8.4.4 Vaikutukset liikenteeseen.
Edellä kuvatut selvitykset ja niistä saadut
kaavaratkaisuun sekä vaikutusten arviointiin.

5.
5.1

päätelmät

ovat

vaikuttaneet

KAAVAN SUHDE MUUHUN SUUNNITTELUUN

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Toimiva aluerakenne

Vaihekaavalla
tuetaan
Keski-Pohjanmaan
aluerakenteen
tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen
aseman
vahvistamista
hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä
elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä. Tuulivoima-alueet on osoitettu siten, että
ne eivät estä suotuisan aluerakenteen kehittämistä ja sijoittuvat
nykyisen rakenteen yhteyteen.
Maakunnan suunnittelussa ja maakuntakaavaprosessia edeltävissä
selvityksiä on tehty yhteistyössä viereisten maakuntaliittojen
kesken
ja
näin
on
selvitetty
ylimaakunnallisia
kehittämismahdollisuuksia tuulivoimasuunnitteluun liittyen.
Alueidenkäytön
suunnittelussa
on
otettu
huomioon
maanpuolustuksen tarpeet ja turvattu riittävät alueelliset
edellytykset Kokkolan Lohtajalla sijaitsevalle Vattajan ampuma- ja
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harjoitusalueelle sekä muille toimintamahdollisuuksille jättämällä
riittävä etäisyys ko. alueiden välille sekä asiaa koskevalla
kaavamääräyksellä.
Eheytyvä
yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
osoittamalla
tuulivoimatoiminnalle
riittävästi
sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta
hyödyntäen.
Alueidenkäytössä
kiinnitetään
erityistä
huomiota
ihmisten
terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen
jättämällä riittävän suuri etäisyys asumisen ja tuulivoima-alueiden
välille
sekä
antamalla
asiaa
koskevia
kaavamääräyksiä
ohjausvaikutusten vahvistamiseksi.
Vaihekaavalla edistetään uusiutuvan energialähteen, tuulivoiman,
käyttöedellytyksiä.

Kulttuuri- ja
luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja
luonnonvarat

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja
rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen
säilymistä.
Vaihekaavalla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen
ja
luonnonperinnön
arvot
säilyvät.
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit on otettu
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Vaihekaavassa
on osoitettu valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja
maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden
historialliseen kehitykseen.
Vaihekaavalla edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta
arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä
sekä ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä
tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden
välillä
jättämällä
riittävät
etäisyydet
tuulivoimatuotannolle
osoitettavien ja em. luonnonympäristön kannalta arvokkaiden
alueiden välille. Tällä varmistetaan, ettei ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittäviä ja yhtenäisiä luonnonalueita
tarpeettomasti pirstota.
Alueidenkäytöllä
edistetään
luonnonvarojen
kestävää
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus
myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa
otetaan
huomioon
luonnonvarojen
sijainti
ja
hyödyntämismahdollisuudet.

Toimivat
yhteysverkostot ja
energiahuolto

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet
ja
edistetään
uusiutuvien
energialähteiden
hyödyntämismahdollisuuksia.
Vaihekaavalla osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten
soveltuvat alueet ja tuulivoimalat on sijoitettu useamman voimalan
yksiköihin.
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5.2

Kaavan suhde maakuntasuunnitelmaan ja alueellisiin kehittämisohjelmiin
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 asettaa lyhyen aikavälin tavoitteeksi kattaa 50 %
Keski-Pohjanmaalla kulutetusta sähköstä omassa maakunnassa tuotetulla tuulivoimalla.
Luonnonvarojen monipuolinen hyödyntäminen on osana maakunnan visiota. Maakuntaohjelmassa
2014–2017 on asetettu tavoitteeksi luonnonvarojen kestävä käyttö ja uusiutuvan energian osuuden
lisääminen, missä tuulivoimarakentaminen nähdään yhtenä toteutuskeinona. Toisaalta toimivan
toimintaympäristön tavoitteeksi nostetaan luonto- ja kulttuuriarvojen kattava huomiointi. KeskiPohjanmaan ilmastostrategia vuodelta 2011 listaa tuulivoiman kapasiteetin lisääminen sekä
ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen toimenpiteenä. Vaihemaakuntakaava edesauttaa
tuulivoimalle, uusiutuvalle energialle sekä kokonaisvaltaisesti kestävälle kehitykselle asetettujen
maakunnallisten
tavoitteiden
toteutumista
mahdollistamalla
suuren
mittakaavan
tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisen suunnittelun ja toteutuksen keskittymisen selvitysten
kautta parhaiten soveltuviksi todetuille alueille.

5.3

Kaavan suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan
Tuulivoimatuotannolle osoitettavat osa-aluevaraukset sijoittuvat lähtökohtaisesti maakuntakaavan
ns. valkoisille alueille, joten suoranaisia päällekkäisyyksiä on vain vähän. Kannuksen Mutkalammen
alueelle sijoittuu muinaismuistomerkintöjä ja Halsuan Honkakankaan aluerajauksen sisällä on luomerkintä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä suo). Laaditun vaikutusarvion
mukaan kulttuuri ja luontoarvot on tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollista huomioida siten,
ettei merkittäviä vaikutuksia muodostu. Kaavamerkintöjen päällekkäisyydet on siten mahdollista
huomioida kuntakaavoituksen kautta.
Kunkin alueen suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan on esitetty liitteenä olevissa
kohdekuvauskorteissa liitteessä 1 sekä huomioitu vaikutusarviossa.
Seuraavassa kuvasarjassa (kuvat 8–12) on esitetty karttapohjalla kaavaratkaisun suhdetta
tuulivoiman osalta voimassa olevaan kokonaismaakuntakaavaan. Taustakartalla kuntakeskusten
taajama-alueet on esitetty vaaleanruskealla, peltoalueet keltaisella ja päätiestö harmaalla.
Kuntarajat on esitetty harmaalla pistekatkoviivalla ja maakuntaraja ruskealla pistekatkoviivalla.
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5.3.1 Taajamatoiminnot ja puolustusvoimien alue

Kuva 8. Kuvassa on tuulivoimatuotannolle varattaviksi alueiksi esitettävät alueet merkitty mustalla
pistekatkoviivalla. Maakuntakaavan mukaiset kuntien taajama-alueet on esitetty ruskealla (samoin
naapurimaakuntien lähimmät taajamat, keskustatoimintojen alueet punaisella ja teollisuusalueet
harmaalla. Puolustusvoimien rannikolle sijoittuva aluevaraus Kokkolassa Vattajalla on vaalean
punaruskeana. Kuvassa tuulivoima-alueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena
31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.
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5.3.2 Kulttuurialueet ja – kohteet sekä maisema-alueet

Kuva 9. Kuvassa on tuulivoimatuotannolle varattaviksi alueiksi esitettävät alueet merkitty mustalla
pistekatkoviivalla. Maakuntakaavan mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on merkitty
tummemmalla vihreällä ja maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät maisema-alueet on merkitty
vaaleammalla vihreällä. Sinisinä pisteinä näkyvät muinaismuistot ja vihreinä neliöinä maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Rannikolla kulkeva valtakunnallisesti
arvokas kulttuuritie on merkitty magentalla palloviivalla sekä rannikolla ja Kannuksen Eskolassa kulkevat
maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaaat kulttuuritiet on merkitty punaruskealla palloviivalla.
Kuvassa tuulivoima-alueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015
supistettiin Halsuan Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.
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5.3.3 Luonnonympäristö

Kuva 10. Kuvassa on tuulivoimatuotannolle varattaviksi alueiksi esitettävät alueet merkitty mustalla
pistekatkoviivalla. Maakuntakaavan mukaiset suojeluohjelma-alueet on merkitty karttaan vaalean
sinisellä värillä ja osittain päällekkäisinä on esitetty Natura-alueet vaaleanpunaisena pisterasterina.
Luontokohteet on merkity vihreällä symbolilla, vaalean sinisinä pohjavesialueet ja arvokkaat geologiset
muodostumat punaisella värillä. Kuvassa tuulivoima-alueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena.
Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi
erilliseksi alueeksi.
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5.3.4 Tekninen huolto

Kuva 11. Kuvassa on tuulivoimatuotannolle varattaviksi alueiksi esitettävät alueet merkitty mustalla
pistekatkoviivalla. Maakuntakaavan mukainen päätieverkko on esitetty mustin viivoin ja sähköverkko
sinisellä (400kv paksumpi ja tummempi viiva). Kuvassa tuulivoima-alueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015
mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin
kahdeksi erilliseksi alueeksi.

28
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

5.3.5 Virkistys

Kuva 12. Kuvassa on tuulivoimatuotannolle varattaviksi alueiksi esitettävät alueet merkitty mustalla
pistekatkoviivalla. Maakuntakaavan mukaiset virkistyskohteet on esitetty vihreinä pistemerkintöinä,
ulkoilureitistöt punaisina ja moottorikelkkareitistöt sinisinä viivoina. Matkailualueet vihreänä rajauksena
(eteläosan kohde rajautuu maakuntarajaan). Kuvassa tuulivoima-alueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015
mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin
kahdeksi erilliseksi alueeksi.
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5.4

Kaavan suhde kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoitukseen
Pohjois-Pohjanmaalla on kolme voimassa olevaa maakuntakaavaa.
•

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2003
vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005.

ja

•

Pyhäjoen ydinvoimahanketta varten on laadittu Hanhikiven maakuntakaava, joka on hyväksytty
maakuntavaltuustossa
22.2.2010
ja
vahvistettu
ympäristöministeriön
päätöksellä
(YM2/5222/2010) 26.8.2010.

•

Himangan ja Kalajoen kuntaliitoksen myötä Himangan kohdalla noudatettavana ovat KeskiPohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavat 1 ja 2.

Valmisteilla on kolme vaihemaakuntakaavaa:
•

Niistä ensimmäinen vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa ja sen lisäksi kaavassa
käsitellään muu energiantuotanto ja – siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne sekä
taajamat,
luonnonympäristö,
liikennejärjestelmä
ja
logistiikka.
Ensimmäinen
vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013.

•

Toisessa vaihekaavassa teemana on kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja
matkailu, jätteenkäsittely. Kaava on tullut vireille keväällä 2013.

•

Kolmannessa vaihekaavassa käsitellään kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut
tarvittavat päivitykset. Kaava on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2015 aikana.

Keski-Suomessa on viisi lainvoimaista maakuntakaavaa.
•

Kokonaismaakuntakaava sai lainvoiman 10.12.2009.

•

Ensimmäinen
vaihemaakuntakaava
(1.
VMK),
joka
jätteenkäsittelykeskusta, on saanut lainvoiman 4.2.2011.

•

2. vaihemaakuntakaava (2. VMK) koskee maa-aineshuoltoa ja siihen liittyviä luontoarvoja. Se
sovittaa yhteen pohjaveden suojelua ja kiviainesten käyttöä sekä osoittaa malmipotentiaalisia
vyöhykkeitä. Kaava sai lainvoiman 20.11.2012 KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen.

•

Kolmas vaihemaakuntakaava (3. VMK) koskee tuulivoimaa sekä turvetuotantoalueita ja
suoluontoa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 14.11.2012 ja Ympäristöministeriö on
vahvistanut kaavan 5.12.2014.

•

Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa
osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suoja-alueita sekä varalaskupaikkojen suoja-alueet.
Virkistystoimintojen osalta tehdään tarkistuksia. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 3.5.2013
ja Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 24.9.2014.

koskee

Jyväskylän

seudun

Etelä-Pohjanmaalla on lainvoimaisena kokonaismaakuntakaava, joka on vahvistettu
ympäristöministeriössä 23.5.2005, muutos maakuntakaavaan on vahvistunut 5.12.2016.
Valmisteilla on kolme vaihemaakuntakaavaa:
•

Ensimmäinen vaihekaava käsittelee tuulivoimaa.

•

Toisen vaihemaakuntakaavan teemoja ovat kauppa, liikenne ja maisema-alueet.

•

Kolmas vaihekaava käsittelee turvetuotantoa, suoluontoa ja bioenergiaa.

Pohjanmaan maakunnassa maakuntakaava on vahvistettu 21.12.2010.
Vaihemaakuntakaava 1 käsittelee kaupallisia palveluja ja se on vahvistettu 4.10.2013 lukuun
ottamatta kahta vähittäiskaupan suuryksiköiden merkintää.
2. Vaihemaakuntakaava käsittelee uusiutuvia energialähteitä, kuten tuulivoimaa. Maakuntavaltuusto
hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 12.5.2014, ja se lähetettiin ympäristöministeriölle
vahvistettavaksi toukokuun lopulla.
Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää maakuntakaavan 2040 laatimisen. Kaava
laaditaan
koko
maakunnan
ja
sen
eri
yhteiskunnalliset
toiminnot
kattavana
kokonaismaakuntakaavana. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuonna 2018. Uusi maakuntakaava
korvaa vahvistuttuaan Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.
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Kuva
13.
Maakuntakaavan
tuulivoima-alueiden
suhde
naapuriliittojen
maakuntakaavojen
suunnittelutilanteeseen sekä Keski-Pohjanmaan kuntien tuulivoimakaavoittamiseen. Kuvassa tuulivoimaalueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan
Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.
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5.5

Kaavan suhde kuntien suunnitteluun
Keski-Pohjanmaan kunnissa on käynnissä useiden tuulipuistojen osayleiskaavoitus. Käynnissä
olevista kaavaprosesseista on saatu tietoja maakuntakaavoituksen tueksi ja alueita on voitu rajata
yksityiskohtaisemman suunnittelun myötä saatujen maakuntakaavatasoa tarkempien selvitysten ja
vaikutusarvioiden perusteella. Käynnissä olevat tuulivoimaosayleiskaavat on merkittynä kuvaan 13.

6.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Maakuntakaavaprosessi on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ja se on kuvattu
yksityiskohtaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Alla olevassa taulukossa on esitetty
maakuntakaavoituksen eteneminen ja viranomaisyhteistyö.
Maaliskuu 2012

Alustava neuvottelu
•

26.3.2012

työohjelma ja aikataulu

Maakuntahallitus
• päätös kaavan vireilletulosta
• päätös osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähteille

5.3.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

(lausunnot /
julkisesti nähtävillä
23.5. – 30.6.2012)

Sisältö:
•
•
•
•
•
•
•

asettamisesta

Suunnittelun kohde ja vaikutusalue
Yhteyshenkilöt ja työryhmät
Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Laaditut ja laadittavat selvitykset
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osalliset
Aikataulu

Lausunnot:
Naapuriliitot
• Neuvottelutarve naapuriliittojen kesken
• Naapuriliittojen kaavoitustilanteen huomioiminen
Puolustusvoimat
• Maanpuolustusotuksen huomioiminen myös OASissa
• Ely-keskus
• Liikenteen turvallisuusnäkökohtien huomioiminen
• YM tuulivoimaoppaan huomioiminen
• Linnustojen muuttoreittien selvittäminen ja huomioiminen
• Maisema-alueiden inventointi on käynnistynyt
Museovirasto
• Muinaisjäännösten huomioiminen
Fingrid
• Sähköverkon esittämisen periaatteet maakuntakaavassa
19.6.2012

Neuvottelukunnan kokous
• Vaihekaavan lähtökohdat
• osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely/kommentointi
• viranomaisneuvottelusta sopiminen
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elo-syyskuu 2012

Kysely mahdollisista tiedossa olevista tuulivoimahankkeista
•

•
•
5.10.2012

24.4.2013 (päivitys)

kyselyjä lähetettiin noin viisikymmentä (Keski-Pohjanmaan
kunnat ja rajautuvat kunnat, rajautuvat liitot, Ely-keskus sekä
valikoidut tuulivoimayhtiöt ja sähköalanyritykset)
vastauksia saatiin 12 ja hyvää tietoa suunnitteilla olevista
tuulivoimahankkeista
vastaukset koottiin selvitystilannekartalle, kohta 7.6.1.

Ensimmäinen viranomaisneuvottelu
• osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausunnot
• kyselyyn ja erillisselvitykseen perustuva selvitystilannekartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Saatujen lausuntojen ja viranomaisneuvottelusta saadun palautteen
huomioiminen.

26.11.2012

Naapurimaakuntien liittojen tapaaminen
• maakuntakaavojen yhteensovittaminen

12.3.2013

Kaavaluonnosasiakirjat

2.4.2013

Työneuvottelu/Ympäristöministeriö
•
•
•
•
•
•

valtakunnallisen maisema-alueen huomioiminen Toholammilla
sähköverkkoon liittymisen esittäminen kaavassa
maakuntakaavan yleispiirteisyys – alueet tarkentuvat
kuntakaavoilla
kaavamääräykset
lisäselvitykset
aikataulu

15.4.2013

Maakuntahallituksen päätös kaavan asettamisesta nähtäville

15.4.2013

Kaavaluonnosmateriaalin esittely MALLI ryhmälle

2.5.–31.5.2013

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Kuulemisen aikana saatiin kaksikymmentä lausuntoa ja kolme
mielipidettä (käsitelty kohdassa 6.1)
Lausuntojen kautta jatkosuunnittelussa huomioitavat:
ALUERAJAUKSET:
• Viisi aluetta lisää; kaksi Lestijärvelle, kaksi Perhoon ja yksi
Halsualle
• Pitkäkankaan alue Perho (Halsua) poistetaan
• Toholammin
itäisen
alueen
eteläosaa
rajataan
pienemmäksi johtuen Lestijärven alueen mukaan tulosta
(yhteisvaikutus)
• Mahdollisia rajausmuutoksia Kokkolan kahdella rannikolla
olevalla alueella.
LISÄSELVITYKSIÄ:
Puolustusvoimien
ennakkolausunto
alueiden
toteuttamiskelpoisuudesta
• sähköverkoston tarkempi tarkastelu
• Ekologisten yhteyksien tarkastelu (vaikutustarkastelu)
KAAVAMÄÄRÄYKSISSÄ HUOMIOITAVIA
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•
•
•
•
•

Maisema
Muinaisjäännökset
Yhteisvaikutukset liittojen rajalla
Valkoisten alueiden ja EI-analyysin käsittely
maaseudun elinkeinojen harjoittaminen

Valmisteluvaiheesta saadun palautteen käsittely:
•
lausuntojen tiivistelmä maakuntahallitus 17.6.2013
•
lausuntojen tiivistelmä valmisteluvaiheen työneuvottelu
19.6.2013
•
maakuntahallitus 26.8.2013
23.5.2013

Yleisötilaisuus Toholammin kulttuurisalissa
Esiteltiin
valmisteluvaiheen
selvitystilanne.

kaavaluonnosasiakirjat

ja

Yleisöä paikalla kymmenkunta.
19.6.2013

30.8.2013

26.11.2013

Neuvottelukunta
•

Valmisteluvaiheesta saatu palaute

•

Viranomaisten kommentointi

Työneuvottelu/Fingrid
•

Maakuntakaavan suunnittelutilanteen läpikäyminen

•

Sähkölinjayhteyksiä kuvattavan vain kaavaselostuksessa
suuntaa antavina eikä niitä ole tarkoitus merkitä
tuulivoima-alueita kuvaavalle kaavakartalle.

•

Sähkölinjalla
olevista
tuulivoima-alueista
on
suunnittelumääräyksissä huomioitava suojaetäisyydet
sähkölinjalle. Fingridin kaavoitussuunnitteluoppaaseen on
tulossa tuulivoima seuraavan päivityksen yhteydessä.

•

Tuulivoimaloiden sähköverkkoon liityntään vaikuttaa
hankkeen koko. Pienet hankkeet voi olla mahdollista
liittää linjaliitännällä tapauskohtaisesti, useiden

•

Hankkeiden kohdalla vaaditaan johtokäytävän vetämistä
sopivaksi katsotulle sähköasemalle.

•

Kokkolan ympäristöön suunniteltujen 200 MW tuulivoimaalueiden liityntäsuunta on lähtökohtaisesti Hirvisuon uusi
sähköasema.

•

400 MW ylöspäin olevien hankkeiden kohdalla maakunnan
itäosassa hankkeesta riippuen johtoyhteyksiä voidaan
edellyttää joko Alajärvelle tai Uusnivalaan.

•

Huomioitavana
tuulivoiman
toteuttamisessa
on
voimajohtojen rakentamisen vaatima aika. 400 kV –
johtokäytävän rakentaminen kestää minimissään 5-6
vuotta.

Neuvottelukunta
•
•
•
•
•

Valmisteluvaiheen vastineet
Lisäselvitysten esittely
Alustavan kaavaehdotuksen esittely
Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset
Jatkosuunnittelu ja aikataulukatsaus
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12.12.2013

Työneuvottelu/ Ympäristöministeriö
Maisema- ja kulttuuriympäristö:
•

•

Havainnollistaminen
ja
kuvauspisteiden
valitseminen
pahimmista mahdollisista kohteista auttaa vaikutusten
arvioinnissa ja vaikutusten kohdentumisen osoittamisessa.
VAT – kohteiden huomioiminen, mukaan lukien RKY-kohteet,
ovat ensisijaisia.
kaavamerkintöjen suunnittelumääräyksissä VAT -velvoite tulisi
olla huomioituna omana kokonaisuutenaan.

Natura-arviointi ja linnustoselvitykset:
•

Arviointiin tulisi ottaa mukaan maakuntaa laajempaa
näkökulmaa osana kokonaisvaikutuksia arvioiden KeskiPohjanmaan asemaa valtakunnallisesti.

Yksittäiset kaavoitusmenettelyssä esiin tulleet
kysymykset:
•

•

•

13.1.2014

Työneuvottelu Toholammilla
•
•

13.1.2014

Lestijärven merkittävyys selvityksissä
Käynnissä olevan yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan suhde

Työneuvottelu Halsualla
•

20.1.2014

rajaustarkistuksia ja yhden uuden alueen tutkiminen
(Poleenharju)

Työneuvottelu Lestijärvellä
•
•

20.1.2014

maisema-alueet
ekologisten yhteyksien toteutuminen

Työneuvottelu Kannuksessa
•

20.1.2014

Tuulivoima-alueiden
rajaaminen
irti
tiestöstä
ei
maakuntakaavan
tarkastelutasolla
todettu
olevan
merkityksellinen.
LUO – merkinnän sijaitseminen tuulivoima-alueella vaatii
merkinnän perusteena olevien alueen ominaisuuksien
huomioimisen tuulivoima-alueita koskevien vaikutusten
arvioinnin yhteydessä.
Määräysten tulee kohdistua esitettäville tuulivoima-alueille.
Määräyksissä
tuulivoima-alueiden
maakunnallisesti
merkittävän
kokoluokan
voimalamäärää
ei
ole
tarkoituksenmukaista esittää, mutta kaavaselostuksessa tai
vaihtoehtoisesti kuvauksessa se täytyy olla.

Uusien alueiden selvittäminen maakuntakaavaan otettaviksi

Työneuvottelu Vetelissä
•
•

Kunta tehnyt omia selvityksiään jotka on syytä käydä läpi
Patanan tekojärven alueen osoittaminen mahdollisimman
laajana
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20.1.2014

Työneuvottelu Perhossa
•

14.5.2014

Työneuvottelu ELY-keskuksessa
•

18.6.2014

Käynnissä olevan yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan suhde

Natura-arvioinnin periaatteet

Työneuvottelu/Ympäristöministeriö
Vahvistusprosessissa ministeriössä kiinnitetään huomiota siihen
miten selvitykset on tehty ja miten huomioidaan valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja sen mukaiset maisema- ja muut
arvoalueet. Keskeisessä osassa ovat myös kaavamääräykset eli
miten maakuntakaava ohjaa kunnan yleiskaavoitusta.
Ensisijaista osoitettavien tuulivoima-alueiden hyväksyttävyyden
kannalta on selvitysten riittävyys, merkittävyyden arviointi sekä
vaikutusten arviointi. Maisema-alueiden osalta valtakunnallisesti
arvokkaat alueet ovat tärkeämpiä ja myös kaavaratkaisun
perustelu on tärkeää.

4.8.2014 (päivitys)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maakuntakaavan sisältö on laajentunut siten, että kaava koskee
myös merkittäviä kulttuuriympäristöjä ja maisemaa.

22.8.2014

Neuvottelukunnan kokous
•
•
•

Kaavan erillisselvitysten tulokset
Kaavaehdotusasiakirjat
Muutokset Toholammin ja Vetelin tuulivoima-alueisiin

25.8.2014

Kaavaehdotusasiakirjat

25.8.2014

Maakuntahallitus
•
•

1.-30.9.2014;
jatkettu kuulemista
9.9. - 8.10.2014

Muutokset Toholammin ja Vetelin tuulivoima-alueisiin
Päätös
kaavaehdotusasiakirjojen
asettamisesta
ehdotusvaiheen kuulemiseen.

Ehdotusvaiheen kuuleminen
Kuulemisen aikana saatiin kaksikymmentäseitsemän lausuntoa ja
seitsemäntoista muistutusta (käsitelty kohdassa 6.1)
Kuulemisen kautta jatkosuunnittelussa huomioitavat:
KAAVAKARTTA:
• Nimiön jäsentelyä ja otsikointia muutetaan Elynlausunnon mukaisesti.
• Tuulivoima-alueisiin liittyvät muutokset huomioidaan
suunnittelumääräyksissä (Hillin alueen).
• Toholampi itäinen rajataan uudelleen (Natura-alue
huomioiden).
• Maakuntarajoihin rajautuvat alueet rajataan selvästi
Keski-Pohjanmaan maakunnan puolelle.
• Hillin alue poistetaan kaavasta Kokkolan kaupungin
lausunnon mukaisesti.
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KAAVASELOSTUS:
• Vaikutusarviointia laajennetaan koskemaan maa- ja
metsätalouden
sekä
muun
maaseutuyrittäjyyden
harjoittamista.
• Tuulivoima-alueiden
rajausmuutoksien
aiheuttamat
muutokset huomioidaan.
KOHDEKORTIT:
• Vastineiden mukaiset muutokset.
Ehdotusvaiheesta saadun palautteen käsittely:
• lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä alueidenkäytön työryhmä
(MALLI) 15.10.2014
• lausuntojen tiivistelmä ja vastineet, maakuntahallitus 10.11.2014
• lausuntojen tiivistelmä ja vastineet, 2. viranomaisneuvottelu
13.11.2014
• Maakuntahallitus 17.11.2014, päätös kaavaehdotuksen
asettamisesta uudelleen nähteille.
Viranomaisneuvottelun ja saadun palautteen vuoksi järjestettiin
työneuvottelu 27.11.2014 Ely-keskuksen, Ympäristöministeriön ja
liiton kesken. Keskeisinä lausunnoissa esille nousseet selvitysten
laajennus/tarkennus tarpeet käsiteltiin ja sovittiin Naturaarvioinnin ja maisemaselvityksen täydennetämisestä.
Selvitysten
täydennykset
ehdotusvaiheen materiaaliin.

vaikuttivat

omalta

osaltaan

9.1.2015

Kaavaehdotusasiakirjat

19.1. – 17.2.2015

Ehdotusvaiheen kuuleminen (tiedoksi maakuntavaltuustolle)
Kuulemisen aikana saatiin kymmenen
muistutusta (käsitelty kohdassa 6.1)

lausuntoa

ja

kolme

Kuulemisen kautta jatkosuunnittelussa huomioitavat:
KAAVAKARTTA:
• Suunnittelumääräys metsäpeuran vasomisalueisiin liittyen
laajennetaan koskemaan ELY:n lausunnossaan esiin
nostamia alueita.
• Suunnittelumääräys maakotkan reviirien säilymisestä
lisätään koskien ELY:n lausunnossaan esiin nostamia
alueita.
• Toholampi itäinen jaetaan kahdeksi alueeksi.
• Kanniston aluetta supistetaan.
KAAVASELOSTUS:
• Tuulivoima-alueiden
rajausmuutoksien
muutokset huomioidaan.

aiheuttamat

KOHDEKORTIT:
• Tuulivoima-alueiden
rajausmuutoksien
muutokset huomioidaan.

aiheuttamat

Ehdotusvaiheesta saadun palautteen käsittely:
• alueidenkäytön työryhmä 13.3.2015
• maakuntahallitus 23.3.2015
• viranomaisneuvottelu 25.3.2015

37
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

6.1

Yhteenveto kaavoituksen eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa julkisesti nähtävillä mielipiteitä ei esitetty.
Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin kolme mielipidettä:
WPD FINLAND OY
Wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy selvittävät mahdollisuutta rakentaa
tuulipuisto Lestijärven kunnan pohjoisosaan Heinosen ja Salmijärvenkankaiden alueelle. Alue
liittyy yhtiöiden suunnittelemaan suurempaan, Toholammen kunnan puolelle sijoittuvaan
tuulipuistoalueeseen, joka on osoitettu vaihemaakuntakaavaluonnoksessa (Toholampi
itäinen, tv-1, 849_701).
Eesitämme kohteliaimmin, että Keski-Pohjanmaan liitto lisäisi 4. vaihemaakuntakaavan tvalueisiin liitteen 1 kartalla esitetyn alueen.
Vastine:
Salmijärven
alue
lisätään
maakuntakaavan jatkovalmisteluun.

selvitettäväksi

tuulivoima-alueeksi

Yksityinen mielipide nro 1
Kaavaluonnoksessa esitetyt alueet ja Halsuan kunnan päätös aloittaa ensi vaiheessa
maavuokrauksen Kanalan kylän koillispuolisilla alueilla tuulivoimakäyttöön, muodostavat
yhteisvaikutuksiltaan alueen 1 kanssa liian suuren kokonaisuuden. Suunnitellussa
laajuudessaan alueet muuttavat liian paljon Halsuan erämaista maisemakuvaa ja
heikentävät huomattavasti ympäristönkin virkistyskäyttöä ja sitä kautta alentavat myös
lähialueiden kiinteistöjen arvoa.
Vastine: Kanalan kylän koillispuolisen alueen tuulivoima-alue ei ole KeskiPohjanmaan liiton näkemyksen mukaisesti kooltaan seudullisesti merkittävä (yli 10
tuulivoimalaa) eikä sitä sen vuoksi käsitellä maakunnallisia ja seudullisia
suunnittelutarpeita käsittelevässä
maakuntakaavassa.
Maakuntakaavan osallisina, asukkaita edustavina harrastusyhdistyksinä tulisi ottaa
huomioon myös Halsualla toimivat metsästysseurat, joiden jäsenmäärä yhteensä on n. 400
jäsentä, joka on n. 1/3 kunnan väestöstä.
Vastine: Maakuntakaavan osallisina ovat kaikki ne tahot, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Vaikutusten arvioinnissa on mainittu vaikutus telemastojen toimintaan. Alueet ovat
nykyiselläänkin huonon kuuluvuuden alueita ja jos heikennystä vielä tapahtuu, niin
kuuluvuus loppuu ilmeisesti kokonaan. Teleyhteydet ovat metsätaloudessa turvallisuuden
kannalta ja muutoin töiden suorituksessa erittäin tärkeitä, samoin harrastustoiminnassa.
Kunnan toimista ja kaavoituksesta johtuen tila Koivuranta II Rnro 191 olisi joka puolelta
”piiritetty” tuulivoimaloilla, joten vastustamme kaavoituksen toteuttamista kyseiselle
alueelle.
Yksityinen mielipide nro 2
Kaavaluonnos vaikuttaa ylimitoitetulta ja johtaa ympäristö- ja rakentamislainsäädännön
vastaisiin vaikutuksiin eikä siten täytä maakuntakaavalta edellytettäviä oikeudellisia
edellytyksiä. Koska tuulivoima-alueiden vaikutuksista ei ole vielä tarjolla lähtökohtaistakaan
tutkittua tietoa, kaavan vaikutusten tarkempi arviointi jää kaavaehdotusvaiheeseen.
Vastine: Maakuntakaavan selvitykset täydentyvät ehdotusvaiheen valmistelussa.
Ehdotusvaiheen kuulemisessa (1.-30.9.2014; jatkettu kuulemista 9.9. - 8.10.2014)
saatiin 17 muistutusta:
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EV Windpower Oy toivoi maakuntakaavan mahdollistavan uusien puistojen joustavan
suunnittelun jatkossa sekä uuden alueen ottamista vielä maakuntakaavaan.
Vastineessa todettiin että uusia alueita ei tässä vaiheessa enää huomioida.
Halsuan tuulivoima Oy toivoi maakuntakaavan mahdollistavan uusien puistojen joustavan
suunnittelun jatkossa sekä uuden alueen ottamista vielä maakuntakaavaan.
Vastineessa todettiin että uusia alueita ei tässä vaiheessa enää huomioida.
Vapo Oy otti kantaa tuulivoiman osa-aluemerkinnän sijoittumiseen turvetuotantoalueille.
Vastineessa todettiin toimintojen voivan olla samalla alueella yhteistyön kautta.
Kalliokosken-Venetjoen kyläyhdistys esitti huolensa alueen asukkaille tulevista haitoista.
Vastineessa tuotiin esille suunnittelujärjestelmän tarkentuminen maakuntakaavatasosta
yleiskaavaan ja siinä rakentamisen edellytyksenä oleviin tarkempiin selvityksiin.
Toholammin Yhteismetsä esitti muistutuksen Toholampi itäisen alueen siirtämisestä
kauemmas valtakunnallisesta maisema-alueesta ja toi esille käynnissä olevan yleiskaavan
tavoitteen rakentaa voimaloita lähemmäs maisema-aluetta.
Vastineessa tuotiin esille suunnittelujärjestelmän tarkentuminen maakuntakaavatasosta
yleiskaavaan ja siinä rakentamisen edellytyksenä oleviin tarkempiin selvityksiin.
Yksityishenkilöt (17 muistutusta)
Esille keskeisinä nousivat seuraavat:
rajoitukset muulle maankäytölle (esim. turvetuotanto)
vaihtoehtotarkastelut
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
tuulipuistojen suhde luonnonsuojelualueisiin
maisemavaikutukset
YVA:n ja maakuntakaavan suhde
vaikutukset maakotkaan
vaikutukset metsäpeuraan
havainnekuvien luotettavuus
rajoitukset metsästykselle
alueiden supistaminen
alueiden laajentaminen
kaavakäsittelyn muotoseikat
Ehdotusvaiheen kuulemisessa (19.1. – 17.2.2015) kolme muistutusta:
Esille keskeisinä nousivat seuraavat:
Maakuntakaavan ohjaisvaikutus
Selvitysten riittävyys
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuus
Suunnittelumääräykset
Maisemavaikutukset
Luonnon arvoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi
Natura-2000 verkoston suojeluarvojen vaikutusten arviointi
Metsäpeura- ja maakotkapopulaatioon ja alueen ekologiseen
eheyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi
Metsäpeuraja
maakotkapopulaatioon
ja
alueen
ekologiseen eheyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi
Ahmakantaan kohdistuvien vaikutusten arviointi
Yhteisvaikutusten arviointi
Kiinteistöjen arvon lasku
Meluvaikutukset
Vetelin Patanan alueen laajennus
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6.2

Avoin kysely
Keskipohjalaisilta kysyttiin heidän suhtautumisestaan tuulivoimaan ja sen maisemavaikutuksiin
Harava-kyselypalvelun avulla toteutetulla kaikille avoimella kyselyllä 15.10.–10.11.2013 välisenä
aikana. Kyselyn linkki oli esillä Keski-Pohjanmaan liiton internetsivuilla, Keski-Pohjanmaa Facebook
-sivuilla sekä siihen oli suora linkki Yle Keski-Pohjanmaan internetsivustolta 15.10.2013 julkaistun
aihetta käsittelevän artikkelin yhteydessä.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 40 henkeä, joista 60 % oli miehiä ja 40 % naisia. Vastaajista 38 % oli
kokkolalaisia, 15 % ilmoitti asuinpaikakseen Lestijärven ja Halsualta, Kannuksesta ja Kaustiselta oli
kustakin 8 % vastaajista ja reilu viidennes maakunnan ulkopuolelta.
Vastaajat suhtautuivat tuulivoimaan puolesta ja vastaan. Myös myönteisesti suhtautuvat antoivat
kriittistä palautetta suunnitteluun ja osa kielteisellä kannalla olevista voisi puolestaan hyväksyä
tuulivoiman, kunhan se sijoitetaan häiritsemättömästi. Vastanneet peräänkuuluttivat luontoarvojen
ja herkkien maisemien, kuten rannikon, järvimaisemien ja suojelualueiden metsien huomioimisen
sekä paitsi ihmisiin, niin myös eläimiin kohdistuvien vaikutusten arvioimista. Vastauksia on käyty
läpi maisemaselvityksessä.

7.
7.1

VALITTU KAAVARATKAISU

Keskeinen sisältö ja perusteet
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan yleispiirteinen sisältö on kuvattu kohdassa 2.2.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan IV vaiheen kaava sisältää maakunnallisesti merkittävät
tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt, kulttuuriympäristön tai maiseman vaaliminen kannalta valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeät alueet sekä lisäksi kaavalla poistetaan kaksi aikaisemmissa
maakuntakaavoissa vahvistettua merkintää (kuvattu kohdassa 7.4.).
Maakuntakaavan alueista on laadittu erilliset kohdekortit, jotka ovat tämän selostuksen liitteenä 1.
Kohdekorteissa on esitetty jokaisesta alueesta seuraavat tiedot:
• Alueen nimi ja sijainti kartalla
• Kunnat, joille kohde sijoittuu
• Yleiskuvaus
• Teknistaloudelliset lähtökohdat
• Keskeiset ympäristövaikutukset
• Näkyvyysmallinnuskartta
• Vaikutuskohdekartta
• Liityntä sähköverkkoon
• Suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan
• Toteutusvalmius
• Epävarmuustekijät, jatkosuunnittelutarpeet
• Luokitus

7.2

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaava-alueen raja.
Kunnan raja.
Maakuntakeskuksen nimi.
Kunnan nimi.
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Valtatie tai kantatie.
Seututie.
Yhdystie.
Päärata.
Sähkölinja.
Taajama.

Vesistö.

Pelto.

TUULIVOIMA-ALUEIDEN SUUNNITTELUA OHJAAVAT MERKINNÄT /
MANNERTUULIVOIMA:
Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kuntakohtainen numerotunnus.

TUULIVOIMALOIDEN ALUE.
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät
tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet.
Maakunnallisesti merkittävä tuulivoima-alue muodostuu vähintään
kymmenestä voimalasta.
MERKINTÖJEN SUHDE RAKENTAMISRAJOITUKSEEN:
Tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaaviin merkintöihin ei sisälly
maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukaista ehdollista
rakentamisrajoitusta.
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET:
Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sekä
hankekohtaiset että yhteisvaikutukset asutukseen, loma-asutukseen,
maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, luontoarvoihin sekä
liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin ja ehkäistävä merkittävien
haitallisten vaikutusten muodostuminen.
Tuulivoimaloiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon lentoliikenteen,
säähavainnoinnin sekä Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat
rajoitteet.
Puolustusvoimilta on selvitettävä tuulivoima-alueiden
hyväksyttävyys,
kun
tuulivoimaloiden
sijainti-,
rakenneja
korkeustiedot ovat käytettävissä/tiedossa.
Tuulivoima-alueiden liittämisessä sähköverkkoon
hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.

on

ensisijaisesti

Tuulivoima-alueiden ja niihin liittyvien sähkölinjojen ja teiden
suunnittelussa on otettava huomioon sekä hankekohtaiset että
yhteisvaikutukset
muuttolinnustoon,
suurten
petolintujen
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pesimisreviireihin sekä metsäpeurojen tärkeimpiin elinympäristöihin ja
ehkäistävä merkittävien haitallisten vaikutusten muodostuminen.
ALUEKOHTAISET SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET:
Tuulivoima-alueiden 849_701 ja 849_704 suunnittelussa on
varmistettava
maisema-arvojen
säilyminen
Lestijokilaakson
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Tuulivoima-alueen 421_702 suunnittelussa on erityisesti huomioitava
Lestijärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Tuulivoima-alueella 421_704 tuulivoimaloiden määrän mitoituksella ja
sijoittelulla tulee turvata sääksen saalistusreitit Lestijärvelle.
Tuulivoima-alueiden 74_701, 74_702, 74_704, 421_701, 421_702,
421_703 ja 849_703 tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata riittävä
etäisyys metsäpeurojen vasomisalueisiin.
Tuulivoima-alueella
monimuotoisuuden
säilyminen.

74_701 tulee erityisesti huomioida luonnon
kannalta
tärkeiden
soiden
luontoarvojen

Tuulivoima-alueiden 74_701, 74_702, 74_704, 421_702 ja 421_703
tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata läheisten maakotkan
reviirien säilyminen.
MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
(pois lukien arkeologinen perintö):
Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kuntakohtainen numerotunnus.
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa maisema- ja
kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden alueelle ominaisten
luontoarvojen säilyminen alkutuotannon toiminta- ja
kehittämisedellytyksiä vaarantamatta.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen
erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia
kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita.
Alueisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on otettava huomioon
sekä Museoviraston että maakunnan liiton kanta asiaan.
Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas maisema-alue.
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa maisema- ja
kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden alueelle ominaisten
luontoarvojen säilymien alkutuotannon toiminta- ja kehittämisedellytyksiä
vaarantamatta.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen
erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia
kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita.
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Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY).
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa kohteen
kulttuuriperintöarvojen säilyminen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen
erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia
kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita.
Ympäristöön merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on otettava huomioon
sekä Museoviraston että maakunnan liiton kanta asiaan.
Maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö.
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa kohteen
kulttuuriperintöarvojen säilyminen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen
erityispiirteet ja tarpeenmukaan antaa niiden säilymisen turvaavia
kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita.
Valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie tai reitti.
Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas kulttuurihistoriallisesti
merkittävä tie tai reitti.
Maakuntakaavalla kumottavat merkinnät ja määräykset on
esitetty erillisellä kartalla

OSITTAIN KUMOTTAVAT MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

Lentokenttä.
Poistuvan kohteen yksilöinti on esitetty kohdassa 7.4.
Arvokas harjualue.
Poistuvan kohteen yksilöinti on esitetty kohdassa 7.4.
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KUMOTTAVAT MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
MAISEMA JA KULTTUURIHISTORIA (pois lukien arkeologinen perintö):
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7.3

Tuulivoimaloiden alueet
Maakuntakaavalla osoitetaan seuraavat maakunnallisesti
soveltuvat alueet (17 kpl) Keski-Pohjanmaan maakunnasta.

merkittävät

tuulivoimatuotannolle

Alueen nimi

Kunta

Koodi

Honkakangas B

Halsua
Halsua
Halsua
Kannus
Kannus
Kokkola
Lestijärvi
Lestijärvi
Lestijärvi
Lestijärvi
Perho
Perho, Veteli
Toholampi
Toholampi
Toholampi
Toholampi
Veteli

74_701
74_702
74_704
217_701
217_702
272_703
421_701
421_702
421_703
421_704
584_702
584_701, 924_702
849_701
849_702
849_703
849_704
924_701

Honkakangas A
Kannisto
Mutkalampi
Kuurankallio
Ullava
Salmijärvi
Lestijärvi 2
Lestijärvi 3
Kalliolampi
Kokkoneva
Patanan tekojärvi
Toholampi läntinen B
Toholampi läntinen A
Toholampi itäinen A
Toholampi itäinen B
Pulkkinen

Kaavaprosessin vaikutus kaavaratkaisuun on kuvattu selostuksen kohdassa 7.6 ja aluekohtaiset
kohdekuvauskortit ovat tämän kaavaselostuksen liitteenä 1.
7.4

Maakuntakaavasta osittain kumottavat merkinnät ja määräykset
Kuntien yleiskaavoituksen yhteydessä on noussut esille kaksi voimassa olevan maakuntakaavan
merkintää, joiden perusteita on tässä kaavaprosessissa tarkistettu. Kummankin merkinnän osalta on
päädytty kumoamaan ne maakuntakaavasta. Kohteet ja kumoamisen perusteet on esitetty
seuraavassa:
Pienlentokenttä, Lestijärvi
Kaavakoodi: 421_391
Pienlentokenttä, joka on osoitettu kohdemerkinnällä KeskiPohjanmaan 1. maakuntakaavassa. Aloitteen merkinnän
poistamiseen
on
tehnyt
Lestijärven
kunta,
myös
puolustusvoimat on omana näkökohtanaan ilmoittanut, että
tarvetta alueella olevalle pienlentokentälle ei enää ole.

Lautakodankangas, (Himanka)/Kannus
Kaavakoodi: (95_171) 217_171
Lautakodankangas
on
osoitettu
Keski-Pohjanmaan
3.
vaihemaakuntakaavassa
arvokkaana
harjualueena.
Arvokkaiden harjualueiden merkintä on perustunut LänsiSuomen ympäristökeskuksen (2009) julkaisemaan Pohjavesien
suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen KeskiPohjanmaalla loppuraporttiin. Maakuntakaavan merkittävien
alueiden tulisi olla joko valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaita alueita. Lautakodankangas on luokiteltu paikallisesti
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arvokkaaksi ja siten maakuntakaavamerkintä poistetaan sen
osalta.
7.5

Maakuntakaavasta kumottavat merkinnät ja määräykset
Tällä vaihekaavalla kumotaan Keski-Pohjanmaan 2.vaiheessa esitetyt kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeät alueet ja kohteet. Samalla
tällä kaavalla osoitetaan uudet merkinnät ko. aihepiirien osalta ja siten saatetaan
maakuntakaavamerkinnät vastaamaan aihepiirin päivitettyjä inventointeja.

7.5.1 Maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisena maisema-alueena esitetään valtioneuvoston 1995 päätöksen mukainen
Lestijokilaakso Toholammilla. Maakunnallisesti arvokkaiden alueiden esittäminen perustuu
maakuntakaavan taustalle tehtyyn selvitykseen (Keski-Pohjanmaan liitto ja Sigma Konsultit 2001:
Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet) sekä maisema-aluetyöryhmän mietintöön
II arvokkaista maisema-alueista (Ympäristöministeriö 1992).
Kuvassa 14 on
maakuntakaavaan.

havainnollistettu

maisema-alueiden

rajausmuutos

verrattuna

nykyiseen
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Kuva 14. Muuttuvat ja/tai poistuvat maisema-alueet, harmaalla rasterilla näkyvät alueet ovat säilyviä
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä maisema-alueita.

Kulttuuriympäristön
vaalimisen
kannalta
valtakunnallisesti
merkittävät
rakennetut
kulttuuriympäristöt ja kohteet saatetaan vastaamaan vuoden 2009 inventointia (RKY 2009), joka on
valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamaksi
inventoinniksi
rakennetun
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Vaihekaavassa osoitettavat maiseman tai kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeät alueet ja
kohteet on koottu merkintäperusteineen seuraavaan taulukkoon sekä laajemmin tiedoin
kaavaselostuksen liitteeseen 2.
Kaavakoodi/kohde

Merkintäperuste

HALSUA
74_141; Töppösenluolikot

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

74_142; Penninkijoki–Hangasneva–
Säästöpiirineva

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

74_143; Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

74_144; Halsuanjärvi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

74_145; Halsuan maisema-alue

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

KANNUS
217_140; Mäkiraonmäen vanha asutus ja
Kannuksen kirkko

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)
Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II,
Ympäristöministeriö 1992)

217_141; Lestijokivarren kulttuurimaisema

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)
Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

217_142; Kannuksen keskustan kohteet

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)

217_143; Leppilammenkylä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

217_144; Kannuksen pikkurata

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan selvitykset; KeskiPohjanmaan II vaihekaava

KAUSTINEN

236_140; Kaustisen kirkonmäki

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)
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236_141; Perhonjoen kulttuurimaisema

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)

236_142; Tastulanjärvi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

236_143; Jylhä, Metsäkylä

236_144; Nikulan talli

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)
RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993) ->
Kohde on sisällytetty maisema-aluemerkintään.

236_145; Salonkylä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

KOKKOLA
272_141; Kokkolan–Kälviän ulkosaaristo;
272_142
Kokkolan keskustan kohteet:
•

Kokkolan pedagogio ja Roosin talo

•

Kokkolan ruutukaava-alueen
puutalokorttelit

•

Kokkolan rautatieasema

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_143; Tullimäen alue

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_144; Junnila

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_145; Sokojan peltoaukea

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_146; Mäntykankaan puutaloalue

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_147; Kruunuvoudin talo
(Museoviraston mukaan ”Meren talo”)

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)

272_148; Ykspihlajan satamakonttori

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)

272_149; Palman alueen huvila-asutus;

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_150; Kaarlelan kirkko ja pappila

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_151; Tankarin ja Trutklippanin
majakka- ja luotsiyhdyskunnat

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_152; Öjan kulttuurimaisema-alue

Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II,
Ympäristöministeriö 1992)
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272_153; Rödsön kylä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_154; Rimmin alue

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_155; Räbbin taloryhmä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_156; Möllerin talot ympäristöineen

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_157; Kiviniityn 1960-luvun
pientaloalue

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_158; Sannanrannan huvila-alue

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_159; Rasmusbackenin tienvarsiasutus
ja kivinavetat

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_160; Pohjanmaan rantatie

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_161; Pohjanmaan rantatie, Vitikka–
Ruotsalo

Pohjanmaan kautta. Tiemuseon julkaisuja 15, Tielaitos 1997
tekijöinä Salminen, Tapio & Toivo, Raisa Maria & Haavisto, Timo.
Teos kuvaa tiet ja tieliikenteen Pohjanmaalla keskiajalta 1990luvulle.

272_162; Lohtajan kirkko ja pappila

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_163; Marinkaisten ja Ala-Viirteen
välinen kulttuurimaisema ja
Lohtajanjokilaakso
272_164; Ruotsalon kyläalue
272_165; Kälviän kirkonkylä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_166; Kälviänjoen kulttuurimaisema

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_167; Rytikarin kalasatama

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)

272_168; Poroluodonkarin
kalastajayhdyskunta

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_169; Rita, kylätie ja vanha
rakennuskanta

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)

272_170; Peltokorpi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_171; Pajalan taloryhmä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_172; Puukangas

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_173; Klapurin taloryhmä

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)
Kohteeseen sisältyy: kylä, pihapiiri, talonpoikaistalo, tie
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272_174; Riipan rautatiepysäkki

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_175; Ala-Viirteen saaristo

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_176; Maa-Kannuskarinlahti

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_177; Vattaja

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_178; Ohtakarin kalastajayhdyskunta ja
luotsiasema

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_179; Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

272_180; Ullavanjärvi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

272_181; Alikylä

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

LESTIJÄRVI
421_141; Lestijärvi

Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II,
Ympäristöministeriö 1992)

421_142; Lestijärven kulttuurimaisema

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

421_143; Lestijärven kirkko ympäristöineen

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993) ->
Kohde on sisällytetty maisema-aluemerkintään.

421_144; Syrin kylämaisema

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

421_145; Similänperän peltoaukea

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

421_146; Valkealamminneva–Lehtosenjärvi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

PERHO
584_141; Perhon järvimaisema-alue

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

584_142; Penninkijoki–Hangasneva–
Säästöpiirineva

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

584_143; Salmelanharju

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

584_144; Perhon kirkko

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)

584_145; Möttönen

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

584_146; Kuusjärvi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

584_147; Haukan pihapiiri

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
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584_148; Kärmelampi

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

TOHOLAMPI

849_140; Lestijokilaakso

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Ympäristöministeriö 1995)

849_141; Lestijokivarren kulttuurimaisema

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

849_142; Hongistonjärvet

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

849_143; Härkänevan pika-asutus

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)

VETELI
924_140; Vetelin kirkonseutu

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY09
(Museovirasto 2009)
Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II,
Ympäristöministeriö 1992)

924_141; Perhonjoen kulttuurimaisema

924_142; Räyrinkijärvi

RKY09 pudokkaat; Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto / Ympäristöministeriö 1993)
Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (KeskiPohjanmaan liitto / Sigma konsultit Oy 2001)
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7.6

Kaavaprosessin vaikutus kaavaratkaisuun

7.6.1 Aloitusvaihe
Kaavaluonnoksen laatiminen aloitettiin syksyllä 2012 toteuttamalla kunnille, sähkölaitoksille ja
tuulivoimatoimijoille suunnattu kysely koskien tiedossa olevia, tuulivoimamaakuntakaavan
suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Kyselyn ja erillisselvityksen kautta saadut tiedot hyödynnettiin
laatimalla selvitystilannekartta. Kartalle kerättiin kaikki Keski-Pohjanmaan liiton alueelle
erillisselvityksessä osoitetut alueet sekä selvitysten alla olevat alueet. Kannuksen Mutkalammilla oli
jo tuolloin käynnissä tuulivoimayleiskaava (osittain myös Kokkolan alueella), joka myös huomioitiin
omana karttarajauksenaan.
Kuva
15,
johon
tuulivoimaloiden
alueet oli merkittynä
erillisselvityksen
luokituksen
mukaisesti
seuraavasti:
Vihreällä
A-alueet
(ensisijaisesti
soveltuvat alueet).
Sinisellä
B-alueet
(toissijaisesti
soveltuvat alueet).
Oranssilla
C-alueet
(alueet,
joilla
on
lisätutkimustarvetta).
Lisäksi
tuulivoimatoimijoiden
ilmoittamat,
suunnittelun
alla
olevat
alueet
oli
kattaan
merkitty
punaisella värillä.

7.6.2 Valmisteluvaihe
Kaavaluonnosvaiheessa
selvitystilannekartan
aluerajauksia
tutkittiin
suhteessa
muihin
maakuntakaavan varauksiin ja keskeisenä työvaiheena oli erillisselvityksessä käytetyn EIanalyysikartan uudelleen kokoaminen ja sen tietojen päivittäminen. Alueiden suojavyöhykkeet eli
puskurit määriteltiin joidenkin aihepiirien osalta laajemmaksi. Seuraavassa taulukossa on kuvattu
erillisselvityksen tarkentumista maakuntakaavaluonnokseksi käytettyjen puskurien osalta;
muuttuneet puskurit on lihavoitu taulukossa. Luontokohteiden osalta puskurivyöhykkeitä
kasvatettiin,
koska
saadun
kokemuksen
perusteella
voidaan
sanoa,
että
yleisenä
puskurivyöhykkeenä ko. kohteisiin pidetään kahta kilometriä. Etäisyyttä asutukseen kasvatettiin,
jotta mahdolliset häiriövaikutukset (melu- ja maisemavaikutukset) saataisiin ehkäistyä jo
ennakkoon. Tuulisuuden osalta puolestaan katsottiin, että tekniikan kehitys mahdollistaa
kannattavan tuulivoimarakentamisen myös hieman vähäisemmillä tuulisuusolosuhteilla.
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EI-ALUE ANALYYSI

Erillisselvitys
Puskurin leveys alueen
/
kohteen ympärillä [m]

Maakuntakaava
Puskurin leveys alueen
/
kohteen ympärillä [m]

1000
500

2000
500

500

500

0
100

0
100

1000
tutkitaan alueittain
0
1000
1000

1000
0
2000
2000

1000

1000

tutkitaan alueittain
painottaen
tihentymiä

tutkitaan alueittain

1000

1000

tutkitaan alueittain
(etäisyys 500 m)
tutkitaan alueittain
(etäisyys 500 m)
0
500
max 3000–10 000 km
tutkitaan alueittain
tutkitaan alueittain

1000

0
500
max 3000–10 000 km
tutkitaan alueittain
tutkitaan alueittain

6,25 m/s

6,0 m/s

2km2

5km2

LUONTOKOHTEET
Natura-alueet: suojeluperuste linnusto
Natura-alueet: suojeluperuste
luontotyypit
Suojeluohjelma-alueet, yksityiset
suojelualueet
Rajoitusalueet, pohjavesialueet
Arvokkaat harju-, kallio- ja
moreenialueet
IBA- ja FINIBA
Perinnebiotoopit
Maakuntakaavojen LUO-kohteet
Muuttohaukan ja kalasääskien pesät
Meri- ja maakotkan pesät
MAISEMA JA KULTTUURIHISTORIA
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat maisemaalueet ja valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Muinaismuistot

ASUTUS JA MUUT TOIMINNOT
Taajamat (ykr), kylät (ykr), pienkylät
(ykr)
Yksittäiset asunnot em. alueiden
ulkopuolella
Yksittäiset loma-asunnot em. alueiden
ulkopuolella
Virkistysalueet maakuntakaavassa
Virkistyskohteet maakuntakaavassa
Lentokentät (kentän koosta riippuen)
Puolustusvoimien alueet
Muut maakuntakaavan aluevaraukset
(matkailualueet, MU, MY)

500–1000 m

MUUT RAJAAVAT PARAMETRIT:
TUULISUUS
Tuulisuus alueella vähintään
TUTKITTAVAN ALUEEN KOKO
Alueen koko vähintään
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Ei-analyysin avulla on voitu tarkastella kaavaluonnosalueiden vaikuttavuutta suhteessa analyysin
elementteihin. Kuvassa 16 on ei-analyysiin lisätty kaavaluonnosvaiheen jälkeen selvitetyt alueet ja
niiden ympärille rajattu kahden kilometrin vyöhyke (katkoviiva), jonka voidaan katsoa olevan
lähivaikutusalueen raja. On huomattavaa, että suunnitteluun vaikuttavaa, salassa pidettävää
petolintutietoa ei voida esittää karttatietona ja siten se puuttuu seuraavasta kuvasta.

Kuva 16. Vaikutuskohteita. Karttaan on merkitty EI -alueanalyysin alueita suojavyöhykkeineen seuraavasti:
vihreä = suojelualueet, turkoosi = IBA ja FINIBA -alueet, tumma harmaa = asutus, vaalea harmaa = loma-asutus,
keltainen = maisema-alueet, violetti = luonnon monimuotoisuus kohdemerkintä, sininen = pohjavesialueet,
ruskea = arvokkaat maaperämuodostumat.
Kohteiden ympärille on piirretty katkoviivalla 2 km vyöhyke, jota pidetään erityisesti vaikutusarvioissa
merkittävänä lähivaikutusalueena.
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Kuvassa 17 on esitetty luonnosvaiheen jälkeen selvitetyt tuulivoima-alueet suhteessa asutukseen
ja kuvassa 18 alustavien kaavaluonnosalueiden suhde Tuuliatlaksen tietoihin.

Kuva 17. Alueen asutus. Ruskea väri kuvaa vakituisen asutuksen sijoittumista ja vihreä loma-asutuksen
sijoittumista. Selvitettävien tuulivoimatuotantoalueet on rajattu kuvaan mustalla.

Kuva 18. Tuuliatlaksen suhde
alustaviin kaavaluonnoksen
aluevarauksiin. Pohjavärinä oleva
punainen kuvastaa voimakasta tuulta
(rannikkoalue) ja sininen puolestaan
heikkotuulisinta aluetta (Kaustisen
seutu).
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Selvitysten tuloksena kaavaluonnoksessa esitettiin yhteensä 16 kpl tuulivoimatuotannolle soveltuvaa
erillistä aluetta.
Esiselvityksen mukaiset tai vain vähän muuttuneet alueet on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa
tv-1 merkinnällä. Kokonaan uudet tai merkittävästi esiselvityksestä muuttuneet alueet on osoitettu
maakuntakaavaluonnoksessa tv-2 merkinnällä.

Kuva 19. Kaavaluonnos 12.3.2013.

7.6.3 I ehdotusvaihe
Kaavaehdotus valmistui päivämäärällä 25.8.2014. Valmisteluvaiheen kuulemisen ja lisäselvitysten
(kohta 4.) tuloksena kaavaehdotuksessa oli osoitettu yhteensä 19 kpl tuulivoimatuotannolle
soveltuvaa aluetta. Ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty syksyllä 2014 ja kuvattu tarkemmin
kohdassa 6.
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7.6.4 II ehdotusvaihe
Kaavaehdotus valmistui päivämäärällä 9.1.2015. Ensimmäisen ehdotusvaiheen kuulemisesta saadun
palautteen ja edelleen tarkentuneiden selvitysten vuoksi osoitettavista tuulivoima-alueista poistettiin
kolme aluetta ja kahta aluetta rajattiin uudelleen. Syynä oli sekä asukkaiden että luontoarvojen
huomioiminen. Ehdotusvaiheen kuuleminen on pidetty tammi-helmikuussa 2015 ja kuvattu
tarkemmin kohdassa 6.
Kaavaehdotuksen muutokset päiväyksellä 31.3.2015 perustuvat II ehdotusvaiheesta saatuun
palautteeseen sekä viranomaisneuvotteluun 25.3.2015. II ehdotusvaiheesta vähäisin muutoksin
supistettiin aluetta 74_704 Kannisto ja jaettiin alue 849_703 Toholampi itäinen alueiksi 849_703
Toholampi itäinen A ja 849_704 Toholampi itäinen B. Tehdyillä auerajatusmuutoksilla vähennetään
luontoon kohdistuvia vaikutuksia ja kohdennetaan aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä tarkemmin.
Lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaaviin aluekohtaisiin suunnittelumääräyksiin tehtiin
seuraavat muutokset:
"Tuulivoima-alueiden... ...tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata riittävä etäisyys
metsäpeurojen vasomisalueisiin." Laajennettiin koskemaan myös alueita 421_701
Salmijärvi ja 849_703 Toholampi itäinen A .
Uutena aluekohtaisena suunnittelumääräyksenä lisättiin "Tuulivoima-alueiden 74_701,
74_702, 74_704, 421_702 ja 421_703 tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata
läheisten maakotkan reviirien säilyminen". Aluekohtainen suunnittelumääräys turvaa
erityisesti suojellun maakotkan pesinnän edellytyksien huomioimisen selvitysten
mukaan korkeimman riskin reviirien vaikutusalueella yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa.
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7.6.5 Kaavaprosessin vaikutus aluerajauksiin
Halsua

Kaavaluonnos

Kaavaehdotus
Luonnoksen alueista Pitkäkangas (itäisempi
punainen rengas) on poistettu Mesähallituksen
(maanomistaja) valmisteluvaiheessa antaman
lausunnon perusteella.
Kallionpäällys (läntisempi punainen rengas) on
poistettu luontoarvojen perusteella.
Halsuan kunnan lausunnon perusteella on
mukaan otettu kaksi uutta aluetta Akkainaho ja
Järvineva (oranssit renkaat). Sekä Kanniston
että Honkakankaan alueita on rajattu uudelleen
selvitysten kautta saatujen tietojen perusteella.

II Kaavaehdotus
I kaavaehdotuksen alueista Akkainaho ja
Järvineva
on
poistettu
luontoarvojen
huomioimiseksi. Kanniston aluetta on tutkittu
edelleen tarkemmin ja aluerajausta on
laajennettu.

Kaavaratkaisu (muutos 31.3.2015)
Kanniston aluetta on pienennetty luontoarvojen
huomioimiseksi.
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Kannus

Kaavaluonnos

Kaavaehdotus/Kaavaratkaisu
Luonnoksen
alueista
pohjoisemman
eli
Mutkalammin
alueen
rajausta
supistettiin
hieman, jotta se huomioi paremmin alueen
asutusta. Eteläisemmän alueen, Kuuronkallioin,
aluerajaus on supistunut laadittujen selvitysten
perusteella luontoarvojen vuoksi.
II Kaavaehdotus
Ei muutoksia.

Kaustinen

Kaavaluonnos
Kaustiselle ei ole osoitettu tuulivoima-alueita
lähinnä alueen heikkojen tuuliolosuhteiden
vuoksi.

Kaavaehdotus/Kaavaratkaisu
Ei muutoksia luonnosvaiheesta.
II Kaavaehdotus
Ei muutoksia.

59
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

Kokkola

Kaavaluonnos

II Kaavaehdotus/ Kaavaratkaisu
Hillin alue on poistettu läheisen asutuksen,
muinaismuistojen ja luontoarvojen vuoksi.

Kaavaehdotus
Luonnosvaiheessa mukana ollut Alaviirteen alue
(punainen rengas) on poistettu linnustollisista
syistä
(rannikon
muuttovyöhyke)
sekä
puolustusvoimien lausunnon perusteella. Hillin
alue on säilynyt ennallaan ja Ullavan aluetta
(sininen rengas) on rajattu tehtyjen selvitysten
perusteella linnustollisita syistä.

60
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

Lestijärvi

Kaavaluonnos

Kaavaehdotus/ Kaavaratkaisu
Valmisteluvaiheen kuulemisen kautta uusina
alueina
on
tutkittu
ja
otettu
mukaan
kaavaehdotukseen
Salmijärvi
(pohjoisempi
oranssi rengas) ja Kalliolampi (eteläisempi
oranssi rengas).
Halsuan rajalle sijoittunut Lestijärvi 1 (punainen
rengas) on jätetty pois kaava-alueista lähialueen
luontoarvojen vuoksi ja Lestijärvi 2 aluetta
(sininen rengas) on supistettu myös lähialueen
luontoarvojen vuoksi.
Lestijärvi 3 on osoitettu luonnosvaiheen
mukaisena.
II Kaavaehdotus
Ei muutoksia.
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Perho

Kaavaluonnos

Kaavaehdotus/ Kaavaratkaisu
Pitkäkankaan alue (punainen rengas) on
poistettu Metsähallitukselta luonnosvaiheessa
saadun palautteen johdosta; alueella on
runsaasti luontoarvoja.
Kokkonevan aluetta (sininen rengas) on
puolestaan
supistettu
taajama-alueen
läheisyyden sekä luontoarvojen vuoksi.
Patanan alue on säilynyt luonnosvaiheen
mukaisena.
II Kaavaehdotus
Ei muutoksia.

62
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

Toholampi

Kaavaluonnos

Kaavaehdotus
Molemmat alueet ovat supistuneet merkittävästi
alueen luoto- ja maisema arvojen vuoksi.

ESITYS:
Neuvottelukunnassa 22.8.2014 Toholampi
Itäinen aluetta siirrettiin selvästi kauemmaksi
Valtakunnallisesti arvokkaasta maisemaalueesta YM:ssä 18.6.2014 pidetyn
neuvottelun ja vaikutusarvion perusteella
maisemavaikutusperustein. Käytännössä
etäisyys maisema-alueeseen laajeni kahdesta
kilometristä noin neljään kilometriin.

II Kaavaehdotus
Aluetta on supistettu Natura 2000
huomioimiseksi.

Kaavaratkaisu (muutos 31.3.2015)
Toholampi itäinen alue päätettiin jakaa selvästi
kahteen eri alueeseen luontoarvojen ja
maiseman huomioimiseksi.

alueen
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Veteli

Kaavaluonnos

Vetelin
Patanan
tekojärven
aluetta
on
laajennettu neuvottelukunnassa 22.8.2014
Vetelin
kunnan
teettämien
selvitysten
perusteella.

Kaavaehdotus
Alueet ovat säilyneet
mukaisina.

kaavaluonnosvaiheen

II Kaavaehdotus/Kaavaratkaisu
Ei muutoksia.
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Kuva 20. Havainnekuva Kannuksen Mutkalammen tuulivoima-alueesta (40 tuulivoimalaa).

7.6.6 Ehdotuksen tuulivoima-alueiden laajuustiedot
Seuraavaan taulukkoon on koottu lista kaavaehdotuksen alueista sekä niiden keskeisistä arvioiduista
ominaisuustiedoista. Alueiden pinta-alat on mitattu suoraan maakuntakaavakartalta ja luonnollisesti
yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa sekä aluerajaukset, että niiden pinta-alat tulevat
tarkentumaan. Arvio kullekin alueelle mahdollisesti sijoitettavien tuulivoimaloiden lukumäärästä on
tehty sillä perusteella, että yhden neliökilometrin alueelle voidaan sijoittaa yksi 3 MW tuulivoimala.
Kunkin alueen laskennallinen teho on saatu kertomalla alueen koko kolmella (3MW voimala/1 km2).
Saadut arvot ovat maakuntakaavatason mukaisesti yleispiirteisiä ja varsin maltillisia. Käytännössä
hankealueiden mitoitus voi muodostua 2-4-kertaiseksi tässä lasketusta, jonka vuoksi on katsottu,
että maakuntakaavassa osoitettavien alueiden minimikoko on 5km2.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksessa
alueiden kohdetaulukko:

esitettyjen

tuulivoimatuotannolle

soveltuvien

Alueen nimi

Kunta

Koodi

Koko km2

Laskennallinen teho MWh

Honkakangas B

Halsua
Halsua
Halsua
Kannus
Kannus
Kokkola
Lestijärvi
Lestijärvi
Lestijärvi
Lestijärvi
Perho
Perho,
Veteli
Toholampi
Toholampi
Toholampi
Toholampi
Veteli

74_701
74_702
74_704
217_701
217_702
272_703
421_701
421_702
421_703
421_704
584_702
584_701,
924_702
849_701
849_702
849_703
849_704
924_701
Yht.

15,94
6,85
17,06
21,14
12
5,03
9,28
8,86
14,02
7,29
18,41

47,82
20,55
51,18
63,42
36,0
15,09
27,84
26,58
42,06
21,87
55,23

15,92

47,76

14,19
13,63
7,0
16,76
19,54
223,1

42,57
40,89
21,0
50,28
58,62
668,8

Honkakangas A
Kannisto
Mutkalampi
Kuurankallio
Ullava
Salmijärvi
Lestijärvi 2
Lestijärvi 3
Kalliolampi
Kokkoneva
Patanan tekojärvi
Toholampi läntinen B
Toholampi läntinen A
Toholampi itäinen A
Toholampi itäinen B
Pulkkinen
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7.7

Tuulivoima-alueiden liittäminen sähköverkkoon
Tuulivoima-alueiden liittämissuunnat sähköverkkoon on kuvattu yleispiirteisesti kuvassa 21.
Keski-Pohjanmaan tuulivoima-alueiden liittymisestä valtakunnan sähköverkkoon on pidetty erillinen
neuvottelu Fingrid Oyj:ssä 30.8.2013. Liityntäpisteitä on käytännössä kolme. UusNivalan
sähköasema Nivalassa, Alajärven sähköasema Alajärven Möksyssä sekä Hirvisuon sähköasema
Kokkolassa. Lisäksi jatkossa saattaa olla mahdollista liittyä myös Kalajoen suuntaan kun kantaverkon
parantamistoimenpiteet ja Kalajoen uusi sähköasema valmistuvat.

Kuva 21. Tuulivoima-alueiden liittymissuunnat (A-E) valtakunnan verkkoon. Kuvassa tuulivoima-alueiden
rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta
ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.

66
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

Kuva 22. Sähköverkkoa Kokkolan suurteollisuusalueella.

8.

KAAVAN VAIKUTUKSET

MRL 9 §
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset,
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Maakuntakaavan 4. vaiheen vaikutusten arviointiprosessi käynnistyy, kun maakuntakaavan
laatiminen aloitetaan. Vaikutusten arviointi etenee tiiviinä osana kaavoitusprosessia jatkuen koko
prosessin ajan ja kaavan vahvistamisen jälkeenkin.
Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua
alueidenkäyttöä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan kansalaisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. Selvityksessä tarkasteltujen tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi on
esitetty aluekohtaisesti liitteen kohdekorteissa. Tässä luvussa esitetään yhteenvetona
valmisteltavana olevan maakuntakaavaehdotukseen valittujen tuulivoimavaraus alueiden
vaikutustarkastelu. Tarkastelussa on yhteensä 15 erillistä tv-aluetta, joiden yhteenlaskettu
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pinta-ala on noin 218 km2.

Vaikutusarvion lähtökohtana on että alueille on mahdollista toteuttaa
enimmillään noin 300 voimalaa (noin 900 MW tuulivoimatuotantoa). Varovaisuusperiaatteen
mukaisesti määrä on hieman suurempi kuin luvussa 7.6.5. mainittu mitoitus (3MW voimala/1 km2).
Vaikutusarviointi kohdistuu alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön,
luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muihin kaavan merkittäviin vaikutuksiin. Vaikutusten
arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja asetuksen 1 §:n
mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia:
1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,
2) maa- ja kallioperään, ilmaan ja ilmastoon,
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin,
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen,
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
8.1

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavaehdotuksen alueiden laajuudesta ja sijainnista johtuen suorat ihmisten melu- ja
varjostusvaikutukset on mahdollista ehkäistä jättämällä riittävät, 1-2 kilometrin suojavyöhykkeet
asutukseen ja maakunnallisesti tärkeisiin virkistyskohteisiin. Tarvittavien suojaetäisyyksien
laajuudet ja sijainnit määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Paikallisesti
merkittävien
lähiulkoilukohteiden
viihtyisyyttä
voimalat
voivat
heikentää.
Todennäköisyyttä tällaisiin vaikutuksiin lisää voimaloiden sijoittaminen tyypillisesti ympäröivästä
maastosta kohoaville kalliokumpareille, joilla voi olla vetovoimaisina kohteina myös
virkistyskäyttöarvoa.
Rajauksesta huolimatta voimaloiden lähialueella asuu merkittäviä määriä väestöä. Alle kahden
kilometrin etäisyydelle sijoittuu kaikkiaan noin 900 loma- tai vakituista asuntoa. Alueiden välillä on
suuria eroja. Eniten asutusta on Kannuksen Kuuronkallion lähellä (hieman yli 200 asuntoa) ja vähiten
Lestijärven Salmijärven sekä Toholammin Toholampi itäisenlähellä (0 asuntoa).
Visuaalisella lähialueella (<6 km) sijaitsevien asuntojen määrä vaihtelee myös runsaasti. Kaikkiaan
arvioidulle näkymäalueelle sijoittuu noin vajaa 3300 asuntoa alle 6 km:n etäisyydellä. YKR-aineiston
perusteella voidaan arvioida, että voimaloiden visuaalisella vaikuttavuusalueella tulee enimmillään
asumaan noin 8500 (asuntojen määrä*3) ihmistä, mikäli kaikki kaavan voimala-alueet toteutuvat.

8.2

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

8.2.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin
Tuulivoimarakentamisella on rakentamisenaikaisia vaikutuksia maa- ja kallioperään. Vaikutukset
ovat luonteeltaan paikallisia, aiheutuen voimaloiden rakennuspaikkojen ja niiden lähiympäristön
muokkaamisesta sekä tiestön rakentamisesta. Voimalat eivät sijoitu maakunnallisesti arvokkaille
kallioalueille, harjuille, moreenimuodostumille eikä ranta- ja tuulikerrostumille. Mutkalammin
tuulivoima sijoittuu osittain kahdelle valtakunnallisesti arvokkaille kumpumoreenimuodostumille
sekä paikallisesti arvokkaaksi luokitellulle harjulle. Laaditun YVA-arviointiselostuksen mukaan
voimalat voidaan sijoittaa siten, että vaikutukset jäävät vähäisiksi ja kohteiden luontoarvot eivät
vaarannu (PROKON FINLAND). Paikallisesti voimalat voivat heikentää esimerkiksi kylien läheisten,
lähivirkistykseen soveltuvien kallioiden luonnontilaa.
Alueiden
toteuttamisen
vaikutukset
pintaja
pohjaveteen
arvioidaan
vähäisiksi.
Maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueita ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille. Mutkalammen
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ja Patanan tekojärven tuulivoima-alueet rajautuvat pohjavesialueille. Esiintyminen sijainti voidaan
ottaa huomioon yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Mahdolliset arvokkaat pienvedet ja muut tärkeät vesistöt kartoitetaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa, jolloin ne voidaan ottaa huomioon voimaloiden ja muiden rakenteiden sijoittelussa.
8.2.2 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata uusiutuvilla energianlähteillä (tuulivoima, bioenergia, jätteet,
aurinkoenergia, geoterminen lämpö, vesivoima jne.) sekä ydinvoimalla. (SYKE ym. 2010).
Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei tuota toimintavaiheessaan lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. Näin
ollen suunnitelluilla tuulivoima-alueilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta, mikäli niiden avulla
pystytään korvaamaan kasvihuonekaasupäästöjä synnyttäviä energianlähteitä. Tuulivoimalalla
saavutettavat kasvihuonekaasupäästöjen sekä muiden ilmapäästöjen alenemat ovat riippuvaisia
käytössä olevista vaihtoehtoisista energiantuotantotavoista. Yleisesti tuulivoiman voidaan arvioida
korvaavan ensisijaisesti tuotantokustannuksiltaan kalliimpia energiamuotoja, joita ovat erityisesti
hiililauhde- tai maakaasupohjainen sähköntuotanto. Maakuntakaavan ehdotuksen mukaisille alueille
voidaan rakentaa 200-300 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 900 MW tuulivoimaa tuottaa
noin 2 TWh energiaa, mikä vastaa koko maakunnan energiakulutusta. Tämä on lähes kokonaan
päästötöntä energiaa. Korvatessaan fossiilisia polttoaineita CO 2 -päästöt vähenevät noin 1,5 milj.
tonnia/v.
8.3

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin

8.3.1 Vaikutukset linnustoon
Linnustovaikutuksista on laadittu erillinen maakunnallinen selvitys kaavaehdotuksesta (Tikkanen ja
Tuohimaa 2014a). Maakunnan maakotkakantaan kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu laaditussa
Maakuntakaavan Natura-arviossa (Tikkanen ja Tuohimaa 2014 b sekä sen päivityksessä 2015. Tässä
esitetään tiivistelmä arviointien tuloksista.
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset linnustoon voidaan jakaa lintujen törmäyksiin tuulivoimaloihin
ja pesimis- ja elinympäristöihin (häirintä- ja estevaikutus) kohdistuviin vaikutuksiin. Yleisesti
törmäysriski tuulivoimaloihin on melko pieni. Normaalioloissa linnut näkevät ja kuulevat tuulivoimalat
kaukaa, ja väistäminen tapahtuu jo satoja metrejä ennen voimaloita. Törmäysalttiimpia lajeja ovat
suuret päiväpetolinnut (esim. merikotka, maakotka, sääksi), joiden lento ei ole niin suoraviivasta
etenemistä kuin monilla muilla lajeilla.
Maakuntakaavan valmistelussa pyrkimyksenä on ollut tuulivoimarakentamisen sijoittaminen
linnustollisesti arvokkaimpien alueiden ulkopuolelle. Huomioon on otettu Natura 2000 -verkoston
SPA-alueet (lintudirektiivi), FINIBA-, (Finnish Important Bird Areas), IBA-, (Important Bird Areas),
Maakunnallisesti arvokkaat alueet (Maali) ja lintuvesiensuojeluohjelman mukaiset alueet sekä
selvityksessä tarkasteltujen petolintujen (maakotka, merikotka, muuttohaukka, kalasääksi) pesät,
tiedossa olleet merkittävimmät lintujen kerääntymisalueet sekä rannikon päämuuttoreitti.
Kerääntymisalueet ja muut linnustollisesti arvokkaat alueet
Merkittävimmät kerääntymisalueet sijoittuvat valtaosin kauaksi, yli 5 km:n etäisyydelle tuulivoimalaalueista. Vain Perhon Kokkonevan kerääntymisalue sijoittuu lähelle (< 1 km) tuulivoima-aluetta.
Levähtäjämäärät tällä alueella ovat melko vähäisiä verrattuna rannikon päämuuttoreitin
kerääntymisalueisiin. Pelloille saapuvien tai sieltä lähtevien yksilöiden törmäys todennäköisyys
voimaloihin on hyvin pieni lintujen pienistä määristä johtuen, mutta mahdollista on, että etenkin
kookkaammat linnut, jotka pyrkivät muuttolennossa väistämään voimalamuodostelmia, siirtyvät
käyttämään muita lepäily- ja ruokailualueita. Kokonaisuutena tällä ei todennäköisesti ole lajien
kannalta oleellista merkitystä. Soveliaita peltoalueita on todennäköisesti riittävästi muuttoreitin
varrella, vaikka yksittäisten kohteiden merkitys vähenisikin.
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Muut tiedossa olevat maakunnallisesti merkittävät kerääntymisalueet sijoittuvat riittävän etäälle
tuulivoimala-alueista, eikä merkittäviä vaikutuksia niihin ole odotettavissa. Paikallisesti merkittäviä
kerääntymisalueita ei tunneta kattavasti ja ne onkin tarpeellista selvittää yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä.
Valtakunnallisesti arvokkaista pesimälinnustokohteista (FINIBA) sijoittuu Toholammin Kopsanneva
alle kahden kilometrin etäisyydelle tuulivoima-alueesta (Toholampi läntinen B). Tuulivoima-alueiden
läheisyyteen, alle kahden kilometrin etäisyydelle sijoittuu lisäksi muutamia maakunnallisesti
arvokkaaksi (MAALI) luokiteltuja pesimisalueita.
Näitä ovat Perhon Hangasneva-Suovaneva
(Kokkonevan tuulivoimala-alue), Kokonnevan peltoalue (Kokkoneva), Lestijärvi (Kalliolammen tvalue) ja Kälviän-Toholammin rajaseudun suot (Ullavan tv-alue, Toholampi läntinen, Kuuronkallio).
Vaikutuksia voi esiintyä lähinnä sellaisille lajeille, jotka liikkuvat kosteikoiden lisäksi läheisillä
metsäalueilla tai joiden ruokailulennot voivat kulkea voima-alueiden läpi. Tuulivoima-alueet voivat
vaikuttaa paikallisesti näihin lajeihin joko törmäyskuolemien kautta tai pienentämällä saalistukseen
soveliaiden alueiden pinta-aloja. Vaikutusten merkittävyyttä ja tarvittavan suojakaistan leveyttä on
tarpeen selvittää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Muita vähintään maakunnallisesti
merkittäviä linnustokohteita (MAALI-alue) ei ole tiedossa hankealueiden lähistöltä.
Muuttolinnut
Muuttolintuselvityksessä tarkasteltiin kookkaimpia vesi- ja petolintuja, yhteensä 15 eri lajia.
Tarkastelu tehtiin yhteistyössä Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.
Kaavaehdotuksen alueet sijoittuvat valtaosin hyvin tutkittujen lajien päämuuttoreitin ulkopuolelle ja
rannikon päämuuttoreitille ei osoiteta Keski-Pohjanmaalla lainkaan tuulivoimalle soveltuvia alueita.
Muuttolintutiheyksien arvioitiin olevan suurinta Lestijärven kohteilla, jotka sijoittuvat kurjen
syksyiselle muuttoreitille.
Muuttolintuihin on eri tuulivoimala-alueilla selkeä yhteisvaikutus. Muuttomatkallaan samat
lintuyksilöt voivat kohdata useita voimala-alueita. Yhteisvaikutusten arvioimiseksi laskettiin kohteille
teoreettinen törmäysmääräarvio matemaattisella mallilla (ns. Bandin malli). Mikäli kaikki kaavan
voimala-alueet toteutuisivat esitetyssä laajuudessa, laskennallisesti törmäyksiä tapahtuisi eniten
kurjelle (noin 20–50 törmäystä vuosittain) ja metsähanhelle (noin 8–20 törmäystä). Merikotkia
törmäisi mallin mukaan kerran viidessä - kerran viidestätoista vuodessa.
Tarkastelun mukaan suurimmat populaatiotason muutokset aiheutuisivat kurjelle, jonka
laskennallinen populaatiokoko tulisi olemaan kymmenen vuoden kuluttua noin 3 % pienempi, kuin
mitä se olisi ilman tuulivoimaa. Muilla lajeilla muutos jäisi alle 1 %:n.
Kurjella, joutsenella ja merihanhella vaikutusten merkittävyyttä vähentää se, että lajien kannat ovat
kasvaneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Suuresta kasvukertoimesta johtuen populaatio
kestää melko suuren lisäkuolleisuuden ilman, että kannan koko kääntyisi laskuun.
Populaatiomallinnusten mukaan yhdenkään runsastuvan lajin populaation kasvukerroin ei taittuisi
vaan lisäkuolleisuus vain hidastaisi kannan kasvua.
Merkittävimpinä vaikutuksia voidaan pitää taantuville lajeille. Tarkastelluista lajeista tällainen ovat
metsähanhi. Taantuvien lajien kannan väheneminen kiihtyy tuulivoiman aiheuttaman
lisäkuolleisuuden vuoksi. Esim. taigametsähanhen populaatio pienenee kirjallisuuden perusteella
muista kuin tuulivoimarakentamisesta johtuvista syistä 3,52 % /v. Tuulivoiman aiheuttamaksi
lisäkuolleisuudeksi arvioidaan maakuntatasolla 0,1 % /v (populaation koko 15 000 yksilöä, 17 törmää
vuodessa). Tuulivoiman aiheuttama kuolleisuus lajille näyttäisi jäävän vähäiseksi verrattuna muihin
tekijöihin, etenkin metsästykseen.
Selvityksen mukaan populaatiovaikutukset eivät vaikuta Keski-Pohjanmaan alueella merkittäviltä.
Todennäköistä on myös se, että käytetty matemaattinen malli yliarvioi törmäysten määriä.
Esimerkiksi Lestijärven tuulivoimahankkeen lintumuuton tarkkailuissa todettiin jopa 99 % kurjista
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lentäneen riskikorkeuden yläpuolella (FCG). Rannikon päämuuttoreitille sijoittuu Keski-Pohjanmaalla
huomattavan vähän tuulivoima-alueita verrattuna mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
maakuntien alueeseen. Huomioitava on kuitenkin se, että tuulivoiman lisääntymisestä seuraavat
kumulatiiviset vaikutukset koko muuttoreitille voivat olla vaikutuksiltaan merkittävämpiä.
Vaikutusten merkittävyyden tarkempi arvioiminen edellyttäisi koko maan kattavan riskianalyysin
tekemistä.
Huomioitava on myös se, että hankkeilla voi olla myös ennustettua suurempiakin
törmäysvaikutuksia, mikäli tuulivoimala-alue sijoittuu kurkien, hanhien tai joutsenten ruokailu- ja
yöpymispaikan väliin, jolloin lintujen lentoliikenne voi olla moninkertainen muuttajamääriin
verrattuna.
Este-/häiriövaikutukset muuttolinnustoon
Muuttoreitille sijoittuvat voimala-alueet todennäköisesti ohjaavat lintujen muuttoa. Kookkaiden
lintujen on todettu yleensä välttävän voimala-alueelle lentämistä ja tekevän tarvittavat suunnan
muutokset jo hyvissä ajoin ennen voimala-aluetta. Väistöliikkeet voivat pidentää muuttomatkan
pituutta ja vaikuttavan siten jonkin verran lintujen energian kulutukseen. Pitkillä jopa tuhansien
kilometrien matkoilla, tällä ei todennäköisesti ole oleellista vaikutusta. Keski-Pohjanmaalla
vaikutusta vähentää myös se että rannikon päämuuttoreitille ei esitetä lainkaan voimala-alueita.
Vaikutukset pesiviin suuriin petolintuihin
Lintulajeista suuret petolinnut, meri- ja maakotka ja sääksi lukeutuvat ominaisuuksiltaan lajeihin,
joihin tuulivoimalat herkimmin voivat vaikuttaa. Maakotka, merikotka ja muuttohaukka lukeutuvat
uhanalaisiin, vaarantuneisiin lajeihin. Kaikkia em. lajeja pesii myös Keski-Pohjanmaalla. Pesiviin
lintuihin voimalat voivat vaikuttaa, joko suoraan pienentämällä potentiaalisia ruokailualueita tai
aiheuttaen törmäyskuolleisuutta tai epäsuorasti kannanmuutosten kautta.
Tarkastelluista tuulivoimala-alueista suoria vaikutuksia ei todennäköisesti muodostu pesiville
merikotkille, pitkistä yli 10 km:n etäisyyksistä johtuen. Myös kaikkien tuulivoimala-alueiden
aiheuttamat yhteisvaikutukset maakunnan pesiviin merikotkiin arvioidaan jäävän vähäisiksi.
Merkittävämpi riski voimaloista kohdistuu maakunnan maakotkakantaan. Kaikkiaan maakotkia
tiedetään pesivän Keski-Pohjanmaan maakunnassa 13 paria.
Arvion mukaan merkittävän
vaikutuksen rajat eivät ylity 98 %:n väistökertoimella laskettuna millään kotkareviirillä.
Aikuiskuolleisuuden lisääntyminen heikentäisi kotkareviireiden laatua, mutta reviirit voisivat säilyä
elinkelpoisina hankkeiden elinkaaren (noin 25 v) ajan, mikäli maakunnan maakotkakanta muutoin
säilyisi elinvoimaisena.
Laskennallisesti maakunnan kotkareviireiden yhteenlasketuksi
törmäysmääräksi arvioitiin laaditussa Natura-arvion päivityksessä (Tikkanen ja Tuohimaa 2015) 0,21 käytettävästä väistökertoimesta (95–99 %) riippuen. Ulkomaisten tutkimusten mukaan
suurempien väistökertoimien mukaiset, vähäisemmät törmäysmäärät ovat todennäköisempiä.
Teoreettisen laskentamallin mukaan näyttäisi siltä, että tuulivoimalla voi olla vaikutusta kotkakannan
elinvoimaisuuteen, mutta maakotkakanta pysyisi vakaana tai edelleen kasvaisi, mikäli elinolosuhteet
muutoin pysyisivät suotuisana. Todellisuudessa maakunnan maakotkakanta ei ole suljettu populaatio
vaan tulevaan kehityksen vaikuttavat ratkaisevasti laajemman alueen kannan kehitys ja
elinolosuhteet.
Kalasääski
Kalasääskien pesimispaikkoja maakunnassa on tiedossa noin 50. Tuulivoimala-alueista noin 70 %
sijoittuu yli viiden ja yli 75 % yli kolmen kilometrin etäisyydelle tiedossa olevista sääksen pesistä.
Tuulivoimaloiden vaikutusriskin kohdistuisivat ensisijaisesti noin 6 sääksipariin, jotka pesivät
tuulivoimala-alueesta alle 3 km:n etäisyydellä. Kaksi näistä tuulivoimala-alueista sijoittuu 2
kilometriä lähemmäksi sääksen pesästä. Sääksien pesintöjä ei seurata yhtä aktiivisesti vuosittain
kuten meri- ja maakotkia, joten todennäköistä on, että osa reviireistä on autioitunut seurantavuoden
jälkeen. Myös tuntemattomien pesäpaikkojen esiintyminen on mahdollista. Vaikutusten
todennäköisyyteen vaikuttaa oleellisesti myös saalistusalueiden esiintyminen suhteessa
tuulivoimala-alueisiin. Karttatarkastelun mukaan riskialtein tuulivoimala-alue on Lestijärven takainen
Kalliolampi. Tuulivoima muodostaa riskin myös Lestijärvi 3:lla ja Toholampi läntisellä pesien
läheisyyden vuoksi (1,7 km). Vaikutukset näihin arvioidaan kuitenkin jäävän vähäiseksi johtuen siitä

71
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

että voimala-alueet eivät sijoitu sääksien ennakoiduille lentoreiteille. Erityisesti näillä kohteilla
suositellaan tarkemmassa suunnittelussa kuitenkin huomiomaan korostuneesti sääkseen kohdistuvat
vaikutukset.
8.3.2 Vaikutukset muihin lajeihin ja luontotyyppeihin
Tuulivoimaloilla sekä niihin liittyvillä muilla toiminnoilla kuten tiestöllä ja sähkölinjoilla on väistämättä
vaikutuksia muihinkin kuin tarkasteltuihin lintulajeihin. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaalueiden toteuttaminen edellyttää yhteensä satoja kilometrejä teiden ja voimalinjojen rakentamista.
Voimaloiden pystytys- ja huoltokenttien alle jää lisäksi satoja hehtaareita maata.
Ekologisista vaikutuksista merkittävimpiä voivat olla rakentamisen ja käytön vaikutukset uhanalaisiin
luontotyyppeihin ja lajeihin sekä lentäviin lintuihin. Tiedot alueiden sisällä olevista luontoarvoista
ovat puutteelliset, joten niihin kohdistuvia vaikutuksia ei voida arvioida luotettavasti.
Ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterissä tiedetään esiintyvän vain yhden uhanalaisen lajin
esiintymän (lummelampikorento/Patanan tekojärvi). Todennäköistä on, että uhanalaisia lajeja
esiintyy muuallakin. Myös metson soidinpaikkoja, petolintujen pesiä ja lepakoita esiintyy
todennäköisesti useilla alueilla. Rakentamisen aikaan saama metsien pirstoutuminen väistämättä
vaikuttaa yhtenäisiä metsäalueita suosivien lajien elinoloihin.
Kaikki kaavan tv-alueet ovat laajoja ja sisältävät runsaasti luonnonympäristön kannalta
vähämerkityksellisiä metsätalousalueita, jotka soveltuvat hyvin tuulivoimarakentamiseen. Alueiden
valinnassa on myös painotettu kohteita, joilla on mahdollisimman hyvä tieverkko ja jotka sijoittuvat
edullisesti suhteessa muuhun infrastruktuuriin (mm. päätiet, sähköverkko). Lähtökohtana on, että
hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä kaikkiin em. lajeihin kohdistuvat merkittävät vaikutukset.
Kokonsa puolesta kaikilla alueilla on mahdollisuuksia erilaisiin rakenteiden sijoitusratkaisuihin.
Joillakin alueilla luonnonympäristön huomioiminen voi kuitenkin merkittävästi vähentää
tuulivoimarakentamiseen soveliaan alueen pinta-alaa.
Laaditussa maakuntakaavan Natura-arviossa tarkasteltiin myös vaikutuksia metsäpeuraan. Noin
kymmenellä maakunnan tuulivoima-alueella lajin tiedetään esiintyvän RKTL:n seurantatietojen
mukaan. Voimalat voivat häirintävaikutuksen vuoksi vähentää mm. metsäpeurojen vasomisalueiden ja talvilaitumien määriä. Kokonaisvaikutukset Suomenselän metsäpeurakantaa arvioidaan
kohtalaiseksi. Perusteita varovaisuuteen on metsäpeuran osalta olemassa. Esimerkiksi metsäpeuran
kokonaistilanne on Suomessa ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana hiljalleen huonontuva,
vaikka Keski- ja Etelä-pohjanmaan kanta on pysynyt vakaana. Lisäksi Venäjän Karjalan kanta on
ilmeisesti romahtanut parin viime vuosikymmenen aikana, joten Suomen kannan status tulee
todennäköisesti hallinnollisesti kasvamaan EU:n alueella.
8.3.3 Vaikutukset Natura 2000-verkoston alueisiin
Kaavaluonnoksen mukaisille alueille laadittiin ns. Natura-arvioinnin tarveharkinta (Ramboll Finland
Oy 2013). Loppupäätelmänä selvityksessä todettiin, että tarkastellut tuulivoimala-alueet voidaan
toteuttaa siten, ettei merkittäviä vaikutuksia aiheudu Natura-alueiden luontodirektiivin
luontotyyppeihin ja lintudirektiivin artiklan 4.2 tarkoittamiin muuttolintuihin. Käytettävissä olleiden
tietojen perusteella ei voitu sulkea pois mahdollisuutta siihen, että jotkin voimala-alueet erikseen tai
kaikki yhdessä vaikuttaisivat merkittävästi lintudirektiivin liitteen I lajeista maakotkaan tai
luontodirektiivin liitteen II lajeista metsäpeuraan.
Tarveharkinnassa suositeltiin arviointia täydennettäväksi seuraavien aihepiirien osalta:
•
•
•

Kaavan tuulivoimala-alueiden metsäpeuroille aiheuttamat yhteisvaikutukset
Kuuronkallion, Ullavan ja Toholammin läntisen tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutukset
Ritanevan-Vipusalonnevan-Märsynnevan maakotkan elinmahdollisuuksiin.
Kaavan tuulivoimala-alueiden aiheuttamat yhteisvaikutukset maakunnan maakotkakantaan

Kaavaehdotuksen aluerajauksille laadittiin tarveharkinnan tulosten mukainen LSL:n edellyttämä
Natura-arvio. Kaavaehdotuksen alueiden rajaus on ollut vuorovaikutteista Natura-arvioinnin kanssa.
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Kaavaehdotukseen on haettu sellaista kestävää ratkaisua, mistä ei merkittäviä vaikutuksia
tarkasteltaviin luontoarvoihin muodostuisi. Useita tuulivoima-alueita on mm. rajattu uudelleen
huomioiden kotkareviirien sijainnit. Laaditun Natura-arvion (Tikkanen ja Tuohimaa 2014 ja 2015)
loppupäätelmänä todetaan, että arvion mukaan tarkastelluille maakuntakaavan tuulivoima-alueille
on mahdollista toteuttaa tuulivoimapuistot siten, ettei merkittäviä vaikutuksia muodostu Naturaalueilla esiintyviin maakotkiin, metsäpeuraan tai muihin Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin
luontoarvoihin.

Kuva 23. Tarkasteltavat tuulivoima-alueet (keltaisella) ja Natura-alueet Keski-Pohjanmaalla. RitanevaVipusalonneva-Märsynnevan Natura-alue on ympäröitynä 4 km:n bufferilla. Natura-alueet (SCI)
tummanvihreällä, SCI/SPA-alueet sinivihreällä ja SPA-alueet sinisellä. Kuvassa tuulivoima-alueiden rajaus
kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta ja
Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.

8.3.4 Vaikutukset luonnonvaroihin
Luonnonvaroihin
kohdistuvien
haitallisten
vaikutusten
arvioidaan
jäävän
vähäisiksi.
Metsätaloustoimet ja maan-ainesten otto on mahdollista myös voimala-alueilla. Rakennettava tiestö,
voimalakentät ja sähkölinjat poistavat metsätalouskäytöstä 1-1,5 hehtaarin maa-alan voimalaa
kohden. Perustusten ja teiden rakentaminen vaativat runsaasti kallio- ja kiviaineksia sekä
edellyttävät mahdollisesti uusien maa-ainestenottoalueiden perustamista. Voimaloiden tuottama
energia vähentää energiasektorin luonnonvarojen käyttötarvetta.
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8.4

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen

8.4.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Kaikki ehdotuksessa osoitetut alueet sijoittuvat erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta, eikä niillä
siten ole merkittäviä aluerakenteellisia vaikutuksia. Kohteiden rakentaminen, toiminta ja käyttö
muuttavat voimala-alueen aluerakennetta johtuen tiestön, sähkönsiirtoverkon, mahdollisten
sähköasemien ja laitosalueiden rakentamisesta. Voimala-alueiden maa- ja metsätalouskäytön
rinnalle tulee teollista energiatuotantoa. Rakenteiden edellyttämä pinta-ala on kuitenkin melko pieni,
vain 3-4 prosenttia koko tuulivoima-alueen pinta-alasta, tästä johtuen toiminnallinen muutos
maankäytössä jää siten melko vähäiseksi. Muutos kohdistuu lisäksi harvoihin paikkoihin, koska
lähtökohtana on ollut tuotannon keskittäminen isommiksi kokonaisuuksiksi ennalta arvioiden
parhaiten soveltuville alueille.
Voimala-alueiden sijoittelussa on huomioitu kylien ja taajamien kasvusuunnat sekä muut suunnitellut
maakäyttömuodot, siten kaavaratkaisusta ei muodostu merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueiden
tulevalle käytölle. Tuulivoimala-alueen ulkopuolella voimalat voivat paikoin rajoittaa lähiympäristön
muuta maankäyttöä, kuten haja-asutuksen tulevaa sijoittumista. Vaikutusta voi olla muidenkin
häiriöille herkkien toimintojen, kuten turkistarhauksen sijoittumiseen. Voimaloiden lisäksi
maankäyttöön vaikuttavat myös voimala-alueilta lähtevät sähkölinjat.
Kaikki kaavaehdotuksessa osoitetut alueet ovat kooltaan sellaisia, että lähiasutukseen voidaan jättää
riittävät suojavyöhykkeet ja näin ehkäistä suorat ja melu- ja välkevaikutukset pihapiireihin. Paikoin
maisemalliset haitat voivat vaikuttaa asuinkiinteistöjen arvoon.
Maakunnallisesti merkittävät virkistysalueet on huomioitu tuulivoimaloiden sijoittelussa jättämällä
niiden ympärille riittävät suojavyöhykkeet. Siten suoria melu- tai välkevaikutuksia ja
virkistysalueiden laadun merkittävää heikkenemistä ei ole odotettavissa. Maisemamuutosten myötä
joidenkin virkistysalueiden luonne voi muuttua teknistyneeseen suuntaan. Laaja-alaisimmat
vaikutukset ovat järvien ja laajojen soiden läheisillä tv-alueilla, jotka muuttavat paikoin hyvin eheitä,
luonnonmaisemia voimala-maisemiksi mm. Lestijärvellä ja Halsualla. Monin paikoin voimalat voivat
myös muuttaa paikallisesti merkittävien lähivirkistysalueiden luonnetta kylien läheisyydessä.
8.4.2 Vaikutukset aluetalouteen ja elinkeinoihin
Tuulivoimapuistot ovat merkittäviä rakennushankkeita, jotka vaikuttavat aluetalouteen muun
muassa työllisyysvaikutusten ja verokertymän kautta. Hankkeiden rakentamisaikaiset suorat ja
välilliset työllisyysvaikutukset ovat suuria, mutta Teknologiateollisuus ry:n (2009) arvion mukaan
suurin työllistävä vaikutus liittyy kuitenkin hankkeiden elinkaaren aikaiseen huolto- ja
kunnossapitoon. Hankkeet tuottavat alueen kunnille verotuloja ja tuulivoima-alueen maanomistajille
vuokratuloja.
Investoinnit
Tuulivoimaloidenrakentaminen edellyttää merkittäviä investointeja. Taulukossa 1, sarakkeessa 2 on
esitetty eri työvaiheiden kustannusosuuksia (%) 2 MW:n kokoisen maatuulivoimalan
kokonaiskustannuksista. Sarakkeessa 3 on osoitettu investointien suuruusluokkaa KeskiPohjanmaalle, mikäli pitkän tähtäimen tuulivoimatavoitteet (noin 1000 MW) toteutuisivat.
Kokonaisinvestointien suuruus olisi nykyrahassa laskettuna lähes 1,4 miljardia euroa.

Taulukko 1. Eri työvaiheiden keskimääräiset kustannukset rakennettaessa 2 MW:n kokoista tuulivoimalaa
maalle sekä investoinnin osuus euroina.
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Kustannusten jakautuminen

Osuus kokonaiskustannuksista %

Turbiini
Sähköliitäntä
Perustukset
Maanvuokra
Sähköasennukset
Konsultointi
Rajoituskulut
Tienrakennus
Säätöjärjestelmät
Yhteensä

75,6
8,9
6,5
3,9
1,5
1,2
1,2
0,9
0,3
100
Kokonaiskustannus n. 1,4 M€/MW

Investoinnit Keskipohjanmaalla (M€)
1058
125
91
55
21
17
17
13
4
1400

Näistä investoinneista maakunnan alueelle on mahdollisuus jäädä vähintäänkin turbiinien ja
rahoituskulujen ulkopuolinen osuus, noin 20 %, 300 M€. Mahdollisesti maakuntaan jää suurempikin
osuus investoinneista, mikäli alueelle muodostuu tuulivoimateollisuutta. Lisäksi investointeihin on
laskettava rakentamisen jälkeiset investoinnit eli ne, jotka liittyvät käyttöön ja kunnossapitoon.
Lisäksi kuntataloudellisia vaikutuksia syntyy työllistymisen seurauksena tuloveroista ja
kiinteistöveroista.
Työllistävyys
Rakentamisen aikana työllisyysvaikutuksia muodostuu maanrakennustöistä, kuljetuksista,
asennustyöstä ja palveluista. Käytön aikana työllistävät huoltoon ja käyttöön sekä niihin liittyvät
palvelut. Teknologiateollisuus ry näkee, että tuulivoima-alan työpaikat syntynevät jatkossakin
pääosin teknologiateollisuuteen. Sen arvion mukaan 100 MW tuulivoimapuiston on arvioitu
työllistävän rakentamisen ja 20 vuoden käytön aikana Suomessa yli 1 000 henkilötyövuotta. Tämä
jakautuu seuraavasti:
•
•
•
•
•

projektikehitys ja asiantuntijapalvelut 10 henkilötyövuotta
infrastruktuurin rakentaminen ja asentaminen 70 henkilötyövuotta
voimaloiden valmistus, materiaalit, komponentit ja järjestelmät 300 henkilötyövuotta
käyttö- ja kunnossapito 20 vuotta 800 henkilötyövuotta
yhteensä 1 180 henkilötyövuotta

Tuulivoima-ala voisi työllistää työvoimaa Keski-Pohjanmaalla hankkeiden osalta taulukon 3
mukaisesti. Näistä paikallista työvoimaa voisi työllistyä periaatteessa kaikilla osa-alueilla, mikäli
alueelle saadaan luotua monipuolista tuulivoimateollisuutta. Paikallisille yrityksille avautuu
mahdollisuuksia muun muassa maanrakennuksessa sekä tarvittavien sähkönsiirtoyhteyksien
rakentamisessa, mutta myös voimaloiden valmistuksessa ja toiminnanaikaisessa huollossa ja
kunnossapidossa mikäli alueella on tarvittavaa osaamista.
Taulukko 2. Tuulivoimahankkeiden kokonaistyöllistävyys (henkilötyövuotta) noin 300 voimalan toteutuessa.

Tuulivoimahankkeet (1000 MW)
Projektikehitys ja asiantuntijapalvelut
Infrastruktuurin rakentaminen ja asentaminen
Voimaloiden valmistus, materiaalit, komponentit ja järjestelmät
Käyttö- ja kunnossapito 20 vuotta
Yhteensä

100
700
3000
8000
11800

Maakuntakaavan voima-alueiden toteutuessa pitkällä aikavälillä hankkeet työllistäisivät tällöin noin
12 000 henkilötyövuotta (htv). Tästä parhaimmillaan noin 75–85 % voisi jäädä alueelle. Tämä
kuitenkin edellyttää sitä, että alueelta löytyy runsaasti tuulivoimaosaamista ja että paikalliset
yritykset pääsevät osallisiksi hankkeisiin.
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Tuulivoimalaitoksista maksetaan kiinteistöveroa. Kiinteistöverot maksetaan kunnalle, jonka alueella
maa-alue sijaitsee. Kiinteistövero määräytyy perustusten ja rakenteiden arvon perusteella.
Koneistoista ei kiinteistöveroa makseta. Kiinteistövero on useita tuhansia euroja vuodessa voimalaa
kohden. Lisäksi rakentamisen ja käytön aikana muodostuu tuloveroja hankkeen rakentajien tai
projektille palveluja tuottavien työntekijöiden tuloista. Eri selvitysten perusteella vuotuisten
verotulojen voidaan arvioida asettuvan välille 3 000–5 000 euroa/MW/v. Yksi 3 MW:n voimala
tuottaisi siten 9 000–15 000 euron verokertymän lisäyksen vuositasolla.
Maapohjan vuokraaja voi saada sopimuksesta riippuen kertakorvauksen, vuosivuokran ja/tai lisäksi
osuuden tuotosta. Maanvuokraus tuulivoimatuottajalle on merkittävä lisäansio esimerkiksi
maanviljelijöille tai metsänomistajille. Yhdestä voimalasta saatava tulo maapohjan haltijalle saattaa
olla useita tuhansia euroja vuodessa. Korvausta saatetaan maksaa myös vaikutusalueen
maanomistajille, joiden kanssa toimija tekee erilliset sopimukset. Lisäksi rakennettavista teistä ja
sähkön siirtojohdoista voidaan maksaa erilliset korvaukset.
Voimaloilla voi olla myös negatiivisia vaikutuksia joihinkin elinkeinoihin. Matkailuun voimala-alueet
voivat vaikuttaa samaan tapaan kuin virkistyskohteisiin mm. muuttamalla luonnonympäristöön tai
perinteiseen kulttuuriympäristöön tukeutuvia matkailualueita luonteeltaan teknistyneemmiksi.
8.4.3 Vaikutukset energiahuoltoon
Tuulivoima-alueiden
toteuttaminen
parantaa
merkittävästi
maakunnan
energiasektorin
omavaraisuutta. Tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat siten, että niiden toteuttamisessa voidaan
hyödyntää olemassa olevia tie- ja sähkönsiirtoverkostoja. Tuulivoima-alueiden toteuttaminen
yhdessä ympäröivien maakuntien tuulivoimatuotannon kanssa edellyttää sekä valtakunnan että
paikallisen sähkönsiirtoverkon kehittämistä ja uusien sähköasemien rakentamista.
8.4.4 Vaikutukset liikenteeseen
Maaliikenne
Tuulivoiman vaikutukset liikenteeseen syntyvät pääasiassa rakentamisvaiheessa, lisääntyneiden
maa- ja meriliikenteen kuljetusten seurauksena. Tuulivoiman käytön aikana tuulivoimaloilla voi olla
vaikutusta liikenneturvallisuuteen, esimerkiksi mikäli tuulivoimaloista putoaa jäätä ajoradalle tai
voimalat häiritsevät tien käyttäjän näkemää tai keskittymistä (YM 2012). Liikenneviraston ohjeiden
mukaan suositeltavaa on tuulivoimaloiden sijoittaminen yli 300 merin etäisyydelle pääteiden
keskiviivasta (liikenneviraston ohjeita 8/2012). Kaavaehdotuksen alueet sijoittuvat kaikki yli em.
kolmensadan metrin etäisyydelle valtateistä ja kaava-alueiden laajasta koosta johtuen
liikenneturvallisuuden kannalta riittävät etäisyydet on mahdollista jättää myös alempiasteisille teille
sekä rautateille.
Tehdyn selvityksen (Ramboll Finland Oy 2013) mukaan tieverkostolle ei muodostu merkittäviä
muutostarpeita.
Nykyinen
paikallistie-kantatieverkosto
on
kelvollinen
massiivisten
tuulivoimalakomponenttien kuljetukseen. Metsätieverkostolle koituu tuulivoimala-alueilla merkittävä
parannus. Metsätieverkosto on vahvistettava ja myös uusia teitä rakennettava runsaasti. Tiet ovat
muidenkin elinkeinojen kuten metsätalouteen liittyvien kuljetusten käytettävissä. Tarkempien
suunnitelmien yhteydessä tieverkon ongelmat on tarpeen inventoida maastokäyntien avulla, minkä
lisäksi tuulivoimakuljetusten kannalta tärkeimpien tieosuuksien siltojen kantavuudet on syytä
tarkistaa laskennallisesti, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.
Voimaloiden rakentamis- ja purkamisaikana kuljetukset voivat aiheuttaa häiriöitä ja haitata
liikenteen sujuvuutta. Haitat ovat kuitenkin paikallisia ja ajallisesti lyhytaikaisia. Mahdollisten
haittojen määrä ja kohdentuminen selviävät tarkemman suunnittelun yhteydessä. Kaikki alueet ovat
kooltaan laajoja ja niille on todennäköisesti mahdollista ohjata liikennettä usean eri liittymän kautta.

Lentoliikenne
Lentoliikenteen
turvallisuuteen
ja
sujuvuuteen
liittyvät
vaatimukset
voivat
rajoittaa
tuulivoimarakentamista lentokenttien, lentopaikkojen ja varalaskupaikkojen ympäristössä.
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Tuulivoimaloiden rakentaminen ei pääsääntöisesti tule kysymykseen lentokenttien ns.
esterajoituspinnoilla, jotka ulottuvat kansainvälisten ilmailumääräysten (AGA M3-6) mukaan kiitotien
suunnassa 15 kilometrin etäisyydelle ja sivuilla kuuden kilometrin etäisyydelle lentokentästä.
Lentopaikoilla rajoituspinta ulottuu noin 1,6–2,5 kilometrin päähän kiitoradan suuntaisilla alueilla ja
2,0–2,5 kilometrin päähän kiitoradan sivuilla. Varalaskupaikoilla puolustusvoimat arvioivat
tapauskohtaisesti kaikki alle 12 etäisyydelle laskupaikasta sijoittuvien esteiden vaikutukset
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012).
Esterajoituspintojen lisäksi ilmailu rajoittaa tuulivoimarakentamista myös laajemmilla alueilla.
Näiden vyöhykkeiden (minimisektorikorkeus = MSA, lentotiedotusvyöhyke = FIZ, lähestymisalue =
TMA, valvontaminimikorkeusalue = SMAA) tarkoitus on turvata lentoliikenteen sujuvuus ja
säännöllisyys poikkeustilanteissakin. Kyseisillä niin kutsutuilla mittarilentopinnoilla tuulivoimaloiden
rakentaminen ei ole täysin kiellettyä, mutta rakentamisessa on otettava huomioon sekä hankealueen
maanpinnan korkeus että lentoliikenteen määrittelemät korkeusrajoitukset. Lentokenttien
mittarilentopinta ulottuu Suomessa keskimäärin 40 kilometrin säteellä kenttien ympärille.
Maakuntakaavaehdotuksessa sijoittuu viisi aluetta lentoliikenteen turvallisuudesta vastaavan
viranomaisen määrittelemille rajoitusalueille (Finavia 2014). Aineiston mukaan kaikille näillä alueille
voidaan kuitenkin rakentaa yli 185 metriä korkeita voimaloita (taulukko 3).

Taulukko 3. Finavian paikkatietokannan mukaiset korkeusrajoitteet tuulivoima-alueilla.

Lentoestealueelle sijoittuu:
Mutkalampi, länsikärjen osalta
Kuuronkallio, kokonaan
Ullava, kokonaan
Toholampi länsi B
Toholampi länsi A, Raikonharju, eteläosa

sallittu max. Korkeus
merenpinnasta
340
340
340
340
340

maanpinta
alueella
40
60-100
115-130
115-120
150-155

sallittu max.
maanpinnasta
300
240-280
210-225
220-225
185-190

Jokaiselle tuulivoimalalle on haettava erikseen lupa liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.
Hakemuksessa määritellään muiden asioiden ohella tuulivoimalan tarkka sijainti ja tuulivoimalan
kokonaiskorkeus sekä maan- että merenpinnasta. Lupahakemukseen on liitettävä Finavian kyseiselle
tuulivoimalalle antama lentoestelausunto. Lentoestelausunto sisältää Finavian esittämän voimalan
maksimikorkeuden, joka voi poiketa lausuntopyynnöstä, mikäli esteestä katsotaan olevan haittaa
lentoliikenteen sujuvuudelle tai turvallisuudelle. Finavian lentoestelausunto ei sido Trafin
päätöksentekoa. Osalla voimala-alueista onkin tarkemman suunnittelun yhteydessä haetut
lentoestelausunnot em. taulukon arvoista poikkeavia nimenomaan suuremman korkeuden
mahdollistamaan suuntaan. Kuvassa 24 on kuvattu Keski-Pohjanmaan tuulivoima-alueiden
sijoittuminen lentoestevyöhykkeille.
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Kuva
24.
Alustavan
kaavaehdotuksen
tuulivoima-alueiden
(keltainen)
sijoittuminen
lentoestevyöhykkeille.
Vetelin ja Kannuksen
lentopaikat on kuvattu
punaisilla kolmiolla.
Kuvassa tuulivoimaalueiden rajaus
kaavaehdotuksen
9.1.2015 mukaisena.
Vähäisenä muutoksena
31.3.2015 supistettiin
Halsuan Kanniston aluetta
ja Toholampi itäinen alue
jaettiin kahdeksi erilliseksi
alueeksi.

Suomen pienien lentopaikkojen (57 kpl) osalta esterajoitusalueet on esitetty määräyksessä AGA M11. Ne ulottuvat kentän kiitotien pituudesta riippuen kiitotien suunnassa 1,6–15 km päähän ja sen
sivussa 2–4 km päähän. Pääosalla (84 %) kentistä on enimmillään 1200 m kiitorata eli ne kuuluvat
kiitotieluokkaan I. Esterajoituspinnan ulottuma saadaan horisontaalipinnan ja kartiopinnan
muodostamasta kokonaisuudesta, joka on 3100 m kiitotiestä ulospäin. Lisäksi ei ole suotavaa, että
tuulivoimaloiden aiheuttama pyörteily ulottuu tälle suoja-alueelle. Tämän osalta suojaetäisyys on
300-500 m. Tuulivoima-alueista Vetelin Pulkkinen sijoittuu Vetelin Sulkaharjun lentopaikan
läheisyyteen. Pulkkisen alue sijaitsee kiitotien (pituus 860 m) sivulla 1,2 km:n etäisyydellä. Em.
ohjeistuksen mukaan arvioiden kahdensadan metrin korkuisia rakenteita ei voi rakentaa alle 3,5
kilomerin etäisyydelle Sulkaharjun kenttää. Tarkastelun mukaan tuulivoimatuotanto on Pulkkisen
alueella mahdollista. Lentoliikenteen mahdolliset vaikutukset voimaloiden sijoituspaikkoihin on
tarpeen tutkia tarkemmin yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
8.5

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön

8.5.1 Vaikutukset maisemaan
Voimaloiden korkeus ja roottoreiden pyöriminen tekevät rakennelmista maisemallisesti hallitsevia
elementtejä. Suurimpien Suomeen tällä hetkellä suunnitteilla olevien voimaloiden (4,5 MW)
napakorkeus on noin 140 metriä ja kokonaiskorkeus yli 200 metriä. Myös voimaloihin asennettavat
lentoestevalot aiheuttavat visuaalista vaikuttavuutta, mikä korostuu tietyn tyyppisissä
sääolosuhteissa.
Rakennelmien hallitsevuus on riippuvainen alueen maisemallisesta luonteesta kuten avoimuudesta,
pienpiirteisyydestä ja ihmistoiminnan määrästä. Elinympäristössä tapahtuvat maisemalliset
muutokset voidaan kokea elinoloja ja viihtyvyyttä heikentävinä tekijöinä. Toisaalta tuulivoimalat
voidaan hyvin sijoiteltuna mieltää myös positiiviseksi maisemalliseksi elementiksi. Vaikutukset ovat
vähäisimpinä silloin, kun voimalat sijoittuvat korkeiden teollisuusrakennusten yhteyteen.
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Topografialtaan tasaisella Keski-Pohjanmaalla voimaloiden näkymiseen vaikuttavat keskeisimmin
maaston peitteisyys ja peltoalueiden määrä. Avoimilla jokilaaksojen viljelysalueilla voimalat näkyvät laajalti, mutta sielläkin vesistöjen varsien puusto ja asutuksia ympäröivä puusto rajaavat näkymistä suuresti. Korkeina rakennelmina tuulivoimalat näkyvät lähimaisemaan maisemaa hallitsevina elementteinä sijaintipaikkansa ulkopuolellekin, joten maisema näillä alueilla muuttuu.
Arvokkaat maisema-alueet ovat lähes kaikki melko avoimia viljelysalueita tai järviä rantoineen.
Laajoilla, avoimilla alueilla suurimittakaavainen maisema kestää melko hyvin isonkin määrän tuulivoimaloita. Pienipiirteisemmässä ympäristössä tuulivoimalat eivät vertaudu muihin maiseman
elementteihin, mutta tuulivoimaloiden etäisyydestä, vaikutusalueen puustoisuudesta ja paikallisis-ta
pinnanmuodoista johtuen vaikutukset jäävät kuitenkin todennäköisesti useimmilla vaikutusalu-eilla
kohtalaisiksi tai vähäisiksi.
Tuulivoima-alueiden näkyvyydestä laadittiin esimerkki sijoittamalla niille sattumanvaraisiin kohtiin
tuhannen metrin välein 140 m ja 200 m korkeuksilla tarkasteltavia tuulivoimala-pisteitä.
Näkyvyysanalyysit tehtiin paikkatieto-ohjelmiston avulla (Arc GIS / Spatial Analyst) ottaen huomioon
alueen topografia ja metsän peitteisyys. Puuston korkeuden on oletettu olevan 20 metriä ja
harvapuustoiset alueet on tulkittu avoimina näkyminä. Analyysi ja sen tulokset on esitetty
yksityiskohtaisesti Tuulivoima-alueet maisemassa erillisselvityksessä sekä kohdekorttien
näkyvyyskaratoilla. Kohdekorttien kartoilla näytetään punaisena ne alueet, joihin kymmenen
kilometrin etäisyydellä näkyy jokin osa alueelle sijoitetuista mallinnuspisteistä. Analyysi ja sen
tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti Tuulivoima-alueet maisemassa erillisselvityksessä
(mallinnuksen periaate selitetty s. 55–56) sekä peruskarttakuvana kohdekorttien näkyvyyskartoilla.
Kohdekorttien kartoilla näytetään oranssina ne alueet, joihin kymmenen kilometrin etäisyydellä
näkyy jokin osa alueelle sijoitetuista mallinnuspisteistä.
Tuulivoima-alueiden visualisoinniksi laaditut 360° -panoraama valokuvasovitteiden kuvauspaikat
valittiin kohteista, joissa maisema-analyysien ja näkyvyysmallinnusten mukaan muutokset ovat
voimakkaimmillaan. Kuudesta kuvauspisteistä neljä sijoittuu Lestijokilaaksoon, joista kolme
Toholammille, yksi kuva on otettu Lestijärveltä järven yli kohti tuulivoima-alueita ja yksi Halsuan
kuntakeskuksen eteläpuolelta. Valokuvasovitteissa on Halsuan kuvauspistettä lukuunottamatta
käytetty tuulivoimaloiden mallinnuksessa yleiskaavahankkeiden kesän 2014 sijoittelu- ja
korkeustietoja. Mallinnettujen voimaloiden koko on Kannuksessa ja Toholammilla napakorkeus 165
metriä ja kokonaiskorkeus 230 metriä ja Lestijärvellä vastaavasti 140 metriä 210 metriä. Halsuan
kuvasovitteissa on käytetty maakuntakaavan näkyvyysmallinnuksen mukaisia korkeuksia.
Maisemavaikutuksia voi pitää merkittävimpinä mikäli ne kohdistuvat laaja-alaisesti arvokkaaksi ja
herkäksi luokiteltuihin maisemakohteisiin, joita ovat erityisesti valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet, maakuntakaavan maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet,
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,
rikkonaiset saaristomaisemat ja muut maisemallisesti eheät vesistömaisemat sekä erämaiset
luonnonmaisemat, kuten suojellut laajat avosuot.
Kaavaehdotuksen mukaisten alueiden läheisyyteen, alle 6 km:n etäisyydelle sijoittuu runsaasti
maisema-alueita ja/tai rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Korkeina rakennelmina tuulivoimalat
näkyvät lähimaisemaan maisemaa hallitsevina elementteinä sijaintipaikkansa ulkopuolellekin, joten
maisema näillä alueilla muuttuu. Maisema-alueet ovat lähes kaikki melko avoimia viljelysalueita.
Etäisyydestä, puustoisuudesta ja paikallisista pinnanmuodoista johtuen vaikutukset jäävät kuitenkin
useimmilla kohteilla kohtalaisiksi tai vähäisiksi.
Laaditussa maisema-arviossa (Ramboll Finland Oy 2015) maakuntakaavaehdotuksen tuulivoimaalueiden maisemavaikutusten merkittävyys on arvioitu vähäiseksi kolmella tuulivoima-alueella,
kohtalaiseksi kymmenellä tuulivoima-alueella ja suureksi kolmella tuulivoima-alueella.
Merkittävyysluokkiin ”erittäin vähäinen” ja ”erittäin suuri” ei ole arvioitu yhtään tuulivoima-alueista
(kuva 25). Merkittävimmät maisemavaikutukset muodostuvat Toholammin kohteilla (läntinen B sekä

79
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

itäinen), jotka sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaan Lestijokilaakson maisema-alueen läheisyyteen
sekä Lestijärvi 2 tuulivoima-alueelta, joka sijoittuu lähelle Lestijärven maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita.
Luonnonmaisemaan kohdistuvia vaikutuksia on ehkäisty sijoittamalla tuulivoima-alueet pääosin
sellaisille talousmetsäalueille, jotka eivät ole virkistyskäytön, matkailun tai loma-asutuksen suhteen
erityisen herkkiä. Kaikki voimala-alueet sijoittuvat etäälle yli 13 km päähän rannikoista, mistä
johtuen merkittäviä vaikutuksia saaristo- ja rannikkomaisemaan ei muodostu. Luonnontilaista suoja järvimaisemaa voimalat muuttavat useilla kohteilla teknistyneempään suuntaan.
8.5.2 Valtakunnallisesti arvokas Lestijokilaakson maisema-alue
Lestijokilaakso on arvokas maisemakokonaisuus, jossa vaihtelevat kosket ja keskijuoksun suvannot,
loivat rantatörmät viljelyalueineen ja perinnemaisemineen sekä jyrkät puustoiset rannat. Lestijoki
on melko kapeauomainen, matala ja koskinen. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue jakautuu
kahteen osaan Toholammin keskustaajaman molemmin puolin. Lestijoen maisema-alueelle on
tyypillistä mäkiasutus, joka alkaa ja päättyy porttimaisesti näkymien auetessa jokilaaksoon. Vanha
pitäjäntie kulkee joen länsipuolella asuttujen kumpareiden päällä tai länsipuolella. Mäenkumpareille
laakson reunoille sijoittuneen asutuksen luoma kokonaisvaikutelma on säilynyt varsin yhtenäisenä.
Parhaat näkymät jokilaaksoon avautuvat Toholammin kirkolta ja Lestijoen länsirannalta. Perinteinen
latomaisema avautuu Särkimäeltä, Toholammin keskustan itäpuolelta. Toholammin kirkon torni
muodostaa tärkeän maamerkin maisemassa. Toholammin keskustaajama on epäyhtenäinen ja se on
rajattu maisema-alueen ulkopuolelle.
Jokilaakson korkeus merenpinnasta on noin 70-80 metriä, mutta jokilaaksoa reunustavat selänteet
ylittävät jo
100 metrin korkeuskäyrän. Lestijokilaakson molemmin puolin sijoittuu
maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueita, jotka sijoittuvat selänteillä korkeustasoille 110–155
m mpy. Kannuksessa Kuuronkallion tuulivoima-alue sijoittuu matalammalle tasolle (65–100 m mpy),
mutta kyseinen alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta lähimmillään noin 6
kilometrin etäisyydelle. Tuulivoima-alueista lähimmäs, vähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydelle
valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta sijoittuvat laakson länsipuolella Toholampi läntinen
B (korkeustaso 115–130 m mpy) ja joen itäpuolella Toholampi itäinen (korkeustaso 110–150 m
mpy). Tuulivoimaloiden korkeussijainnilla ja tuulivoimaloiden korkeudella on merkitystä niiden
näkyvyyteen Lestijokilaaksoon, mutta kokonaisuuden kannalta muutamien kymmenien metrien erot
korkeustasossa eivät merkittävästi vaikuta Lestijokilaaksoon kohdistuvan maisemavaikutuksen
voimakkuuteen.
Toholampi läntinen B ja Toholampi itäinen – tuulivoima-alueilla on voimakkain vaikutus
valtakunnallisen
maisema-alueen
maisemakuvaan,
muut
tuulivoima-alueet
sijoittuvat
lähivaikutusalueen ulkopuolelle eli yli kuuden kilometrin etäisyydelle. Tuulivoimalat voivat vielä
näkyä kaukomaisemassa, mutta ne asettuvat osaksi taustamaisemaa eivätkä juurikaan vaikuta
lähimaiseman luonteeseen.
Lestijokilaakson
länsipuolelle
sijoittuvista
tuulivoimaloista
(Toholampi
läntinen
B)
maisemavaikutuksia syntyy erityisesti Lestijoen itäpuoleisille alueille, jokilaaksoa korkeampana
sijaitseville harjanteille kuten Ahomäen, Linnanmäen, Parhialan ja Särkimäen alueille, sekä myös
Toholammin kuntakeskuksen pohjoispuolelle Pohjapuolentien varteen Kääntään, Kotilaan ja
Maunuun. Näiltä alueilta avautuu pitkät selkeät näkymät peltoalueiden yli kohti lounaan ja etelän
suunnassa sijaitsevia lähimpiä tuulivoimaloita. Lestijoen länsipuolella suorat näkymät
tuulivoimaloiden suuntaan ovat hieman rajoittuneemmat, vaikka voimalat sijaitsevat lähempänä.
Toholammin kirkon pihapiirin ympärillä oleva metsä suojaa suoria näkymiä tuulivoimaloiden
suuntaan. Maisemavaikutukset korostuvat erityisesti Lestijoen itäpuolella Linnanmäen, Särkimäen ja
Parhialan alueiden avoimilla peltoaukeilla, joilla vaikutukset ovat suuremmat kuin joen länsipuoleisilla
alueilla. (Lähde: Ramboll Finland Oy 2014c. Julkaisematon raportti).
Lestijokilaakson itäpuolen tuulivoimalat (Toholampi itäinen) aiheuttavat samankaltaisia vaikutuksia
maisemaan kuin länsipuolen tuulivoimalat. Idän puoleiset tuulivoimalat näkyvät kuitenkin paremmin
Lestijoen länsipuolella kulkevalle maantielle (775, Lestintie) sekä kirkon ympäristöön. Itäpuolen
tuulivoimaloiden suuri määrä vahvistaa niiden hallitsevuutta maisemassa, silloin kun laajoissa
näkymissä koko itäinen horisontti täyttyy tuulivoimaloista. Lähes 14 kilometriä pitkä, Toholampi
itäinen – tuulivoima-alue sijoittuu pohjois-etelä – suuntaisesti eli Lestijokilaakson suuntaisesti.
Valtakunnallisesti
arvokas
maisema-alue
sijoittuu
suuren
osan
tuulivoimaloista
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kaukovaikutusalueelle, jolloin koko tuulivoima-alueen vaikutus valtakunnalliselle maisema-alueelle
ei ole suurta.
Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle merkittävin vaikutus aiheutuu lähialueen
tuulivoimaloiden
näkymisestä
laajojen,
avoimien
Lestijokilaakson
viljelymaisemien
taustamaisemassa Toholammen keskustan molemmin puolin. Vaikutusta lieventää alueen
suurpiirteinen maisemakuva, mutta kasvattaa tuulivoimaloiden suuri määrä ja sijainti lähellä.
Käytännössä maisema-alueen näkymät tuulivoimaloiden suuntaan ovat usein rajattuja lähimaiseman
maaston muotojen, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttaessa näkemäesteitä. Tuulivoimaloiden
aiheuttaman muutoksen myötä melko perinteisen viljelymaiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia
osittain. Tuulivoimalat muuttavat maisemaa teknisempään suuntaan, tosin jo olemassa olevassa
maisemassa on jo olemassa muitakin teknisiä rakennelmia, kuten Toholammin kuntakeskuksen
rakennukset, viljasiiloja ja radiomastoja. Muutoksen ei arvioida vaikuttavan maiseman tai
kulttuuriympäristön
kannalta
tärkeiden
ominaispiirteiden,
kuten
maisemarakenteen,
asutusrakenteen tai vaihtelevien ja avoimien maisematilojen tunnistettavuuteen tai säilymisen
mahdollisuuksiin heikentävästi. Pimeän aikaan tuulivoimaloiden tornien lentoestevalot erottuvat
maisemassa ja muuttavat kylämaisemien muuten valotonta luonnetta. Valtakunnallisesti arvokkaan
Lestijokilaakson maisema-alueen pohjoisosat sijoittuvat tuulivoimaloiden kaukovaikutusalueelle,
jolle ei kohdistu merkittäviä maisemavaikutuksia.
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kuva 25. Tuulivoima-aluekohtainen maisemavaikutusten merkittävyysluokittelu. Kuvassa tuulivoima-alueiden
rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta
ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.
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Maakunnallinen vaikutus
Kaikkiaan tuulivoimarakentaminen tulee muuttamaan mittavasti maakunnan maisemakuvaa. Laajat
tuulivoima-alueet muuttavat laajalti viljeltyjen jokilaaksojen, avoimien suoalueiden sekä laajimpien
järvien taustamaisemaa. Maakunnallisesti merkittävin maisemavaikutus kohdistuu Lesti-järven ja
Lestijoen maisemamaakuntia hyvin edustaviin maisemakuviin. Tuulivoimarakentaminen tuo
perinteiseen viljelymaisemaan ja luonnonmukaiseen järvimaisemaan uuden elementin, joka edustaa
nykyaikaista tuotantomaisemaa. Tuulivoimalat voidaan nähdä maisemassa kielteisinä, mutta myös
myönteisinä elementteinä, kuten matkailua vetovoimatekijöinä ja puhtaan energian-tuotannon
imagotekijöinä.
Vierekkäisillä
tuulivoima-alueilla
maisemalliset
vaikutukset
korostuvat
ja
merkittäviä
yhteisvaikutuksia voi esiintyä. Jotkin vaikutusalueet sijoittuvat jopa neljän eri tuulivoimalakohteen
visuaaliselle lähialueelle (< 6 km). Yhteisvaikutusten ilmeneminen määräytyy luonnollisesti sen
mukaan, mitkä tuulivoima-alueet aikanaan toteutuvat ja millaista maankäyttöä ja maisematyyppiä
kohde-alueilla esiintyy. Valtaosa tuulivoimala-alueiden välisistä alueista on peitteistä ja asumatonta
metsämaata, mikä ehkäisee merkittävien yhteisvaikutusten esiintymisen. Tuulivoima-alueiden
huomattavimmat yhteisvaikutukset ovat mahdollisia lähivaikutusalueilla Toholammin tuulivoimaalueiden osalta Lestijokilaaksossa, Lestijärven tuulivoima-alueiden osalta Lestijärvellä, Lestijärven ja
Halsuan tuulivoimaloiden osalta Linjasalmennevan pohjoispuolella sekä Halsuan tuulivoima-alueiden
osalta Kuuselassa, Iso-Möttösessä, Purolassa, Harjunpäässä ja Kanalassa.

83
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN IV VAIHEKAAVA; MANNERTUULIVOIMA

Kuva 26. Tuulivoimala-alueiden lukumäärä alle 6 km:n säteellä 250*250 m:n ruuduittain. Kuvassa
tuulivoima-alueiden rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin
Halsuan Kanniston aluetta ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.

8.5.3 Vaikutukset kulttuuriperintöön
Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ei sijoitu tuulivoima-alueiden
läheisyyteen (alle 4 km). Museoviraston rekisterin mukaisia muinaisjäännöskohteita sijoittuu useille
tuulivoima-alueille ja muillakin tv-alueilla sijaitsee todennäköisesti muinaismuistoja ja historiallisia
kohteita, kuten kiviaitoja ja tervahautoja Oletuksena on, että nämä kohteet on mahdollista
huomioida hankekohtaisissa selvityksissä ja turvata niiden säilyminen. Kohteiden maisemakuva voi
muuttua rakentamisen seurauksena.
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Kuva 27. Museoviraston muinaismuistorekisterin kohteet Keski-Pohjanmaalla. Kuvassa tuulivoima-alueiden
rajaus kaavaehdotuksen 9.1.2015 mukaisena. Vähäisenä muutoksena 31.3.2015 supistettiin Halsuan Kanniston aluetta
ja Toholampi itäinen alue jaettiin kahdeksi erilliseksi alueeksi.

8.5.4 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Muun rakennetun ympäristön osalta tuulivoimaloilla ei ole merkittäviä vaikutuksia. Voimala-alueille
ei sijoitu sellaista rakennettua ympäristöä joka olisi vaarassa tuulivoimala-alueen toteutuksen
johdasta. Asutukseen liittyviä vaikutuksia on kuvattu aiemmin.
8.6

Muut merkittävät vaikutukset

8.6.1 Vaikutukset viestintäyhteyksiin, tutkatoimintaan ja maanpuolustukseen
Langattomaan tiedonsiirtoon kohdistuvien vaikutusten oletetaan jäävän vähäisiksi. Kohdealueille tai
niiden läheisyyteen sijoittuu muuttamia linkkimastoja sekä useita mastojen välisiä linkkijänteitä.
Koska linkkijänteet edellyttävät vain muutamien kymmenien metrien levyistä suojavyöhykettä,
voimaloiden sijoittelun suunnittelussa voitaneen huomioida jänteiden sijainti siten, ettei vaikutuksia
esiinny (Anvia Oy kirjall.).
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Maanpuolustuksellisia vaikutuksia saattavat olla voimaloiden muodostama fyysinen estevaikutus
(matalalentotoiminta),
ampuma-alueiden
rajoitteet
ja
häiriöt
tutkille
ja
merialueen
valvontasensoreille. Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta
tuulivoimaloiden tiedetään yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka
tutkajärjestelmille tuulivoimalat edustavat suuria kohteita. Puolustusvoimien lakisääteisen
aluevalvontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla
kauaskantoisia vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan (Ympäristöministeriö 2012).
Puolustusvoimien antaman lausunnon (20.11.2013) mukaan tutkavaikutuksia ei ole odotettavissa
kaava-ehdotuksen
mukaisilla
alueilla.
Myöskään
vaikutuksia
Lohtajan
ampumaja
harjoitusalueeseen ei muodostu. Yhdellä alueella voi olla vaikutuksia maanpuolustuksen
radioyhteyksiin
(Kuuronkallio).
Pääesikunta
antaa
myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa
puolustusvoimien tarkemmat lausunnot tuulivoimarakentamisesta em. alueille.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia Ilmatieteen laitoksen
säätutkille. Häiriöt näkyvät virheellisinä sade- ja tuulikenttinä ja ne vaikuttavat tutkahavaintojen
käyttöön numeerisissa sääennustusmalleissa. Häiriöt saattavat vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen
sääennustus- ja varoituspalveluun.
Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjestön
EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan tuulivoimaloita ei tulisi
sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle sellaisista säätutkista, joita muun muassa Ilmatieteen
laitos Suomessa käyttää. Lisäksi alle 20 kilometrin etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida
tuulivoimaloiden vaikutukset (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 2012).
Keski-Pohjanmaan maakuntaa lähinnä oleva säätutka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Vimpelin
Lakeaharjulla. Lähin voimala-alue (Patanan tekojärvi) sijoittuu yli 22 km:n etäisyydelle, mistä
johtuen tuulivoimaloilla ei ole merkittäviä vaikutuksia säätutkien toimintaan.
8.6.2 Voimalinjojen vaikutukset
Tuulivoima-alueet liitetään valtakunnan sähköverkkoon maakaapeleiden, ilmajohtojen ja
sähköasemien välityksellä. Maakuntakaavavaiheessa on yleispiirteisesti tarkasteltu todennäköisiä
sähkönsiirtoreittien suuntia (kuva 27). Lopullisten voimalinjojen tarkat sijainnit ja toteutustavat
selviävät vasta tarkempien suunnitelmien yhteydessä. Voimalinjoista valtaosa on mahdollista
sijoittaa nykyisille linjakäytäville. Uutta linjakäytävää tarvitaan arviolta noin 220 km.
Asutus ja maisema
Merkittävimmin maisemaan voivat vaikuttaa maisema-alueille sijoittuvat uudet linjat. Voimajohdot
voidaan valtaosin sijoittaa arvokkaiden alueiden ulkopuolelle, mutta todennäköistä on että
muutamissa kohdin linjat sijoittuvat jokilaaksojen maisema-alueille. Tällaisia kohtia voi olla mm.
Kalajokilaaksossa Ylivieskan Raudaskylällä ja Lestijokilaaksossa Purontaassa. Nykyisten
voimalinjojen yhteyteen rakennettavia uusia linjoja saattaa sijoittua kulttuurimaisema-alueille
Kalajokilaaksossa Nivalassa sekä luonnonmaisema-alueille mm. Lestijärven Syrinharjulla ja PerhonHalsuan Säästöpiirinnevalla.
Luonnonympäristö
Voimalinjat vaikuttavat luonnonympäristöön mm. muodostamalla törmäysriskin linnuille ja
muuttamalla linjakäytävän kasvillistyypit avoimeksi. Kasvillisuusmuutokset ovat merkittävimpiä
alueilla, missä linjat sijoittuvat luonnoltaan arvokkaille metsäkuvioille tai laajoille yhtenäisille
metsäalueille. Linjat muodostavat törmäysvaara linnuille kaikilla ympäristötyypeillä, mutta riski on
suurin merkittävimpien lintukerääntymien ja päämuuttoreittien läheisyydessä sekä harvalukuisten,
uhanalaisten lajien elinpiirillä. Esim. Ruotsissa voimalinjojen on todettu olevan eräs yleisimmistä
maakotkien kuolinsyistä.
Keski-Pohjanmaalla maakotkien reviireille uutta 110kV:n linjaa sijoittuu arviolta noin 60–70 km.
Linjat muuttavat reviireiden laatua ja muodostavat törmäysriskin. Pinta-alallisesti tarkasteltuna kyse
on kuitenkin erittäin pienestä, alle promillen muutoksista, mistä johtuen sekä törmäysriskin että
biotooppimuutosten suuruus jäävät erittäin vähäiseksi. Linjat on lisäksi mahdollista sijoittaa usean
kilometrin etäisyydelle pesistä.
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Uusia linjoja sijoittuu todennäköisesti myös metsäpeuroille tärkeisiin elinympäristöihin, mutta
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäiseksi, johtuen pienestä pinta-alamuutoksista sekä siitä, että
peurat todennäköisesti tottuvat rakenteisiin nopeasti. RKTL:n satelliittiseuranta-aineiston mukaan
peurahavaintoja on tehty runsaasti nykyisten voimalinjojen läheisyydestä vasonta-aikanakin.
Haittoja peuroihin on mahdollista vähentää mm. huomioimalla vasonta-ajat ja paikat
rakentamisessa.
Mahdollista on, että osa nykyisten linjojen yhteyteen rakennettavista voimalinjoista sijoittuu Naturaalueille. Todennäköisintä tämä on Fingridin 400 kV:n voimalinjan yhteydessä HangasnevaSäästöpiirinnevalla. Kokonaan uusia linjakäytäviä Natura-alueille ei ole odotettavissa.
Arvokkaiden linnustokohteiden läheisyyteen uuden linjan sijoittamistarve on mm. Kopsannevan
FINIBA-alueen eteläpuolella ja Kotkannevan itäpuolella. Mm. näiden kohteiden läheisyydessä on
tärkeää etsiä haitattomimmat reittivaihtoehdot.
Tarkemmat voimalinjojen vaikutusarviot tehdään hankesuunnitelmien yhteydessä, jolloin tiedossa
ovat tarkemmat sijainti ja toteutustapavaihtoehdot. Etenkin em. kohteilla voimalinjojen sijoittelussa
on tarpeen kiinnittää huomiota haitallisten vaikutusten ehkäisyyn. Sijoituspaikka- ja rakenteellisten
ratkaisujen, mm. maakaapelointien avulla haittoja voidaan merkittävästi pienentää. Yleispiirteisen
tarkastelun perusteella näyttäisi siltä, että voimalinjat voidaan toteuttaa huolellisesti suunnitellen
siten, ettei merkittäviä vaikutuksia muodostu.
Kuva 28.
Maakuntakaavaehdotukse
n tuulivoima-alueiden
sähkölinjojen
liityntäsuunnat. Naturaalueet vihreällä ja Keskisekä Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavojen
maisema-alueet
vaaleansinisellä.
Kuvassa tuulivoima-alueiden
rajaus kaavaehdotuksen
9.1.2015 mukaisena.
Vähäisenä muutoksena
31.3.2015 supistettiin
Halsuan Kanniston aluetta ja
Toholampi itäinen alue
jaettiin kahdeksi erilliseksi
alueeksi.

8.7

Arvioinnin epävarmuustekijät
Arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi arviointi voi olla joko yli- tai alikorostunut
joidenkin vaikutuskohteiden osalta. Keskeinen epävarmuus aiheutuu tarkastelun yleispiirteisyydestä.
Kaavaehdotukseen on pyritty löytämään maakuntakaavan tuulivoima-alueiksi parhaimmin
soveltuvat alueet ja siksi on toimittu varovaisuusperiaatteiden mukaisesti. Tästä syystä jo selvityksen
alkuvaiheessa määritettiin suojavyöhykkeet herkkien alueiden ympärille. Hankekohtaiset
inventoinnit voivat hyvin osoittaa voimaloiden ”täsmäsijoittelun” mahdollistavan rakentamisen
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kohteille, jotka yleispiirteisessä tarkastelussa vaikuttivat soveltumattomilta paikoilta. Vaikka
tämänkin selvityksen mukaiset heikkotuulisimmat alueet saattavat olla lähiajan toteutuksen osalta
kyseenalaisia, tekniikan kehittyminen saattaa mahdollistaa vieläkin heikkotuulisimpien alueiden
hyödyntämisen.
Epävarmuutta alueiden vertailuun ja vaikutusten arviointiin tuovat myös tehtyjen tarkastelujen
yleispiirteisyys ja tarkkojen maastotarkastelujen puute. Siten esim. tiedot kaikista uhanalaisista
luontotyypeistä ja lajeista sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella ovat puutteellisia.
Maastoselvitysten puutteen vaikutuksia on vähennetty käyttämällä matemaattisia mallinnuksia,
joihin liittyy monenlaisia epävarmuuksia. Tässä selvityksessä ei myöskään ollut mahdollista arvioida
tarkasti vasta hankesuunnitelmien yhteydessä selviävien teknisten ratkaisujen (esim. voimaloiden,
teiden ja sähkölinjojen sijainti) vaikutuksia eri tekijöihin, kuten asutukseen, maisemaan ja
alkuperäiseen luontoon.
Puolustusvoimien tekemään aluevalvontaan liittyvä tutkatoiminta sekä puolustusvoimien
harjoitustoiminta
voivat
muodostaa
esteen
tuulivoimarakentamiselle
joillakin
alueilla.
Lentoliikenteen sujuvuuteen liittyvät vaatimukset todennäköisesti rajoittavat voimaloiden korkeutta
osalla tuulivoima-alueita, millä voi olla vaikutuksia alueiden toteuttamisedellytyksiin.
Moniin em. epävarmuustekijöihin on saatavilla lisäselvyyttä parhaillaan käynnissä olevista tutkimusja kehityshankkeista, joten tiedon tarkkuutta on mahdollista kasvattaa myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa. Tärkeää on myös kokemusperäisen tiedon karttuminen Suomen olosuhteista.
8.8

Vaikutukset ympäröiviin maakuntiin
Keski-Pohjanmaan maakunnan rajamaakuntia ovat Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaan, EteläPohjanmaa ja Keski-Suomi. Vaihemaakuntakaavassa on otettu huomioon naapurimaakuntien
kaavoitustilanne ja olosuhteet. Suoria vaikutuksia naapurimaakuntiin aiheutuu rajan läheisimmistä
tuulivoima-alueista. Selkeimmin maisemavaikutuksia muodostuu maakuntien rajalle sijoittuvista
Kannuksen Mutkalammen, Toholampi itäisen ja Vetelin-Perhon Patanan tuulivoima-alueista.
Maisemallinen lähivaikutusalue (<6 km) ulottuu naapurimaakuntien puolelle myös Lestijärven
Kalliolammen, Salmijärven ja Lestijärvi 3. tuulivoima-alueilta. Kohteista Vetelin Patanan tekojärven
tuulivoima-alue
muuttaa
maisemaa
teknistyneempään
suuntaan
Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaavan maisema-alueella Sääksjärven kylässä sekä Patanan tekojärven virkistysalueella.
Yhteisvaikutuksia naapurimaakuntien tuulivoima-alueiden kanssa muodostuu Mutkalammen tvalueesta, mikä sijoittuu myös Kalajoen kaupungin puolelle. Alue on todettu toteuttamiskelpoiseksi
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaliiton
selvityksissä
ja
alue
sisältyy
1.
vaihemaakuntakaavaehdotukseen. Muut naapurimaakuntien maakuntakaavojen tuulivoima-alueet
sijoittuvat yli 15 km:n etäisyydelle Keski-Pohjanmaan tuulivoima-alueista, joten maisemallisia
yhteisvaikutuksia niistä ei ole odotettavissa.
Sähkönsiirtolinjojen ulottuminen naapurimaakuntiin on myös todennäköistä. Yleispiirteisen
kytkentäsuuntaselvityksen mukaan (kuva 27) mahdollisista liityntäpaikoista Uusnivala sijaitsee
Pohjois-Pohjanmaalla ja Alajärvi Etelä-Pohjanmaalla.
Yhteisvaikutuksia eri maakuntien tuulivoima-alueista voi muodostua myös luonnonympäristöön,
etenkin linnustoon. Muuttavat linnut voivat kohdata muuttoreitillään useita tuulivoima-alueita. Myös
paikallisiin lintuihin kohdistuvat muutokset voivat populaatiomuutosten kautta vaikuttaa laajaalaisesti ympäristöön. Suomessa yhteisvaikutuksia voi aiheutua mm. muuttaviin metsähanhiin,
joiden päämuuttoreitille on suunnitteilla runsaasti voimala-alueita.
Merkitykselliset yhteisvaikutusriskit ovat Suomessa mahdollisia myös kookkaisiin, harvalukuisiin
petolintuihin kuten maa- ja merikotkaan. Metsähanhen altistaa vaikutuksille lajin melko voimakas
taantuminen viime vuosikymmeninä ja kookkaat petolinnut (etenkin maakotkan) niiden
harvalukuisuus ja heikko lisääntymiskyky. Vaikutusten merkittävyyden arviointi edellyttäisi koko
maan kattavan arvioin laatimisen. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan osuus vaikutuksista
arvioidaan kuitenkin olevan melko vähäiset koska metsähanhen päämuuttoreitille ei sijoitu
tuulivoima-alueita Keski-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavan
linnustoselvitysten mukaan laskennallinen metsähanhien törmäysmäärä on Keski-Pohjanmaalla vain
noin kymmenesosa em. maakuntien yhteismäärästä.
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Pohjanmaan maakuntien tuulivoima-alueiden vaikutuksia maakotkakantaan selvitettiin Keski- ja
Etelä-Pohjanmaan liitoille tehdyssä selvityksessä (Ramboll Finland Oy/Tikkanen ja Tuohimaa 2015).
Arvion mukaan tuulivoimalla voi olla vaikutusta kotkakannan elinvoimaisuuteen, mutta
maakotkakanta pysyisi vakaana tai edelleen kasvaisi, mikäli elinolosuhteet muutoin pysyisivät
suotuisana. Todellisuudessa tarkastelujen maakuntien maakotkakanta ei ole suljettu populaatio
vaan tulevaan kehityksen ratkaisevasti vaikuttavat laajemman alueen kannan kehitys ja
elinolosuhteet.
8.9

Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen
Vaikutusten lieventämiskeinot ovat periaatteessa kolmen tasoisia: 1. maakuntatasoisia tuulivoimalaalueiden sijaintiin, muotoon ja kokoon liittyviä (maakuntakaavat), 2. tuulivoima-alue tasoisia,
yksittäisten voimaloiden sijoitteluun liittyviä (yleis-/asemakaavat) tai 3. voimalakohtaisia
rakenteisiin ja käyttöön liittyviä keinoja (rakennuslupa, ympäristölupa).
Laaditun arvion mukaan maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueille on mahdollista toteuttaa
maakunnallisen kokoluokan tuulivoimapuistot siten, ettei hankkeista aiheudu kohtuutonta haittaa ja
merkittäviä kokonais- ja yhteisvaikutuksia. Tämä edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua ja
haittojen ehkäisyä tarkemmissa suunnitteluvaiheissa. Tuulivoimaloiden ja tuulivoimapuistojen
aiheuttamiin riskeihin voidaan vaikuttaa erilaisilla ratkaisuilla sekä varsinaisten tuulivoimaloiden että
muun tuulipuistoinfrastruktuurin, kuten sähkölinjojen ja teiden sijoittelussa, rakentamisessa ja
teknisissä ratkaisuissa.
Voimala-alue- ja voimalakohtaisesti voidaan myös monin tavoin ehkäistä vaikutusten
muodostumista. Näitä ovat mm. valaistuksen suunnittelu, suppilomaisten voimala-muodostelmien
välttäminen lintujen muuttoreiteillä ja voimaloiden sekä tiestön ”täsmäsijoittelu” välttäen
luontoarvoiltaan tärkeitä kohteita.
Tuulivoimaloiden sijoittelun tarkemmalla tutkimisella ja tuulivoimaloiden korkeuden vähentämisellä
voidaan vaikuttaa voimaloiden näkymiseen herkille maisema-alueille, kuten asuinympäristöön,
arvokkaille maisema-alueille ja kulttuuriympäristöihin sekä arvokkaille luontoalueille. Huolellisella
sijoittelun tutkimisella ja suunnittelulla voidaan mahdollisesti pystyä huomioimaan myös maisemassa
tapahtuvia muutoksia ja esimerkiksi metsän uudistusalueiden myötä maisemavaikutuksia
arvokkaisiin alueisiin saadaan estettyä. Tuulivoimaloiden maisemavaikutusta erityisesti
Lestijokilaakson maisemaan voidaan lieventää sijoittamalla tuulivoimaloita yhtenäisiin ryhmiin
laajalle levittyvän alueen sijaan.
Tuulivoimala-alueiden suunnittelun ja mahdollisten kielteisten vaikutusten hallinnan kannalta
tärkeää on myös saada tietoa tuulivoimaloiden vaikutuksista Suomen olosuhteissa.
Tuulivoimapuistojen aiheuttamien ympäristövaikutusten seuraamiseksi jokaisella toteutettavalla
puistolla olisi suositeltavaa alkuvaiheessa toteuttaa etukäteen laaditun seurantasuunnitelman
mukainen vaikutusten tarkkailu.

8.10 Vaikutusten yhteenveto
Vaihekaavan tuulivoima-alueiden toteuttamisen vaikutukset jakaantuvat rakentamisen, toiminnan ja
purkamisen aikaisiin vaikutuksiin. Tuulivoimapuistoa pystyttäessä ympäristöön kohdistuu voimakas
rakennuspaine
(tieverkosto,
perustukset,
tuulivoimaloiden
pystyttäminen,
voimajohdot
rakentaminen). Toiminnan aikana vaikutukset vakiintuvat ja liikennettä alueelle aiheutuu lähinnä
huoltotoimista. Tuulivoimaloiden purkamisen aikana toiminta on alueella jälleen vilkasta.
Myöhemmin alueen käytön palautuminen lähelle hanketta edeltänyttä aikaa on mahdollista.
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan arvioidut kokonaisvaikutusten yhteenveto on esitetty
taulukossa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10 §:n mukaisesti jaoteltuna: alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen
huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muihin
merkittäviin vaikutuksiin.
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Alue ja
yhdyskuntarakenne

Kaikki vaihemaakuntakaavassa osoitetut alueet sijoittuvat metsäalueille,
erilleen muusta suunnitellusta yhdyskuntarakenteesta. Tuulivoimalaalueella metsätalous ja ulkoilu ovat mahdollista. Alueiden ulkopuolella
voimalat voivat rajoittaa lähiympäristön muuta maankäyttöä, kuten hajaasutuksen tulevaa sijoittumista. Vaikutusta voi olla muidenkin häiriöille
herkkien toimintojen, kuten turkistarhauksen sijoittumiseen. Voimaloiden
lisäksi maankäyttöön vaikuttavat myös voimala-alueilta lähtevät
sähkölinjat.
Merkittävät vaikutukset voidaan ehkäistä huomioimalla
tiedossa olevat maakäyttötarpeet voimaloiden sijoittelussa.

Terveys ja
sosiaaliset olot
sekä rakennettu
ympäristö

Voimalat voidaan toteuttaa siten, ettei terveyttä vaarantavia suoria meluja välkevaikutuksia aiheudu asutukselle ja virkistysalueille. Voimalaalueiden läheisyyteen (< 2 km) sijoittuu kaikkiaan noin 988 asuntoa.
Visuaaliselle lähialueelle (< 6 km) sijoittuisi arvion mukaan 1500 asuntoa,
mikäli
kaikki
alueet
rakentuisivat.
Joidenkin
maakunnallisesti
merkityksellisten ulkoilualueiden luonne muuttuu teknistyneempään
suuntaan.
Osa
ihmisistä
kokee
maisemamuutokset
viihtyvyyttä
vähentävänä tekijänä.

Maisema ja
kulttuuri-perintö

Kaikkiaan
tuulivoimarakentaminen
tulee
muuttamaan
mittavasti
maakunnan maisemakuvaa. Laajat tuulivoima-alueet muuttavat laajalti
viljeltyjä jokilaaksoja, niiden välisiä metsä- ja suoalueita ja järvimaisemia.
Merkittävimmät maisemavaikutukset on kuitenkin ehkäisty sijoittamalla
kaikki tuulivoima-alueet arvokkaiden maisema-alueiden ulkopuolelle.
Näkyvyysanalyysin mukaan 29 % Lestijokilaakson valtakunnallisesti
arvokkaasta maisema-alueesta sijoittuu voimala-alueiden visuaaliselle
lähivaikutusalueelle (< 6 km). Maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille
voimalat näkyvät lähimaisemassa yhteensä 10 voimala-alueelta.
Teknistyneempään suuntaan muuttuvat Lestijokilaakson viljelysalue
Toholammilla sekä Lestijärven järvimaisemat. Uusia tuulivoima-alueita ei
ole sijoitettu merenrantamaisemaan.
Vierekkäisillä tuulivoima-alueilla voi olla myös merkityksellisiä maisemallisia
yhteisvaikutuksia. Jotkin alueet sijoittuvat neljän eri tuulivoimalakohteen
visuaaliselle lähialueelle (< 6 km). Yhteisvaikutusten ilmeneminen
määräytyvät sen mukaan mitkä tv-alueet aikanaan toteutuvat ja millaista
maankäyttöä ja maisematyyppiä kohdealueilla esiintyy. Valtaosa voimalaalueiden välisistä alueista on peitteistä ja asumatonta metsämaata, mikä
ehkäisee
merkittävien
yhteisvaikutusten
esiintymisen.
Joillakin
viljelysalueilla
vaikutuksia
todennäköisesti
kuitenkin
muodostuu.
Yhteisvaikutukset ovat mahdollisia etenkin Lestijärvellä, Halsualla sekä
Toholammin Purontaan viljelysaukeilla.

Luonnonympäristö

Tuulivoimasuunnittelussa on huomioitu pääsääntöisesti hyvin linnustollisesti
merkittävät kerääntymisalueet, päämuuttoreitit, linnustosuojelualueet
(SPA) alueet, IBA-, FINIBA- ja MAALI-alueet, meri- ja maakotkan,
muuttohaukan sekä kalasääsken reviirit ja ruokailualueet. Voimala-alueet
sijoittuvat kaikki yli 4 km:n etäisyydelle erityissuojeltujen suurten
petolintujen pesistä, mikä riittää ehkäisemään merkittävät vaikutukset. Yksi
alue sijoittuu kalasääsken pesän ja lähistön ruokailualueen väliin aiheuttaen
paikallisen riskitekijän. Muutamia alueita sijoittuu metsäpeuralle tärkeiden
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alueiden läheisyyteen aiheuttaen paikallisesti merkityksellisiä vaikutuksia.
Haittoja
voi
vähentää
huomioimalla
riskit
voimaloiden
sijoitussuunnitelmassa. Kaikkiaan mitoituksen mukainen rakentaminen
edellyttää satojen kilometrien teiden ja voimalinjojen rakentamista, mitkä
osaltaan lisäävät metsäalueiden pirstoutumista. Uhanalaisia lajeja tai
luontotyyppejä
sijoittuu
usealle
tuulivoimala-alueelle,
mutta
yksityiskohtaisilla
hankesuunnitelmilla
ja
tarvittaessa
mitoitusta
pienentämällä voidaan ehkäistä niihin kohdistuvat merkittävimmät
vaikutukset.
Alueiden toteuttamisen vaikutukset pinta- ja pohjaveteen arvioidaan
vähäisiksi.
Maakuntakaavaehdotuksen
tuulivoima-alueita
ei
sijoitu
luokitelluille pohjavesialueille. Mutkalammen ja Patanan tekojärven
tuulivoima-alueet rajautuvat pohjavesialueille. Esiintyminen sijainti voidaan
ottaa huomioon yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Mahdolliset arvokkaat pienvedet ja muut tärkeät vesistöt kartoitetaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, jolloin ne voidaan ottaa huomioon
voimaloiden ja muiden rakenteiden sijoittelussa.
Myös maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset jäävät paikallisiksi.
Voimalat eivät sijoitu maakunnallisesti arvokkaille kallioalueille, harjuille,
eikä ranta- ja tuulikerrostumille. Mutkalammin tuulivoima sijoittuu osittain
kahdelle valtakunnallisesti arvokkaille kumpumoreenimuodostumille sekä
paikallisesti arvokkaaksi luokitellulle harjulle. Laaditun arviointiselostuksen
mukaan voimalat voidaan sijoittaa siten että vaikutukset jäävät vähäisiksi
ja kohteiden luontoarvot eivät vaarannu (Prokon Finland). Paikallisesti
voimalat voivat heikentää esimerkiksi kylien läheisten, lähivirkistykseen
soveltuvien kallioiden luonnontilaa.

Luonnonympäristö/
Natura-arvio

Kaavaehdotusalueiden rajauksissa Natura-alueet on huomioitu siten, että
merkittäviä vaikutuksia ei arvioida aiheutuvan. Kaikki ehdotuksen alueet
sijoittuvat riittävän etäälle suojelualueista ehkäisemään teiden ja muiden
rakenteiden vaikutukset luontotyyppeihin. Lintudirektiivin lintulajeista
maakotkaan arvioidaan aiheutuvan kohtalaisia vaikutuksia yhdellä Naturaalueella. Muihin lajeihin vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Naturaalueille kerääntyviin muuttolintuihin kohdistuvat vaikutusten arvioidaan
myös jäävän vähäisiksi. Metsäpeuroihin vaikutukset arvioitiin kohtalaisiksi
kahdella Natura-alueella (Isoneva ja Paukaneva) ja muilla vähäisiksi.
Kaikkien voimala-alueiden yhteisvaikutukset arvioitiin kohtalaisiksi
maakunnan metsäpeura- ja maakotkakantaan.

Liikenne ja
tekninen huolto

Tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat siten, että niiden toteuttamisessa
voidaan hyödyntää olemassa olevia tie- ja sähkönsiirtoverkostoja. Tehdyn
selvityksen (Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset)
mukaan tieverkostolle ei muodostu merkittäviä muutostarpeita. Nykyinen
paikallistie-kantatieverkosto
on
kelvollinen
massiivisten
tuulivoimalakomponenttien kuljetukseen. Paikoin kiertoliittymät, alikulut
ym. heikentävät tuulivoima-alueiden saavutettavuutta. Metsätieverkostolle
koituu tuulivoimala-alueilla merkittävä parannus. Metsätieverkosto on
vahvistettava ja myös uusia teitä rakennettava runsaasti. Tiet ovat
muidenkin elinkeinojen kuten metsätalouteen liittyvien kuljetusten
käytettävissä.
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Voimaloiden rakentamis- ja purkamisaikana kuljetukset voivat aiheuttaa
häiriöitä ja haitata liikenteen sujuvuutta. Haitat ovat kuitenkin paikallisia ja
ajallisesti lyhytaikaisia. Mahdollisten haittojen määrä ja kohdentuminen
selviävät tarkemman suunnittelun yhteydessä. Kaikki alueet ovat kooltaan
laajoja ja niille on todennäköisesti mahdollista ohjata liikennettä usean eri
liittymän kautta.
Maakuntakaavaehdotuksessa
sijoittuu
viisi
aluetta
lentoliikenteen
turvallisuudesta vastaavan viranomaisen määrittelemille rajoitusalueille
(Finavia 2014). Aineiston mukaan korkeusrajoituksia voi tulla vain
Toholampi läntisen (A) pienelle osa-alueelle. Rajoitusten merkitys
tuulivoimaloiden sijoitteluun selviävät tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Vetelin Pulkkisen alueella voimaloiden sijoittelussa on tarpeen huomioida
myös Vetelin Sulkaharjun lentopaikan läheisyys.
Tuulivoima-alueiden toteuttaminen yhdessä ympäröivien maakuntien
tuulivoimatuotannon kanssa edellyttää sekä valtakunnan että paikallisen
sähkönsiirtoverkon kehittämistä ja uusien sähköasemien rakentamista.
Langattomaan tiedonsiirtoon kohdistuvien vaikutusten oletetaan jäävän
vähäisiksi. Kohdealueille tai niiden läheisyyteen sijoittuu muutamia
linkkimastoja sekä useita mastojen välisiä linkkijänteitä. Koska linkkijänteet
edellyttävät vain muutamien kymmenien metrien levyistä suojavyöhykettä,
voimaloiden sijoittelun suunnittelussa voitaneen huomioida jänteiden
sijainti siten, ettei merkittäviä vaikutuksia muodostu.
Talous ja elinkeinot

1 000 MW tuulivoiman kokonaisinvestointien suuruus Keski-Pohjanmaalle
olisi lähes 1,5 miljardia euroa. Hankkeet työllistäisivät elinkaaren aikana
tällöin noin 12 000 henkilötyövuotta. Tästä parhaimmillaan noin 75–85 %
voisi jäädä alueelle. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että alueelta löytyy
runsaasti tuulivoimaosaamista ja että paikalliset yritykset pääsevät
osallisiksi hankkeisiin. Kunnille kertyy tuloja hankkeista sekä kiinteistö-,
että tuloverotuksen kautta. Maanvuokraus tuulivoimatuottajalle on
merkittävä lisäansio maanomistajille.

Muut merkittävät
vaikutukset/maanp
uolustus

Puolustusvoimien
antaman
lausunnon
(20.11.2013)
mukaan
tutkavaikutuksia ei ole odotettavissa kaava-ehdotuksen mukaisilla alueilla.
Myöskään vaikutuksia Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueeseen ei
muodostu. Yhdellä alueella voi olla vaikutuksia maanpuolustuksen
radioyhteyksiin
(Kuuronkallio).
Pääesikunta
antaa
myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa
puolustusvoimien
tarkemmat
lausunnot
tuulivoimarakentamisesta alueille.

Muut merkittävät
vaikutukset
/Ilmasto

Maakuntakaavan tuulivoima-alueet mahdollistama tuulivoimatuotanto
tuottaa yli 2 TWh energiaa, mikä vastaa koko maakunnan sähkönkulutusta.
Tämä on lähes kokonaan päästötöntä energiaa. Korvatessaan fossiilisia
polttoaineita CO2 -päästöt vähenisivät tuolloin noin 1,5 milj. tonnia/v.
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9.
9.1

MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUS JA SEURANTA

Kaavaratkaisun toteutus
Maakuntakaavan toteutuminen tapahtuu välillisesti, lähinnä alempiasteisen kuntakaavoituksen ja
viranomaisten edistämisvelvoitteen kautta. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi (MRL 32.1§). Maakuntakaava ei kuitenkaan ole voimassa yksityiskohtaisemman
oikeusvaikutteisen kaavan alueella muutoin kuin näiden kaavojen muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan toteutumisen aikajänne on noin
kaksikymmentä vuotta.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden
toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista (MRL 32.2§). Maakuntakaavan
huomioon ottaminen ja edistämisvelvoite koskevat kaikkia sellaisia valtion ja kunnan viranomaisia,
joilla on katsottava olevan alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. Velvoite
koskee myös valtion liikelaitoksia. On huomattava että kaavan edistämisvelvoitteen tulee näkyä
myös viranomaisten ohjaamien tukitoimien kautta.
Maakuntakaava, niin kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnitelmat muutoinkin, on
otettava huomioon myös kun suunnitellaan ja päätetään muun lainsäädännön nojalla ympäristön
käytön järjestämistä siten kuin erityislaissa säädetään. Tässä suhteessa keskeisiä lakeja ovat
ympäristösuojelulaki, tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki ja rakennussuojelulaki.
Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta säädetään vielä tarkemmin MRL 197
§:ssä.

9.2

Kaavaratkaisun toteutumisen seuranta
Maakuntakaavan ratkaisun seuranta toteutuu alempiasteisen suunnittelun yhteydessä pidettävien
viranomaisneuvottelujen ja lausuntopyyntöjen kautta. Keski-Pohjanmaan liiton edustaja osallistuu
tarpeen
mukaan
kunnissa
pidettäviin
maankäyttöja
rakennuslain
mukaisiin
kehittämiskeskusteluihin tai erilaisiin asiakohtiin liittyviin neuvotteluihin sekä järjestää maakunnan
kuntien alueidenkäytön yhteisiä ja erillisiä neuvotteluja tarpeen mukaan. Maakuntakaavan
toimivuutta ja esiin tulleita muutostarpeita seurataan Keski-Pohjanmaan liiton toimesta vuosittain
sekä myös jatkosuunnittelun yhteydessä.

