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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

 

Tämä kaavaselostus liittyy 11.10.2017 päivättyyn Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen 
osayleiskaavan kaavakarttaan.  

 

Kunta:      Haapajärvi 

 

Kaavan nimi:     Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 

 

Kaavan laatija:     WSP Finland Oy, Petri Saarikoski, Arkkitehti SAFA, YKS-290 

 

Haapajärven kaupungin edustaja:  Tekninen johtaja, Vesa Savolainen 

1.2. Tausta 

 

Infinergies Finland Oy suunnittelee 16 tuulivoimalan rakentamista Haapajärven kaupungin Pajuperän-
kankaalle. Kaava-alue on kooltaan noin 787 hehtaaria ja se on pääosin metsätalouskäytössä. Hanke 
kuuluu YVA-menettelyn piiriin tuulivoimaloiden lukumäärän (vähintään 10 voimalaa) ja kokonaistehon 
(vähintään 30 MW) perusteella. 

Kaava-alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka 1. vaihemaakuntakaavassa pää-
osa kaava-alueesta on osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoi-
maosayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuu-
livoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §).  

Kaavoitus on tullut vireille Infinergies Oy:n aloitteesta. Kaavoitustyötä ohjaa Haapajärven kunta. Kaavan 
laadinnasta vastaa WSP Finland Oy ja Ympäristövaikutusten arvioinneista vastaa Pöyry Finland Oy. 

Osayleiskaavan laadinta on käynnistetty samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Kaavoitusta varten 
laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit on laadittu YVA-menettelyn yhteydessä. 

1.3. Kaava-alue lähiympäristöineen 
 
Pajuperänkankaan osayleiskaava-alue sijaitsee Haapajärven kaupungin alueella, noin 9 kilometriä lounaa-
seen Haapajärven keskustasta ja noin 1,3 km Reisjärventien eteläpuolella (kuva 1-1.) Alue rajautuu län-
nessä Reisjärven kuntarajaan. Kaava-alue on asuttamaton ja pääosin metsätalouskäytössä. Kaava-alueella 
sijaitsee Antinevan suoalue  sekä yksi karun kalliokon alue. 

Pihtiputaan kuntaraja sijaitsee n. 2,5 km päässä kaava-alueen eteläpuolella. Aluetta ympäröivä yhdyskun-
tarakenne on pääosin maaseudun harvaa asutusta. Kaavassa osoitetuista ohjeellisista voimalapaikoista 
on vakituista asutusta lähimmillään hieman alle 2 km etäisyydellä ja loma-asutusta lähimmillään n. 1,9 
km etäisyydellä (kuva 5-2). Antinkallioiden alueella kaava-alueelta 1,3 km pohjoiseen sijaitsee maa-ai-
nesten ottoalue. Alueen itäpuolella noin kilometrin päässä kaava-alueesta sijaitsee ampumarata. 
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Kuva 1-1. Kaava-alueen sijainti (WSP 2017, pohjakartta © MML 2017). 

1.4. Suunnitteluorganisaatio 

 

Haapajärven kaupungissa suunnittelua ohjaa tekninen johtaja Vesa Savolainen. 

Kaavan laadinnasta vastaa Petri Saarikoski, arkkitehti SAFA (YKS-290), WSP Finland Oy. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on vastannut Ella Kilpeläinen, Pöyry Finland Oy. 

Infinergies Finland Oy:ssä hankevastaavana toimii projektisuunnittelija Sisko Kotzschmar. 

  

5 km      10 km        20 km 

Haapajärvi 

Reisjärvi 
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2. Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet 
 

 
Kuva 2-1. Osayleiskaavoituksen ja YVA-prosessin vaiheet ja osallistumismahdollisuudet (OAS = osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, YVO = ympäristövaikutusten arviointiohjelma, YVS = ympäristövaikutusten arviointiselos-
tus). Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen voidaan lisäksi järjestää viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 

 
Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen vaiheet ja aikataulu 

 

Vireille tulo, kaavoitusaloite tekninen lautakunta 8.6.2016 

 

Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §)   23.8.2016 

 

OAS tekninen lautakunta    17.11.2016 

 

OAS nähtävillä     28.11.2016 - 2.1.2017 

 

OAS yleisötilaisuus    20.12.2016 

 

Kaavaluonnoksen esittely, tekninen lautakunta 28.9.2017 

Kaavaluonnos, tekninen lautakunta   Tavoite 19.10.2017 

Kaavaluonnos nähtävillä (4 vkoa)   Tavoite, Marraskuu 2017 

- mielipiteet 

- lausunnot 

- yleisötilaisuus 
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viranomaisneuvottelu (MRA 66 §) tarvittaessa tarkentuu suunnittelun edetessä 

 

kaavaehdotus, tekninen lautakunta   tarkentuu suunnittelun edetessä 

 

kaavaehdotus nähtävillä (30 pv)   tarkentuu suunnittelun edetessä 

- muistutukset 

- lausunnot 

- yleisötilaisuus 

 

viranomaisneuvottelu (MRL 66 §) tarvittaessa tarkentuu suunnittelun edetessä 

hyväksyminen tekninen lautakunta   tarkentuu suunnittelun edetessä 

hyväksyminen kaupunginhallitus   tarkentuu suunnittelun edetessä 

hyväksyminen kaupunginvaltuusto   tarkentuu suunnittelun edetessä 

 

3. Osalliset ja osallistuminen 

3.1. Osalliset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaisesti: ”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökoh-
dista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla 
ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla 
ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta”. 

 

Tässä hankkeessa osallisia ovat: 

 

· kuntalaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja haltijat 

· kaavan vaikutusalueen asukkaat 

· kaavan vaikutusalueen yritykset, laitosten työntekijät ja palvelujen käyttäjät  

· kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat, maanviljelijät ja metsästäjät: Yli-
pään metsästysseura, Haapajärven-Reisjärven riistanhoitoyhdistys ja Reisjärven 
Erä-Veljet ry. 
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Yhteisöt, joihin tuulivoimahankkeella saattaa olla vaikutuksia: 

 

· asukkaita edustavat yhteisöt kuten kotiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat: Kar-
jalahdenrannan, Kumisevan, Haaga-Pukkilahden, Kalajan ja Kalakankaan kyläyh-
distykset. 

· tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja rakennusperin-
neyhdistykset: Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys  

· elinkeinoharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt: Haapajärven Yrityspalvelut Oy 

· muut paikalliset tai alueellisella tasolla toimivat yhteisöt kuten tienhoitokunnat ja vesiensuoje-
luyhdistykset: Äijinnevan metsätien tiekunta, Kainuun metsätien tiekunta ja Kivinot-
kon metsätien tiekunta. 

· erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset: Digita Oy, Fingrid Oyj, Elenia Oy ja Vestia 
Oy. 

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 

· Haapajärven kaupungin hallintokunnat, tekninen lautakunta, Reisjärven kunta. 

· Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. 

· Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

·  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). 

· Museovirasto. 

· Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo. 

· Liikennevirasto. 

· Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi). 

· Finavia Oyj. 

· puolustusvoimat (3. Logistiikkarykmentin Esikunta, 3LOGRE,). 

· Haapajärven Räjähdekeskus (HAAPJ/RÄJK). 

· Suomen Turvallisuusverkko Oy. 
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3.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute 

 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
saatiin palautteena 8 lausuntoa ja 4 muistutusta. 

Lausunnoissa edellytettiin muun muassa: 

· Puolustusvoimien vaatimusten huomioon ottamista lausunto ja tiedotusmenettelyin; 

· lausuntoa Suomen turvallisuusverkko Oy:ltä; 

· esitettyä kattavampia arkeologisia inventointeja; 

· Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kirjaamista osalliseksi; 

· sähköverkon liityntävaihtoehtojen selvittämistä yhteistyössä Fingridin ja alueverkkoyh-
tiön kanssa ja sähkönsiirtojärjestelmän kuvaamista ja vaikutusarviointeja kaavaselostuk-
sessa; 

· kulttuurimaisemien huomioimista ja Natura-arvioinnin tarveselvityksen laatimista sekä 

· tuulivoimaloiden riittäviä turvaetäisyyksiä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitok-
siin ja varastoihin. 

Kaavamääräyksiin on puolustusvoimien vaatimuksesta ehdotettu määräystä: ”Ennen 
tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä puolustusvoimien Pää-
esikunnalta”. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on esittänyt päinvastaisen kannan eli että 
puolustusvoimien Pääesikunnan hyväksyntä ei voi olla tuulivoimaloiden rakennusluvan 
myöntämisen edellytyksenä. Turun hallinto-oikeus on 28.12.2016 antamassaan päätök-
sessä 16/0277/1 (ei vielä lainvoimainen) päätynyt samaan lopputulemaan ELY-keskuk-
sen kanssa. 

Päädyttiin lisäämään määräys: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on toteut-
tamiseen liittyvistä suunnitelmista pyydettävä lausunto Pääesikunnan operatiiviselta osas-
tolta”. 

 

Muistutuksissa esitettiin huolia tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista kuten;  

· asutukseen ja asuntojen arvoon kohdistuvat vaikutukset,  

· meluvaikutukset; 

· varjon vilkkumisen vaikutukset; 

· maisemavaikutukset; 

· terveysvaikutukset sekä 

· vaikutukset alueen ja lähiympäristön virkistyskäyttöön. 

Hankkeen vaikutukset on kuvattu Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Kaavaluonnok-
sen selostuksen liitteenä olevissa selvityksissä on kuvattu ja arvioitu kaavan ympäristövaikutuk-
sia. Kaavan keskeisimmät vaikutukset on tiivistetysti kuvattu kaavaselostuksen kappaleessa: 8 
Osayleiskaavan vaikutukset. 

Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulleesta palautteesta ja palautteeseen an-
netut vastineet on esitetty liitteessä 2. 
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4. Tiedot hankkeesta 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

 

Euroopan Unionin ilmasto- ja energiatavoitteet 

 

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa ohjaavat Euroopan unionissa sovitut 
ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. EU:n tavoitteena on, että uusiutuvan energian 
osuus energiankulutuksesta on 20 % vuonna 2020. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013) Tavoitteet on sää-
detty direktiivissä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 
(2009/28/EY). 

 

Valtakunnantason tavoitteet 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maaliskuussa 2013 päivitetyn kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013), jonka tavoitteena on varmistaa vuodelle 2020 asetettujen kansallisten 
energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen, sekä valmistella tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. 

Päivitetyssä energia- ja ilmastostrategiassa (2013) on esitetty tavoitteeksi, että vuonna 2025 tuulivoi-
malla tuotetaan sähköä noin yhdeksän terawattituntia. Päivityksessä esitetään keinot, joilla voidaan tur-
vata samanaikaisesti uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energiansäästö, energiatehokkuuden pa-
rantaminen, energian saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen sekä päästöjen vähentäminen.  

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi uuden energia- ja ilmastostrategian vuonna 2016. Sen mukaan uu-
siutuvan energian käyttöä lisätään Suomessa niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee 
2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta 
vuonna 2014 oli 33 % (Energiatilasto 2015, Tilastokeskus). Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energia-
järjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Tavoitteena on 
myös, että uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen nostavat Suomen ener-
giaomavaraisuuden 55 prosenttiin energian loppukulutuksesta 2020-luvun loppuun mennessä. 

 

Maakuntatason tuulivoimakapasiteetti ja tuulivoimatavoitteet 

 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia on valmistunut vuonna 2011. Strategiassa on tuotu Euroopan 
unionin yleiset ja Suomea koskevat ilmastostrategiat maakunnan tasolle.  

Pohjois-Pohjanmaan liitto on päivittänyt energiastrategiaansa vuoden 2012 lopulla. Päivitys on laadittu 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan taustaselvitykseksi. Edellä mainitussa strategiassa on ase-
tettu tavoitteeksi mm. tuulivoimatuotannon kasvattaminen vähintään 1 TWh:iin (noin 400 MW) vuo-
teen 2020 mennessä ja 3 TWh:iin (noin 1 200 MW) vuoteen 2050 mennessä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 
2012). Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2012 suunnitteilla yli 30 tuulivoimahanketta, joiden kokonais-
tuotantopotentiaali on jopa yli 4000 MW. Tästä merialueille kohdistuvien off-shore hankkeiden määrä 
on noin 2000 MW. Lukua voidaan suhteuttaa vuoden 2020 koko Suomen tavoitteeseen, joka on 2500 
MW. (Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2012).  

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli keväällä 2013 vireillä tuulivoimayleiskaavan laadinta noin 40 alueella 
(ymparisto.fi/Tuulivoima-Pohjois-Pohjanmaa). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2014–2017 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.6.2014. Oh-
jelmassa tuulivoimatuotannon hallittu kehittäminen on tunnistettu yhdeksi maakunnan kärkiteemoista. 

 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen tuotantotavoite 

 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen tavoitteena on osaltaan edistää Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan ilmastopoliittisia tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulisähköä valtakunnalliseen 
sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enimmillään 96 MW ja arvioitu vuo-
tuinen sähköntuotanto olisi tällöin n. 200 GWh luokkaa. 

 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan tavoitteet 

 

Pajuperänkankaan osayleiskaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennusluvat 
tuulivoimaloiden rakentamiselle. Osayleiskaavaluonnos on laadittu olemassa olevaa lähtöaineistoa, 
hankkeesta vastaavan suunnitelmia, luonto- ja ympäristöselvityksiä sekä muita tehtyjä selvityksiä ja nii-
den tuloksia hyödyntäen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:n mukaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista 
ohjaavaa yleiskaava, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön 

3. tuulivoiman tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 
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4.2. Hankkeen yleissuunnittelu ja tuulivoimaloiden sijoitus 

 

Pajuperänkankaan tuulivoimahanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, huoltotiestöstä, kaava-
alueen ulkopuolelle sijoittuvasta sähköasemasta sekä maakaapeleista, joilla tuotettu sähkö syötetään 
sähköverkkoon (kuva 4-1). 

Kaava-alueelle sijoittuva tuulivoimapuisto olisi kooltaan 16 voimalaa. Voimaloiden nimellisteho olisi n. 
3 – 6 MW, jolloin tuulivoimapuiston yhteisteho olisi n. 48 – 96 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus 
olisi enintään 250 m. 
 
Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on suunniteltu maakaapelilla kaava-alueen län-
sipuolella sijaitsevaan voimajohtolinjaan, jonne rakennettaisiin sähköasema. Toinen mahdollinen liityn-
täpiste sähköverkkoon on Haapajärven keskustan pohjoispuolella, jonne on rakennettu sähköasema 
Sauviinmäen tuulivoimapuiston laajennuksen seitsemälle voimalalle. 
 
Kaava-alueen pohjoispuolella, n. 1,3 km päässä alueelta, sijaitsee Reisjärventie (kantatie 58). Kaava-
alueen itäpuolella ja osittain kaava-alueella sijaitsee Kainuuntie. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää alu-
eella sijaitsevia metsäautoteitä. Teiden kantavuutta on osin parannettava raskaille kuljetuksille soveltu-
viksi. Myös teiden leveyttä on paikoin kasvatettava, siten, että tuulivoimaloiden komponentit on mah-
dollista kuljettaa alueelle (minimileveys käytettävästä kalustosta riippuen on noin 5 – 6 metriä). Tarve 
kokonaan uusien teiden rakentamiselle tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Rakennus- ja asennusvaiheessa jokaisen tuulivoimalan ympäriltä raivataan puustoa noin hehtaarin alu-
eelta (100 m x 100 metrin alueelta). Voimaloiden perustukset valetaan paikan päällä. Voimalan osat 
(komponentit) tuodaan asennuspaikalle rekoilla ja erikoiskuljetuskalustolla. Tyypillisesti voimalan torni 
tuodaan asennuspaikalle 3 – 4 osassa, konehuone yhtenä kappaleena sekä roottorin napa ja lavat erik-
seen. Osat nostetaan paikoilleen ja liitetään tosiinsa kahden nosturin avulla. Yleensä roottori kootaan 
jo maassa valmiiksi liittämällä lavat napaan. 
 
Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Perustukset mitoitetaan noin 50 vuoden käyt-
töiälle ja kaapelit vähintään 30 vuoden käytölle. Voimaloiden koneistoja uusimalla käyttöikää voidaan 
jatkaa 50 vuoteen. 

 

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelmaa sekä tuulivoimapuiston tieverkostoa ja sähkönsiirtoreittejä suun-
niteltaessa on huomioitu muun muassa seuraavat seikat: 

· tärkeimmät ympäristön rajoitteet Pajuperänkankaan hanke- ja lähialueisiin (muun muassa hankealu-
een ja sen lähiympäristön nykytila, kuten asutus ja luontokohteet) 

· alustavat tiedot tuulisuudesta  

· voimaloiden minimietäisyydet toisistaan tuotantohävikin minimoimiseksi 

· maaperän rakennettavuus ja rinteiden jyrkkyys 

· olemassaolevien metsäteiden hyödyntäminen (maanomistusolosuhteet huomioiden) 
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Kuva 4-1. Tuulivoimahanke. Kaava-alueen raja on esitetty punaisella kolmipistekatkoviivalla (WSP / Pöyry Finland 
2017). 
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4.3. Tuulisuus 

 

Vallitseva tuulensuunta Pajuperänkankaalla on lounaasta (kuva 4-2.). Tuuliatlakseen perustuvan mallin-
nuksen mukaan keskituulennopeus hankealueella on noin 7,5 m/s 200 metrin korkeudella. (Tuuliatlas 
2017). 

 

 
Kuva 4-2. Tuulensuunta Pajuperänkankaan alueella 200 metrin korkeudella (Tuuliatlas 2017). 

 

4.4. Tuulivoimaloiden rakenteet 
 
Tuulivoimalat muodostuvat perustuksesta, tornista, konehuoneesta ja roottorista (kuva 4-3). 

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 6 MW. Napakorkeus (kohta, jossa roottori 
liittyy torniin) on enintään 180 metriä ja roottorin läpimitta enintään 180 metriä, mutta siten, ettei 250 
metrin kokonaiskorkeus ylity (maanpinnasta roottorin lavan kärkeen). Tuulivoimaloiden tornit valmis-
tetaan joko kokonaan teräsrakenteisina tai betonin ja teräksen yhdistelmänä (hybriditornit). Lisäksi on 
mahdollista käyttää teräsristikkorakenteista tornia. 
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Kuva 4-3. Tuulivoimalan pääkomponentit (Tuulivoimaopas 2016) 

4.5. Tuulivoimahankkeen rakentaminen ja käytöstä poisto 

 

Tuulivoimalan tekninen käyttöikä on noin 20–30 vuotta, mutta koneistoja ja komponentteja uusimalla 
käyttöikää on mahdollista jatkaa pidempäänkin, mikäli muiden rakenteiden kuten tornien ja perustuk-
sien kunto sen sallivat. Koneistoja uusimalla voimaloiden käyttöikää on mahdollista jatkaa 50 vuoteen 
asti, joka on tornin ja perustusten mitoitettu rakenteellinen käyttöikä. Toinen vaihtoehto jatkaa tuuli-
voimapuiston toimintaa on uusia voimalat kokonaan tornia ja perustuksia myöten. Maakaapelin tekninen 
käyttöikä on 50–70 vuotta, mutta sen käyttöikää on mahdollista pidentää minimissään 20–30 vuodella 
perusparannuksilla. Tuulivoimahankkeen rakentaminen koostuu seuraavista vaiheista: 

Olemassa olevien teiden perusparantaminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen: Pois-
tetaan tarvittava määrä puustoa voimalapaikoille johtavien tieyhteyksien kohdalta. Rakennetaan ja kun-
nostetaan hankealueen tieverkosto niiltä osin kuin voimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pys-
tytyskaluston erikoiskuljetukset vaativat. Lopuksi rakennetaan tarvittava uusi tiestö.  

Kokoonpano- ja pystytysalueiden valmistelu: Rakennustöitä varten poistetaan kunkin tuulivoi-
malan rakennuspaikalta puustoa noin hehtaarin alueelta. Voimaloiden rakennuspaikan viereen tasoite-
taan ja vahvistetaan niin sanottu asennusalue, jonka koko on noin 30 x 50 metriä ja sen pinta on joko 
luonnonsoraa tai kivimurskaa. Roottorin kokoamista varten puustoa on lisäksi raivattava noin 20 x 100 
metrin alueelta niiltä kohdilta, joille roottorin lavat sijoittuvat roottorin kokoamisvaiheessa.  
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Perustukset: Perustamistapaan vaikuttaa alueen maaperä ja pohjaolosuhteet sekä valittava tornivaih-
toehto. Tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla tehdään alustavia maaperätutkimuksia kairaamalla tai maatut-
kaamalla. Perustusten lopullista mitoitusta ja suunnittelua varten tehdään tarkentavia maaperätutkimuk-
sia ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Tyypilliset perustustekniikat ovat maanvaraan pe-
rustus, kallioon ankkuroitu perustus ja teräsbetoniperustus paalujen varassa (kuva 4-4). poikkileikkaus-
kuva mahdollisista perustuksista). 

 
Kuva 4-4. Poikkileikkauskuva mahdollisista perustuksista. 

Hankealueen sisäisen kaapeliverkoston ja sähköliitynnän rakentaminen: ennen tuulivoima-
loiden pystyttämistä rakennetaan ja asennetaan hankealueen sisäiset kaapeloinnit  sekä rakennetaan 
yhteys sähköverkkoliitynnälle. Tuulivoimahankkeen vaatimat maakaapelit pyritään sijoittamaan hanke-
alueen sisällä kuljetusteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin.  

Tuulivoimaloiden asennus ja käyttöönotto: Voimalan komponentit tuodaan asennusalueelle use-
assa osassa ja ne kootaan paikan päällä. Tuulivoimalat pystytetään valmiille perustukselle nostureiden 
avulla. Ensimmäisenä nostetaan torni lohko kerrallaan, tämän jälkeen konehuone ja viimeiseksi roottori. 
Yhden voimalan asentamiseen valmiille perustuksille kuluu tyypillisesti 2-3 päivää. Yksittäisen tuulivoi-
malan asennukseen ja käyttöönottoon voi kulua testausvaihe mukaan lukien noin 1,5-2 viikkoa. 

Tuulivoimaloiden käytöstä poisto: Kun tuulivoimalan käyttö on lopetettu, se puretaan osiin käyt-
täen vastaavaa kalustoa kuin pystytysvaiheessa. Tarvittaessa voimala voidaan poistaa perustuksia myö-
ten, ja entiset sijaintipaikat voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Perustusten jättämi-
nen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen voivat kuitenkin olla vähemmän vaikutuksia aiheuttavia toi-
menpiteitä. Perustuksia voi olla mahdollista hyödyntää myös osana muuta rakentamista. Tuulivoima-
puiston toiminnan päätyttyä sähköliitännän (sähkö- tai kytkinasema) rakenteet poistetaan. Maakaapelit  
poistetaan viranomaismääräysten niin vaatiessa . Syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten poistaminen ei 
välttämättä ole tarkoituksenmukaista. 
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Tuulivoimalat varustetaan lentoestevaloilla, joita koskevat tarkemmat vaatimukset määrittelee Liiken-
teen turvallisuusvirasto TraFi lentoesteluvassa. Lentoestelupa haetaan kullekin voimalalle ennen sen 
rakentamista. TraFi on marraskuussa 2013 julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden lentoestevalaistusta kos-
kien. Ohjeen vaatimukset kokonaiskorkeudeltaan yli 150 metriä korkeille tuulivoimaloille on esitetty 
taulukossa 1. Ohjeessa huomioidaan puistomaiset, useista tuulivoimaloista muodostuvat tuulivoima-
hankkeet siten, että alueen keskiosassa sijaitsevien voimaloiden valaistus voi olla reuna-alueen voima-
loiden valaistusta pienitehoisempi. (Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 2013). Tällä lievennetään lentoes-
tevalaistuksen vaikutuksia lähiympäristöön. 

 
Taulukko 1. Tuulivoimalan lentoestevalot, kun tuulivoimalan lavan korkein kohta on yli 150 metrin korkeudessa. 
(Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013). 

Päivällä - B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päällä 

Hämärällä - B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päällä 

Yöllä - B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai 
- keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai  
- keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen 

päälle 
- Mikäli voimalan tornin korkeus on 105 metriä tai enemmän 

maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin 
pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 metrin, vä-
lein. Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän puuston ylä-
puolelle. 

4.6. Sähkönsiirto 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen sisäinen sähkösiirto toteutetaan keskijännitemaakaapeleilla. 
Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti teiden varsille kaivettaviin kaapeliojiin. 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirto sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. Uusi sähköasema on ensisi-
jaisesti tarkoitus rakentaa kaava-alueen länsipuolella sijaitsevan Fingridin voimajohtokäytävän läheisyy-
teen. Vaihtoehtoisesti sähköverkon liitäntäpiste sijoittuu Haapajärven taajaman pohjoispuolelle nykyi-
selle Elenian Koivuhaan sähköasemalle tai Sauviinmäen tuulivoimapuiston laajennusta varten rakenne-
tulle sähköasemalle (kuva 4-5). 

 

4.7. Hankkeen aikataulu 

Kaavoitusmenettely on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2018. Rakennusluvat voidaan myöntää, kun 
osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja valitusaika on kulunut umpeen. Tuulivoimaloiden 
rakentamisen aloittaminen edellyttää osayleiskaavan lainvoimaisuutta. 
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Kuva 4-5. Tuulipuiston sähkönsiirtoreitti ja vaihtoehtoisten sähköasemien sijainnit.  
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5. Nykytilanne 

5.1. Kaava-alueen ja lähiympäristön kuvaus  

5.1.1. Asutuksen sijoittuminen, alueen ja lähiympäristön toiminnot 
 

Kaava-alueella 

 

Pajuperänkankaan kaava-alue on pääosin metsätalouskäytössä ja sijaitsee Haapajärven kaupungissa, n. 9 
kilometriä Haapajärven keskustasta lounaaseen, noin kilometrin Reisjärventien eteläpuolella. Kaava-
alue rajautuu lännessä Reisjärven kuntarajaan. Kaava-alue on asumaton. Kaava-alueen eteläosassa sijait-
see luonnonsuojelu- ja Natura-aluetta.  

 

Lähiympäristössä 

 

Pihtiputaan kuntaraja sijaitsee n. 2 kilometrin päässä kaava-alueen eteläpuolella. 

Kaava-aluetta ympäröivä yhdyskuntarakenne on pääosin maaseudun harvaa asutusta. Mustanperän pien-
kylä sijoittuu kaava-alueesta noin 2 km luoteeseen. (Kuva 5-1).  

Alustavista voimalapaikoista enintään 2,5 km etäisyydellä sijaitsee 18 kpl vakituista ja 7 kpl vapaa-ajan 
asuinrakennusta. Vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 2 kilometrin etäisyydellä, lä-
hin lomarakennus n. 1,9 kilometrin etäisyydellä ja lähin uusi rakennuslupa loma-asunnolle noin 2 km 
etäisyydellä lähimmistä ohjeellisista voimalapaikoista. (Kuva 5-2). 

Kaava-alueen kaakkoispuolella, kaava-alueen rajan tuntumassa, noin 320 metrin etäisyydellä lähimmästä 
ohjeellisesta voimalapaikasta, sijaitsee Ylipään Metsästysseuran kota.  

Kaava-alueen rajasta noin kilometri koilliseen sijaitsee Sukkasalmen ampumarata. Haapajärvi-Muurais-
järvi moottorikelkkaura kulkee hankealueen läpi. (Kuva 5-3). 

Kaava-alueen rajasta noin kilometri pohjoiseen Reisijärventien läheisyydessä sijaitsee maa-ainesten ot-
toalue. (Kuva 5-4). 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee pienriistan metsästysalue (Haapajärvi-Reisjärvi 5635, pinta-ala 2040 
ha). Pajuperänkankaan alueella toimii Haapajärven-Reisjärven riistanhoitoyhdistys. 
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Kuva 5-1. YKR –aluejaon mukainen yhdyskuntarakenne kaava-alueen (hankealue) ympäristössä (SYKE 2016, 
pohjakartta © MML 2016, WSP 2017).



 

22/90  |  13.10.2017   |  Haapajärven Pajuperäkankaan tuulivoimahanke 
Osayleiskaavaluonnos 
 
Kaavaselostus 

Kuva 5-2. Asutus ja kaava-alue. (WSP 2017, pohjakartta © MML 2017) (Tilanne päivitetty 8.3.2017) 
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Kuva 5-3. Moottorikelkkaura, kota ja Sukkasalmen ampumarata. Kuntaraja (violetti pistekatkoviiva) (Lähde: Ret-
kikartta.fi 2017, Pöyry 2017). 
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Kuva 5-4. Yleiskuva kaava-alueen ympäristön asutuksesta ja maa-ainesten ottoalueesta. Symbolit kuvaavat ra-
kennusta tai rakennusten ryhmää (Pöyry 2017, MML 2017). 
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5.1.2. Maanomistus  
Hankealue sijoittuu yksityisten maanomistajien ja valtion maille (kuva 5-5). Kaikki suunnitellut tuulivoi-
malat sijoittuvat yksityisten omistamille maille ja hankkeesta vastaava on sopinut maan käytöstä ja vuok-
rauksesta omistajien kanssa. Oheisessa luettelossa on esitetty kaava-alueelle sijoittuvat kiinteistöt tai 
kiinteistöjen osat: Kiinteistöt, joille osayleiskaavassa osoitetaan tuulivoimaloiden rakentamismahdolli-
suus tai roottorin ulottuma on korostettu tummemmalla. (Ajantasaiset tiedot päivitetty 21.8.2017). 

Kiinteistötunnus: Kiinteistön nimi:   
69-401-145-18 PUISTOLA   
69-401-16-31 SIIRTO   

69-401-182-0 LISÄALUE   
69-401-183-0 LISÄALUE   

69-401-197-1 METSÄJÄPPILÄ   
69-401-198-0 METSÄMÄKELÄ   
69-401-199-0 KALLIOMETSÄ   
69-401-200-0 PAJUPERÄNKANGAS   
69-401-201-0 SOPINMETSÄ   
69-401-202-0 JUURESMETSÄ   
69-401-211-0 LAMPINMETSÄ   
69-401-220-0 LISÄ-LIEJUMÄKI   

69-401-221-1 LISÄ-KANTOLA   

69-401-232-0 LISÄ-KESÄNEN   
69-401-2-45 SAHI   
69-401-267-0 VIINAPURO   
69-401-27-4 ANNALA   
69-401-28-59 KUMPULA   

69-401-29-11 VÄLIRINNE   
69-401-30-69 JATKOLA   
69-401-311-10 Metsä-Oja   
69-401-3-142 HIISKULA   
69-401-3-169 KIVINOTKO   
69-401-43-66 METSÄ-VIKLO   
69-401-67-28 METSÄ-KITKA   
69-401-67-36 Lykkylä   
69-401-67-40 Lykkylä   
69-401-77-5 MUSTANIEMI   
69-401-78-33 YRITYS   
69-401-8-76 LATONIITTY   
69-402-20-96 Alakoski   
69-402-240-0 LISÄ-KYTÖ   
69-402-286-2 SILEÄKANGAS   
69-402-52-22 JOKIRINNE   
69-893-10-1 HAAPAJÄRVEN VALTIONMAA   
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Kuva 5-5. Maanomistus kaava-alueella. 
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5.1.3. Liikenne 
 

Kaava-alue (hanke-alue), sijoittuu kantatien 58 (Reisjärventie) eteläpuolelle. Tuulivoimapuiston liiken-
nöinti tapahtuu ko. tien kautta. Reisjärventien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli v. 2016 1236 ajo-
neuvoa / vrk. Kokonaisliikennemäärä kaava-alueen läheisillä tieosuuksilla on esitetty kuvassa 5-6 (Lii-
kennevirasto, 2016, Pöyry 2017). 

Haapajärvi-Muuraisjärvi moottorikelkkaura kulkee hankealueen kautta. (Kuva 5-3).  

Jyväskylä-Haapajärvi-rata sijaitsee hankealueen itäpuolella noin 3,3 km etäisyydellä.  

 
Kuva 5-6. Kokonaisliikennemäärä kaava-/ hankealueen läheisillä tieosuuksilla. (Liikennevirasto 2016) 

 

Hankealuetta lähimmät lentoasemat ovat Kajaani, Oulu ja Kokkola-Pietarsaari. Kajaanin lentoasema si-
jaitsee kaava-alueen koillispuolella noin 140 km etäisyydellä,  Oulun lentoasema noin 140 km hankealu-
een pohjoispuolella ja Kokkola-Pietarsaaren lentoasema noin 110 km hankealueelta länteen. Hankealue 
ei sijoitu lentoasemien korkeusrajoitusalueille. Muita lentopaikkoja hankealueiden lähietäisyydellä ovat 
Pyhäsalmi noin 35 km koilliseen, Kärsämäki noin 45 km koilliseen, Haapavesi noin 50 km pohjoiseen ja 
Ylivieska noin 52 km luoteeseen. Lisäksi valtatiellä 27 on Nivalan varalaskupaikka noin 42 km etäisyy-
dellä kaava-alueesta luoteeseen. 
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5.2. Aluetta koskevat suunnitelmat  

5.2.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaista alueiden käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet vuonna 2000. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen päätee-
mana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. 

 
Tarkistetuissa tavoitteissa todetaan tuulivoiman osalta: 

· maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alu-
eet 

· tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-
tettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät tämän hankkeen kannalta seuraavia kokonaisuuksia: 
 

· toimiva aluerakenne 
· eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
· kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
· toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
· luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: 
 

· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

· auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, 
joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

· toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäy-
tön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä 

· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa 
· luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. 

 
Pajuperänkankaan tuulivoimarakentamista koskevien valtakunnallisten tavoitteiden toteutumien on ar-
vioitu kappaleessa 8.7.1. 
 
Nimenomaisesti tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnitte-
lussa on otettava huomioon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten esimerkiksi mai-
semaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista ja lentoturvalli-
suutta koskevat tavoitteet. 
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5.2.2. Maakuntakaavoitus  
 

Osayleiskaava-alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on hyväksytty maakunta-
valtuustossa 11.6.2003, vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005 ja saanut lainvoiman 
25.8.2006. Osayleiskaava-alueen eteläosaan sijoittuu pieni osa maakuntakaavassa osoitettua luonnon-
suojelualuetta (SL) ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. 
 
SL-aluetta koskee suunnittelumääräys: 
 
”Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun 
tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten 
yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukainen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunto.” 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013, vahvistettu 
ympäristöministeriön päätöksellä 23.11.2015 ja saanut lainvoiman 3.3.2017. 
 
1. vaihemaakuntakaavan aihepiirejä ovat: 
 

· energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, tur-
vetuotantoalueet) 

· kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat 
· luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat) 
· liikennejärjestelmä (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logis-

tiikka. 
 
Pajuperänkankaan tuulivoima-alue on osoitettu vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueeksi  
(tv-1 358), jonka määräys kuuluu: 
 
”Tv-1-merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-alueiden 
rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku merkinnän yhteydessä 
viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.” 
 
Tv-1-merkintää koskevat suunnittelumääräykset: 
 
”Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kult-
tuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja 
että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.” 
 
”Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voima-
loiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poron-
hoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset.” 
 
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava 
 
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja saanut 
lainvoiman 2.2.2017. 
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Sen teemat ovat: 
· maaseudun asutusrakenne 
· kulttuuriympäristöt 
· virkistys- ja matkailualueet 
· seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet 
· seudulliset ampumaradat 
· puolustusvoimien alueet 

 
Uusina merkintöinä ovat tämän tuulivoimahankkeen koillispuolelle esitetty maakuntakaavan tuulivoima-
loiden alueelle ea-merkintä: ”Ampumarata. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ampumaradat” 
sekä hankealueen läpi osoitettu: ”Moottorikelkkailureitti tai -ura. Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja 
suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä”. 
 
 

 
Kuva 5-7. Kaava-alueen sijoittuminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan sekä 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen 
yhdistelmäkartalla. Kaava-alueen raja merkitty punaisella. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017, WSP 2017). 
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Vireillä oleva Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 
 
Vireillä oleva 3. vaihemaakuntakaava on ollut luonnoksena nähtävillä 10.4.-12.5.2017. 
 
Sen teemat ovat: 

· pohjavesi- ja kiviainesalueet 
· mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet 
· Oulun Seudun liikenne ja maankäyttö 
· tuulivoima-alueiden tarkistukset 
· Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset 
· muut maakuntakaavamerkintöjen päivitykset 

 
Hyvin laaja alue, johon hankealuekin ja Haapajärven taajama sisältyvät, on merkitty mineraalivaranto-
alueeksi. Toistaiseksi tämän hankkeen vaikutuspiiriin ei ole esitetty muita yksityiskohtaisempia tuuli-
voima-alueisiin tai muihin teemoihin tai merkintöihin liittyviä muutoksia, joilla olisi vaikutusta tähän 
hankkeeseen. 
 
Yleis- ja asemakaavat 

Kaava-alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja. 

Haapajärven kaupungin keskustan asemakaava-alue sijaitsee hankealueelta n. 9 kilometriä ja Haapajär-
ven keskustan osayleiskaava 2035 noin 6 km koilliseen. 
 
Reisjärven kunnan Valkeisjärven, Syväjärven ja Tielammen ranta-asemakaavat sijaitsevat n. 4 kilometriä 
ja Reisjärven Köyhänperän rantaosayleiskaava noin 9 km lounaaseen. (Kuva 5-8). 
 
Reisjärven kuntakeskuksen asemakaava-alue sijaitsee hankealueelta n. 12 kilometriä lounaaseen. 
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Kuva 5-8. Kaavoitus hankealueen läheisyydessä. (Ympäristöhallinnon karttapalvelu Karpalo 2017, WSP 2017, poh-
jakartta © MML 2017).  



 

33/90  |  13.10.2017   |  Haapajärven Pajuperäkankaan tuulivoimahanke 
Osayleiskaavaluonnos 
 
Kaavaselostus 

5.2.3. Hankkeen liittyminen muihin toimintoihin, hankkeisiin ja suunnitelmiin 
 

Kuvassa 5-9 on esitetty kaava-aluetta lähimmät muut tuulivoimahankkeet (Etha Wind Oy 2016).  

Hankealueen lähin tuulivoimahanke on noin 16 km koilliseen sijoittuva ABO Wind Oy:n ja Infinergies 
Finland Oy:n suunnittelema Sauviinmäen 9 tuulivoimalan tuulivoimahanke. Sauviinmäen hankealueelle 
on pystytetty kesällä 2015 kaksi voimalaa ja seitsemän voimalaa on pystytetty syksyllä 2017 Savinevan 
alueelle. 

Hankealueelta noin 24 km koilliseen sijoittuu ABO Wind Oy:n ja Infinergies Finland Oy:n Ristiniityn 
kahdeksan voimalan hanke ja noin 23 km koilliseen ABO Wind Oy:n ja Infinergies Finland Oy:n Väli-
kankaan 16 voimalan tuulivoimahanke. Molempiin hankkeisiin on toteutettu YVA-lain mukainen ym-
päristövaikutusten arviointimenettely. Hankkeiden kaavat ja rakennusluvat ovat lainvoimaisia. 

Kaava-alueen länsipuolelle on suunnitteilla Fingrid Oyj:n Keski-Suomen ja Oulujoen välinen 400 kV voi-
majohtohanke, joka sijoittuu nykyisen 220 kV -voimajohdon Petäjävesi - Haapaveden VL paikalle. 

 

Liikennehankkeita ei ole tiedossa 

Kaava-alueelle ei ole osoitettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa tai Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihe-
maakuntakaavassa tie- tai ratahankkeita. Kaava-alueelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehank-
keita. 

 

Sukkasalmen ampumaradan kehittäminen 

Kaava-alueen ulkopuolella Sukkasalmen ampumaradan alueella on riistanhoitoyhdistyksen ampumarata, 
jossa on käytössä kolme rataa: luodikko- ja hirviradat sekä haulikon trap-rata. Riistanhoitoyhdistyksen 
radan rinnalle on paikallinen ampumaseura rakentamassa nykyaikaista ampumarataa. (Lähde Metsästä-
jäkysely 2017). 
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Kuva 5-9. Pajuperäkankaan tuulivoimahankkeen ympäristössä sijaitsevat muut tuulivoimahankkeet (Pöyry Finland 
Oy 2017). 
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5.3. Luonnonolot  

5.3.1. Maa- ja kallioperä sekä topografia 
 

Hankealueen maaperä on pääosin moreenia. Alueelle on tyypillistä myös kalliopaljastumat ja kalliomaa-
alueet (kallionpinnalla maapeitteen paksuus <1 m). Painanteissa tavataan pintakerroksena monin paikoin 
myös turvetta. Voimalat sijoittuvat karttatarkastelun perusteella moreenimaa-alueille ja kalliomaa-alu-
eille (Kuva 5-10, GTK Maankamara 2017). 

Hankealueen kallioperä koostuu pääasiassa granodioriitistä ja on laadultaan sellaista, ettei se sisällä esi-
merkiksi kohonneita raskasmetallipitoisuuksia tai sulfidimineraaleja. 

Kaava-alueelle ei sijoitu arvokkaita kallio- tai moreenimuodostumia eikä ranta- tai tuulikerrostumia.  
 
Luontokohteena hankealueella havaittiin metsälain (10§) mukaisista erityisen tärkeistä elinympäris-
töistä karukko kalliometsä (kohde 2, kuva 5-12). 
 

 
Kuva 5-10. Hankealueen maaperän yleispiirteet. Vaaleanruskea väri kuvaa moreenia, punainen kalliota 
/ kalliomaata ja harmaa turvetta. (GTK Maankamara 2017). 
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5.3.2. Pinta- ja pohjavedet  
Pintavedet 

Kaava-alueelle ei sijoitu vesistöjä, lähteitä, lampia tai järviä. Ainoat vesimuodostumat ovat kolme alle 
hehtaarin kokoista maa-ainestenottopaikalle syntynyttä lamparetta. 
 

Lähimmät vesistöt ovat Mustanlampi (lähimmillään 1,7 km alueen pohjoispuolella), Palolampi (1,8 km 
etelään), Lummelampi (2,1 km etelään), Nuottijärvi (3,7 km kaakkoon), Hautaperän tekojärvi (4,6 km 
itään), sekä Reisjärven kunnan puolella sijaitsevat Kalliojärvi (2,3 km länteen) ja Valkeisjärvi (4,4 km 
lounaaseen). Saadun mielipiteen mukaan hankealueen ulkopuolella Mustalammen itäpuolella sijaitsee 
lähde. Lähin tuulivoimala (nro 7) on lähteestä noin 1,8 km etäisyydellä. 

Pohjavedet 

Kaava-alueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Hankealueelta noin 10 kilometriä itään sijaitsevat vedenhan-
kintaa varten tärkeät Pitkäkankaan (1106903) sekä Kuivikon (1106951) pohjavesialueet. Hankealueelta 
noin 10 kilometriä lounaaseen sijoittuvat vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet Vierikangas 
(1169102) ja Särkiharju (0960151) Kuva 5-11. (SYKE). 

Saadun mielipiteen mukaan hankealueen ulkopuolella Mustalammen rannalla sijaitsevan loma-asunnon 
pihalla on pohjavesikaivo. Lähin tuulivoimala (nro 7) on kaivosta noin 2 km etäisyydellä. 

 
Kuva 5-11. Hankealueen sijainti 3. jakovaiheen valuma-alueella ja lähimmät pohjavesi- ja valuma-alueet 
(Lähde: SYKE). 
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5.3.3. Kasvillisuus  
 

Alue kuuluu keskiboreaalisella vyöhykkeellä Pohjanmaan alueeseen (3a) ja suokasvillisuutensa puolesta 
Pohjanmaan aapasuoalueeseen. Selvitysalueelle ei sijoitu vesistöjä.,  
 
Kaava-alue on pääosin talouskäytössä olevaa metsämaata, jossa kivennäismaan lisäksi on runsaasti rä-
mettä. Alueella on tehty runsaasti harvennushakkuita. Alueen kankaat ovat kivikkoisia. Avosuota alu-
eella on Antinneva alueen pohjoisosassa. Pieniä korpimaisia aloja on alueella siellä täällä. Alueen suot 
ovat pääosin metsäojitettuja, ojittamatonta suoalaa on ainoastaan Antinevan pohjoisosassa. Metsätyyp-
pinä vallitsevat tuore- ja kuivahko kangas. Valtaosa alueen metsistä kuuluu ikäluokkaan 33–75 vuotta.  
 
Huomionarvoiset lajit kaava-alueella 
 
Suunnitelluilla ohjeellisilla voimalapaikoilla ei sijaitse kasvillisuuden tai kasviston osalta suojeltavia tai 
luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita kuten metsä-, vesi- tai luonnonsuojelulaki-
kohteita eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Suunnitellut tuulivoimaloiden sijoituspaikat ovat suurimmaksi 
osaksi luonnontilaltaan eriasteisesti muuttuneita talousmetsiä tai ojitettuja soita. 
 
Ohjeellisen voimalapaikan 1 itäpuolella sijaitsevalla Antinevan suoalueella havaittiin uhanalaisia luonto-
tyyppejä: vaarantuneeksi (VU) luokitellut pallosara- ja sararämeet sekä silmälläpidettävät (NT) tupas-
villa- ja isovarpurämeet.  
 
Antinnevan suoalue on pohjois-, itä- ja eteläosastaan reunaojitettu ja suon läpi kulkee oja. Suo on ojit-
tamattomalta osaltaan luonnontilaisen kaltaista mätäs- ja välipintaista tupasvilla- ja sararämettä, ojituk-
sen vaikutukset näkyvät kuitenkin jonkinasteisena kuivumisena. Suon yleislajistoa ovat tupasvilla, tupas-
luikka, rahkasara, variksenmarja, suokukka, vaivaiskoivu, jouhisara, jokasuonrahkasammal, kalvakkarah-
kasammal ja rämerahkasammal. Suon puusto on 2-4-metristä mäntyä. Suo vaihettuu kankaisiin yleisesti 
isovarpurämeinä. Suon eteläosan ojitusalue on laajalti turvekangasta. Suoaltaan eteläreunassa suotyyp-
peinä esiintyvät isovarpu-, tupasvilla- ja pallosararämeet. 
 
Kaava-alueella metsälain (10§) mukaisista erityisen tärkeistä elinympäristöistä havaittiin karukko kallio-
metsä.  
 
Maastokäynnillä ei kaava-alueelta havaittu luontodirektiivin liitteen IV(b) mukaisia, luonnonsuojelulain 
perusteella rauhoitettuja, uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. 
 
Huomionarvoiset lajit kaava-alueen läheisyydessä 
 
Valtion ympäristöhallinnon rekisterin mukaan kaava-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu aarnisam-
maleen (Schistostega pennata) esiintymiä. Laji on alueellisesti uhanalainen ja nykyisessä uhanalaisuusarvi-
oinnissa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). 
 
Lähialueelta on myös silokäävän (Gloeoporus pannocinctus) ja ruostekäävän (Phellinus ferru-gineofuscus) 
esiintymätiedot, lajit on nykyisellään arvioitu elinvoimaiseksi (LC).  
 
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen perusteella ehdotetaan kolmen kohteen merkitsemistä kaavaan 
luo-kohteena (kuvat 5-12, 5-13, taulukko 2). 
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Kuva 5-12. Kaava-alueen ja sen lähiympäristön inventoidut luontokohteet (Pöyry Oy 2017) 
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Taulukko 2. Osayleiskaavaan ehdotettavat luo-kohteet. 

ALUE KUVAUS SUOJELUARVO UHAN-
ALAISUUS 

Lk 1 (luo-1) Karu kalliokko Metsälain 10 § 
Erityisen tärkeä elinympä-
ristö 
 

 

 

Lk 2  (luo-2) Antinnevan suoalue. 
Tupasvilla-, isovarpu-, 
pallosara- ja sararämettä. 

Arvokas suoluonnon 
elinympäristö NT, VU 

Lk 3 (luo-2) Antinenvan isompi suo-
alue 

Arvokas suoluonnon 
elinympäristö 

NT, VU 

 
 

 
Kuva 5-13. Osayleiskaavaan ehdotettavat luo-kohteet. (WSP 2017, pohjakartta © MML 2017). 
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5.3.4. Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan erityisen merkittävät kohteet 
 

Kaava-alueella 
 
1. Pajuperänkangas, Natura 2000-alue (FI 1002017, SAC), Natura-alue sijoittuu osin kaava-alueelle. 
Pajuperänkangas on vanhan metsän suojelukohde. Tuulivoimapuiston vaikutuksista Natura-alueelle on 
laadittu Natura-arviointi (Pöyry Finland Oy). 
 
Kaava-alueen läheisyydessä 
 
2. Korteojan korpi, Natura 2000-alue (FI 1002006 SAC) ja vanhojen metsien suojeluohjelma (AMO 
000023), sijoittuu noin 1,7 kilometrin päähän hankealueen pohjoispuolelle. Alue koostuu purosta ja 
sen ympäristön tervaleppäkorvesta. 
 
3. Palolamminkangas, valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (MOR-Y11-075), sijoittuu noin 
650 metrin päähän hankealueen eteläpuolelle. 
 
4. Mustanniemen vanha metsä, yksityinen suojelualue (YSA 207623), sijoittuu 1,7 kilometrin päähän 
hankealueen länsipuolelle Reisjärventien varteen.  
 
Suojelualueet, ks kuva 5-14. 
 
 
Tuulivoimapuiston lähistölle ei sijoitu kansainvälisesti (IBA) tai kansallisesti (FINIBA) arvokkaita lintu-
alueita. Lähin IBA-FINIBA -alue on noin 55 km pohjoiseen sijoittuva Haapaveden lintujärvet. 
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Kuva 5-14. Kaava-alueella ja kaava-aluetta lähimpien suojelualueiden sijainti. 
 
1 = Pajuperänkankaan Natura 2000 –alue (FI  1002017) (osittain kaava-alueella) 
2 = Korteojan korpi Natura 2000 –alue (FI  1002006) 
3 = Palolamminkankaan moreenimuodostuma (MOR -Y11-075) 
4 = Mustaniemen yksityinen suojelualue (YSA 207623). 
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5.3.5. Linnusto 
 

Alueella tehtiin 2016 kanalintujen soidinpaikkaselvitys huhti-toukokuussa, pesimälinnustoselvitys touko-
kesäkuussa ja sääksen lentoreittiselvitys heinäkuussa. Lisäksi syysmuuttoa havainnoitiin syksyllä 2016. 
Selvityksiä täydennettiin vielä keväällä 2017 pöllöselvityksellä ja kevätmuuttoselvityksellä. Hankealueen 
linnustosta ei ole tiedossa muita aiempia selvityksiä. Petolintujen ja suojelullisesti huomionarvoisten 
lajien reviiri- ja rengastustietoja on hankittu Metsähallituksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon re-
kistereistä. Metsästysseuroilta ja Haapajärven–Reisjärven riistanhoitoyhdistykseltä saatiin tietoa erityi-
sesti metson ja teeren soidinpaikoista sekä alueen petolinnuista. 
 
Metsätalous on muokannut hankealueen metsiä voimakkaasti, mikä heijastuu alueen linnustoon. Metsä 
on etupäässä nuorta ja käsiteltyä havupuuvoittoista talousmetsää, mutta paikka paikoin puusto on vart-
tunutta ja lisäksi hankealueelta löytyy lehtomaisia korpia ja umpeen kasvavaa rämettä. Linnusto koostuu 
pääasiallisesti seudulle yleisistä metsän yleislinnuista ja havumetsälinnuista (luokittelu: Väisänen ym. 
1998).  
 
Hankealueen eteläosaan ulottuu pieneltä alalta Pajuperänkankaan Natura 2000 -alue (FI1002017, SAC), 
joka on laaja ja yhtenäinen vanhan metsän alue. Natura-alueen metsälinnusto on sitä ympäröiviin metsiin 
verrattuna monipuolinen ja runsas. 
 
Pesivät linnut 
 
Kaava-alueella tai sen lähistöllä on havaittu 56 pesimälajia. Lajeista 19 on suojelullisesti huomionarvoisia, 
joista uhanalaisluokituksessa: 
 

· (VU) Vaarantuneiksi luokiteltuja lajeja ovat: taivaanvuohi, tervapääsky, hömötiainen, 
töyhtötiainen sekä punatulkku 

· (NT) Silmälläpidettäviä lajeja ovat: metso ja viirupöllö 
· Alueellisesti uhanalaisia ovat: metso, pikkusieppo ja järripeippo 
· EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja ovat: metso, teeri, pyy, kurki, viirupöllö, 

pohjantikka palokärki ja pikkusieppo 
· Suomen kansainvälisiä vastuulajeja ovat: tavi, telkkä, metso teeri, rantasipi, pohjantikka 

ja leppälintu. 
 
Suojelullisesti huomionarvoiset lajit esiintyivät linnustoselvitysten mukaan alueella siellä täällä ja yksit-
täispareina, eikä erityisiä keskittymiä tai linnustolle potentiaalisesti tärkeitä elinympäristöjä havaittu. 
 
Petolinnut ja kanalinnut 
 
Kaava-alueella metsoja havaittiin vain yksittäin, soidinpaikkoja ei löytynyt, mutta teerellä tunnistettiin 
neljä soidinaluetta. Ne ovat melko pieniä ja sijaitsevat etupäässä hakkuuaukeilla, eivät luonnollisissa 
elinympäristöissä. Lisäksi tunnistettiin viirupöllöreviiri. 
 
Kaava-alueen lähistöllä on vanha maakotkan pesä, joka sijaitsee noin 2,4 kilometrin päässä lähimmästä 
suunnitellusta voimalapaikasta. Pesässä ei kuitenkaan tiettävästi ole pesitty vuoden 1997 jälkeen. Han-
kealueelta noin 2 kilometrin päässä sijaitsee aktiivinen sääksen reviiri ja reviirin koiraan saalistuslentoja 
tarkkailtiin kesällä 2016. Hankealueen lähistöllä on kaksi metson soidinpaikkaa, kaksi viirupöllö- ja 
yksi helmipöllöreviiri.  
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Muuttolinnusto 
 
Hankealue sijaitsee metsäisellä seudulla sisämaassa, joten lähtökohtaisesti muuttolinnusto ohittaa alu-
een leveänä rintamana eikä lähistöllä juuri ole valtakunnallisia lintujen päämuuttoreittejä (BirdLife Suomi 
2014). Ainoa poikkeus tästä on kurki, jonka syksyiselle päämuuttoreitille hankealue sijoittuu. Jopa 20 
000 kurkea muuttaa vuosittain noin 70 km leveällä sektorilla, jolla hankealue sijaitsee.  
 
Keväällä kurjen päämuuttoreitti kulkee hankealueen länsipuolella ja vain pieniä määriä muuttaa hanke-
alueen yli. Muiden lintujen osalta muutto kulkee leveänä rintamana ja yksilömäärät ovat melko pieniä. 
Kuva 5-15. 
 
 

 
Kuva 5-15. Hankealue sijaitsee keskellä kurjen syysmuuttoreittiä. (Taustakartta: MML 2016, Lintujen muuttorei-
tit: BirdLife Suomi 2014). 
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5.3.6. Muu eläimistö 
 

Liito-orava 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluva liito-orava on suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa 
luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) (Liukko ym. 2016). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelu-
lailla rauhoitettu (LsL 1096/96) ja Suomen kansainvälinen vastuulaji. 

Kaava-alueelle toukokuussa 2016 tehdyssä liito-oravaselvityksessä, tai muidenkaan selvitysten yhtey-
dessä, ei tehty havaintoja liito-oravasta. Alueella ei ollut lajille potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-ora-
vahavaintoja ei tehty myöskään hankealueen eteläpuolelle sijoittuvalta Pajuperänkankaan Natura 2000-
alueelta. 

 

Lepakot 

Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, jotka kaikki on rauhoitettu. Näistä viisi on Suomessa säännöllisesti 
esiintyviä, lisääntyviä ja talvehtivia. Pohjanlepakkoa lukuun ottamatta lepakot painottuvat Suomessa le-
vinneisyydeltään eteläiseen osaan maata. Kaikkien yleisimpien lajiemme tunnettu levinneisyysalue ulot-
tuu kuitenkin kaava-alueen korkeudelle asti. 

Suomen luonnonsuojelulain (1096/1996) 49§:n mukaan EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 
(92/43/EEC) lajeina minkään maassamme tavattavan lepakon selvästi havaittavia lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Toisaalta Suomen vuonna 1999 ratifioiman Euroopan lepakoiden-
suojelusopimuksen (EUROBATS) mukaan myös lepakoille tärkeät ruokailualueet on pyrittävä säästä-
mään (Valtionsopimus 943/1999). 

Alueen lepakkotilannetta on selvitetty maastokartoituksin kesällä 2016. Havaintoja tehtiin muutamasta 
pohjanlepakkoyksilöstä. Varsinaisia lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia tai levähdyspaikkoja ei selvityk-
sessä löytynyt. 

 

Sammakot 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluva viitasammakko on suomalaisessa uhanalaisuusluokituk-
sessa luokiteltu elinvoimaiseksi (LC) (Rassi ym. 2010). Viitasammakko kuuluu luonnonsuojeluasetuksella 
(LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin. 

Hankealueelle keväällä 2017 tehdyn viitasammakkoselvityksen aikana havaintoja lajista ei tehty, rus-
kosammakkoa sen sijaan havaittiin. Alueelle sijoittuvat soranoton seurauksena syntyneet lampareet ei-
vät ole viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä. Lajista ei ole aikaisempia havaintoja hankealueella. 

 

Suurpedot 

Alueella esiintyy säännöllisesti kaikkia neljää suurpetolajia, mutta sieltä ei tunneta suurpetojen lisäänty-
mispaikkoja. Luonnonvarakeskuksen seuranta-aineistojen mukaan, hankealueen tuntumasta on havain-
toja 1–5 karhusta touko–heinäkuussa 2017. Metsästäjähaastattelujen perusteella ilves ja ahma esiin-
tyvät hankealueella säännöllisesti ja ilvesten määrä on viime vuosina jopa kasvanut. Huhtikuussa 2017 
nähtiin ahman lumijäljet hankealueen itäosassa metsäautotiellä. Luonnonvarakeskuksen 7.6.2017 julkai-
seman susikanta-arvion mukaan hankealueella ei ole varsinaista susireviiriä. Hankealuetta lähimmät 
tunnetut reviirit ovat yli 20 km päässä Kärsämäellä ja Kinnulassa. 



 

45/90  |  13.10.2017   |  Haapajärven Pajuperäkankaan tuulivoimahanke 
Osayleiskaavaluonnos 
 
Kaavaselostus 

5.4. Maisema ja kulttuuriympäristö  

5.4.1. Maisemamaakunta 
 

Maisemamaakuntajaossa arviointialue kuuluu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 
mukaan maisemamaakuntajaossa Suomenselkään (Ympäristöministeriö 1992a). 
 
Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on suhteel-
lisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Koko aluetta vallitsee mannerjäätikön 
kulutuskorkokuva. Maa on yleensä karun moreenin peitossa ja paikon on laajoja kumpuilevia drumliini-
kenttiä. Suurimpien rannikoille suuntautuvien jokilaaksojen latvojen varsilla on savi ja silttikerrostumia. 
Näille latvoille on myös maanviljely keskittynyt. Suomenselän poikki kulkee harvakseltaan luoteesta 
kaakkoon suuntautuvia harjujaksoja. Koko Suomenselkä on ympäristöltään karua kuuluen keskiboreaa-
liseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Soita on huomattavan paljon ja suoyhdistelmät edustavat yleensä Poh-
janmaan aapasoita. Peltoalaa on niukalti ja suuri osa siitä on keskittynyt jokilaaksojen latvasavikoille. 

5.4.2. Kaava-alueen maisema 
 
Kaava-alueen puusto on alueelle tyypillistä talousmetsää, jossa puusto on hakkuukuvioiden mukaisesti 
eri kehitysvaiheissa. Alueella on myös paljon pienialaisia pääosin ojitettuja soita sekä joitain kalliopaljas-
tumia. Hankealueella risteilee harvakseltaan metsäteitä. 

5.4.3. Topografia ja maisemarakenne 
 

Alueen maastonmuodot ovat suhteellisen tasaiset ja maanpinnan korkeus laskee luoteeseen kohti ran-
nikkoa. Hankealueen eteläpuolella kulkee päävedenjakaja, jonka pohjoispuolelta vedet laskevat Pohjan-
lahteen ja eteläpuolelta Päijänteen kautta Suomenlahteen. Kaava-alue sijaitsee matalalla kumpareella, 
jonka korkeustasot vaihtelevat noin +113 mpy ja +170 mpy välillä (kuva 5-17). 

5.4.4. Kulttuuriympäristöjen arvokohteet ja muinaisjäännökset 
 
Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuripe-
rintöalueita. 
 
Hankkeen lähialueilla on valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti arvokasta ra-
kennusperintöä, suojeltua rakennusperintöä, maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja merkittäviä 
kulttuurihistoriallisia kohteita (kuva 5-16). Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat 
noin 8 kilometrin päässä sijaitsevat Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä ja Muurasjärven kulttuurimaisema-
alueet. Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä 
pohjoiseen tuulivoimapuistosta. Uudessa ehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 
on merkitty nämä kolme aluetta hivenen eri rajauksella. 
 
Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä löytyy Haapajärven kirkonkylältä noin 10 kilometrin etäi-
syydellä oleva Haapajärven kirkkoranta. Haapajärven kirkko ja tapuli on luokiteltu myös suojelluksi 
rakennusperinnöksi (rakennusperintörekisteri). Kauempana noin 16 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 
myös rakennusperinnöksi luokiteltu Reisjärven tapuli ja kirkko. Maakuntakaavoissa valtakunnallisesti 
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arvokkaiksi maisema-alueiksi merkityt alueet vastaavat pääosin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita. Maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi merkittyjä kohteita löytyy Haapajärven kirkonky-
län suunnalta noin 10 kilometrin etäisyydeltä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksessa (2016) 
on maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi merkitty noin 7 kilometrin etäisyydelle uusi alue Hautaperän 
tekojärven pohjoispuolelle. 
 
Lähialueilla on myös merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita. joista lähimpänä on Jäppiperän Kääntä 
noin kahden kilometrin etäisyydellä. Seuraavaksi lähin kohde on yli neljän kilometrin etäisyydellä oleva 
Autio (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993). Alueella sijaitsee myös paikallisesti arvokkaita inven-
toituja perinnemaisemia ja kulttuurihistoriallisia kohteita (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015a ja 2015b). 
 

  

Kuva 5-16. Lähimmät kulttuuriympäristön arvokohteet. Kaava-alueen raja sinisellä. (Maisema-arkkitehtitoimisto 
Väyrynen, 2017). 
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Kuva 5-17. Maaston korkeussuhteet ja tuulivoimaloiden sijainnit. Korkeuskäyrät on esitetty metrin välein ja voi-
malat on merkitty valkoisilla ympyröillä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen, 2017) 
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Muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohteet kaava-alueella 

 

Kaava-alueelle ei sijoitu ennestään tunnettuja muinaisjäännöskohteita. Hankealueelle on tehty arkeolo-
ginen inventointi (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu, 2016), jonka tuloksena kaava-alueelta löytyi 
kolme uutta muinaisjäännöskohdetta: 

Kohde 1 Tervahauta (Antinneva, mj-tunnus 1000028896) 

Kohde 2 Tervapirtin jäännös (Antinneva 2, mj-tunnus 1000028897) 

Kohde 3 Tervahauta (Pajuperänkangas, mj-tunnus 1000028898) 

 

sekä yksi kulttuuriperintökohde: 

Kohde 4 Maakellari (Pajuperänkangas 2, mj-tunnus 1000028899).  

 

Muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohteet kaava-alueen ulkopuolella 

 

Kaava-alueen ulkopuolella on lisäksi kaksi kulttuuriperintökohdetta: 

Kohde 5 Maakellari / kämpän jäännös (Lahtarinneva, mj-tunnus 1000028900) 

Kohde 6 Kolmiomittaustornin jäännös (Numerokallio, mj-tunnus 1000028901) 

(KMO/Metsähallitus kulttuuriperintöinventointi H.-P. Schulz, 2013). 

Kaava-alueen lähistöltä tunnetaan 2 historiallisen ajan muinaisjäännöstä: Etelä-Sydänmaa Antinkalliot 
rajamerkki alueen pohjoispuolella (mj-tunnus 69500001) ja Palolamminkangas tervahauta (mj-tunnus 
1000026203) alueen eteläpuolella. Lähialueella on useita tervahautoja. 

Kuva 5-18. 
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Kuva 5-18. Arkeologisessa inventoinnissa tunnistetut muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet kaava-alu-
eella ja sen läheisyydessä. 
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6. Suunnittelun tavoitteet 
 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämi-
nen ja lupien myötä niiden rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja laadinnassa 
hyödynnetään olemassa olevaa lähtöaineistoa, hankkeesta vastaavan suunnitelmia ja samanaikaisen 
YVA-menettelyn yhteydessä tehtäviä luonto- ja ympäristöselvityksiä sekä muita kaavaan tai hankkee-
seen liittyviä selvityksiä. Tavoitteena on toteuttaa tuulivoimahankkeen rakentaminen alueen ominais-
piirteet sekä rakentamisen, toiminnan ja käytöstä poiston ympäristövaikutukset huomioon ottaen. 

Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäytöntarpeet sekä 
suunnitteluprosessin kuluessa mahdollisesti esiin nousevat uudet tavoitteet. 

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perus-
teena. Maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:n mukaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimara-
kentamista ohjaavaa yleiskaava on huolehdittava siitä, että: 

1. Yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella. 

2. Suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön. 

3. Tuulivoiman tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen tavoitteena on osaltaan edistää Suomen ilmastopoliittisia tavoit-
teita, jossa tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho 2500 MW:iin vuoteen 2020 men-
nessä ja pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategiaa (työ- ja elinkeinoministeriö 2013), jossa tavoitteena 
on tuottaa tuulivoiman avulla sähköä 9 TWh vuonna 2025.  

Hanke edistää osaltaan myös Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiastrategian mukaisia tavoitteita. 
Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa tuulivoimalle on määritelty vähintään 1 TWh (noin 400 MW) 
tuotantotavoite vuoteen 2020 ja 3 TWh (noin 1 200 MW) vuoteen 2050 mennessä (Pohjois-Pohjan-
maan liitto 2012). 

7. Osayleiskaavan ratkaisut, merkinnät ja määräykset 
 

Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava mahdollistaa 16 tuulivoimalan rakentamisen kaava-
alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 250 metriä maanpinnasta. 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 787 hehtaaria ja sen keskeiset määräykset kohdistuvat tuulivoi-
mapuiston rakentamisen ohjaukseen. Alue on merkitty pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu-
eeksi, jonne saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, 
teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueen. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentami-
nen. Pienialainen osa kaava-aluetta sen eteläreunalla on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Natura-
alueeksi. Kaavalla osoitetaan lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta kolme tärkeää aluetta, kolme 
muinaismuistokohdetta ja yksi kulttuuriperintökohde. Lisäksi osoitetaan ohjeelliset tielinjaukset ja kaa-
pelireitit. Alueen läpi on osoitettu moottorikelkkailureitti maakuntakaavan mukaisesti. 

Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tar-
koittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuu-
livoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). Merkinnät 
ja määräykset on esitetty kaavakartalla. 
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8. Osayleiskaavan vaikutukset 

8.1. Vaikutusten arvioinnin menetelmät  

 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen on 1.6.2011 lähtien edellyttänyt YVA-lain mukaisen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn soveltamista aina, kun hanke käsittää vähintään 10 tuulivoimalaa tai tuulivoi-
maloiden kokonaisteho on vähintään 30 MW. Tämän hankkeen kohdalla on sovellettu YVA-lain mu-
kaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Arviointiselostus (elokuu, 2017) ja sen laatimisen yh-
teydessä tehdyt selvitykset on otettu huomioon osayleiskaavan laatimisessa. Keskeisimmät arviointi-
selostuksen selvitykset ovat myös kaavaselostuksen liiteraportteja. 

Arvioinnissa on huomioitu tuulivoimarakentamiseen liittyvä ohjeistus (mm. Ympäristöministeriön laa-
tima Tuulivoimarakentamisen suunnittelu –opas 5/2016) ja lainsäädäntö. 

Osayleiskaavan keskeisten vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain 9 § jonka 
mukaan: ”Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaih-
toehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kult-
tuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.” 

Tuulivoimaloiden merkittävimpinä ympäristövaikutuksina pidetään yleisesti vaikutuksia maisemaan ja 
luonnonympäristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (esim. melu ja varjostus). 

Vaikutusarviointi kattaa tuulivoimahankkeen toteuttamiseen liittyvien luonto-, melu- ja varjon vilkku-
misvaikutusten, maisemaan ja kulttuuriympäristöön ja muinaismuistoihin kohdistuvien vaikutusten sekä 
alueen asukkaisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. 

8.2. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

 

Hankkeen YVA-menettely ja tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laadinta on 
käynnistetty samanaikaisesti kesäkuussa 2016. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja arvi-
ointityön tuloksena muodostunut arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. Kaavan vaikutusarvioinnissa 
on hyödynnetty ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laadittuja selvityksiä ja vaikutusarviointeja. 
Sekä YVA-selostuksesta että kaavaluonnoksesta saatava palaute käsitellään ja otetaan huomioon kaava-
ehdotusvaiheessa. 
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8.3. Laaditut selvitykset  

 

Osayleiskaavan luonnoksen selostuksen liitteenä on seuraavat asiakirjat: 

 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.10.2017 (WSP). 

Liite 2 Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 12.10.2017 (WSP). 

Liite 3 Natura-arviointi, 27.7.2017 (Pöyry). 

Liite 4 Luontoselvitykset 2016-2017, 21.7.2017 (Pöyry). 

Liite 5 Tuulipuiston arkeologinen inventointi 8.9.2016 (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu). 

Liite 6 Ulkoisen sähköverkon arkeologinen selvitys 18.6.2017 (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu). 

Liite 7 Meluselvitys 18.6.2017 (Pöyry). 

Liite 8 Vilkuntaselvitys 17.7.2017 (Pöyry). 

Liite 9 Asukaskyselyn tulokset 18.7.2017 (Pöyry). 

Liite 10 Maisemaselvitys 8.9.2017 (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen). 

 

8.4. Vaikutusalueet 

 

· Maankäyttövaikutusten tarkastelualue on tuulivoimapuiston kaava-alue ja sen välitön lähiympä-
ristö, kuten asetuksen mukaisten meluohjearvojen alueet. Tuulivoimapuiston suhdetta mm. maan-
käytön suunnitelmiin ja yhdyskuntarakenteeseen on selvitetty laajemmalla alueella. 

· Maisemavaikutuksia on arvioitu yleispiirteisellä tasolla noin 35 kilometrin etäisyydellä voima-
loista. Tarkemmalla tasolla vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu noin 20 ki-
lometrin etäisyydelle voimaloista. 

· Muinaismuistoihin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu kaava-alueella ja mahdollisten maakaa-
pelireittien vyöhykkeillä. 

· Elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu kaava-alueella sekä alueella, johon hankkeen 
mahdolliset vaikutukset, kuten maisemavaikutukset ja melu, ulottuvat. Lisäksi huomioidaan lähiseu-
dulla sijaitsevat muut merkittävät kohteet, joissa hankkeella voi olla elinkeinoihin kohdistuvia vai-
kutuksia. 

· Liikennevaikutusten osalta tarkastellaan hankkeen rakentamisvaiheen kuljetuksissa ja mahdolli-
sissa huoltotöissä käytettäviä reittejä. Tarkastelualueena ovat tuulivoimapuiston alueelle suuntau-
tuvat tiet. 

· Meluvaikutuksia on tarkasteltu keskeisesti mallinnetun asumisen enimmäismelutason ylittävän 
raja-arvon 40 dBA alueella.  

· Varjon vilkkumisen vaikutuksia on tarkasteltu noin kolmen kilometrin säteellä tuulivoimaloista. 

· Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu sillä alueella, jolle 
hankkeen mahdolliset vaikutukset (muun muassa maisemavaikutukset, melu, vilkkuminen) ulottu-
vat. 
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· Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön on arvioitu kaava-alueella sekä tarkasteltavien voi-
majohtoreittien alueilla. Muuttolinnuston osalta on tarkasteltu kaava-alueen lisäksi sen läheisyy-
dessä muuttavaa linnustoa. 

· Vaikutuksia suojelualueisiin on arvioitu niiden suojelualueiden osalta, jotka sijaitsevat kaava-
alueen läheisyydessä, ja joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan 
vaikutuksia. 

· Maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu kaava-
alueella, sekä erityisesti rakennuspaikoilla, joille sijoittuu tuulivoimaloita tai muita rakenteita. 

8.5. Melu 

8.5.1. Rakentamisenaikainen melu 
 

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikainen melu koostuu pääsääntöisesti tieliikennemelusta, tiestön ja 
tuulivoimaloiden perustusten rakentamisesta sekä koneiden käytön aiheuttamasta melusta. Rakentami-
senaikaiset meluvaikutukset ovat lyhytkestoisia, vaiheittaisia ja melko paikallisia. Rakentamisenaikaisesta 
melusta tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla ei arvioida olevan haittaa lähialueen asukkaille riittävästä 
etäisyydestä johtuen (etäisyydet lähimmistä voimaloiden rakennuspaikoista asutukseen lähes 2 km). 

Tuulivoimapuiston rakentamisaikana, joka kestää kaiken kaikkiaan arviolta 1–2 vuotta, raskas liikenne 
lisääntyy nykyisestä huomattavasti lähialueen teillä. Raskasta liikennettä aiheutuu teiden ja asennuskent-
tien rakentamiseen tarvittavien maa- ja kiviainesten kuljetuksista, betonikuljetuksista sekä tuulivoi-
malakomponenttien erikoiskuljetuksista. Liikenteen lähiasutukselle aiheuttamat haitat kuten melu, tä-
rinä ja pölyäminen lisääntyvät väliaikaisesti. Kuljetuksia (erit. maa-ainekset ja betoni) tehdään intensiivi-
sesti, mutta toisaalta suhteellisen lyhyen aikaa. Voimalakomponenttien erikoiskuljetukset ajetaan pienillä 
teillä alhaisilla nopeuksilla, jolloin melua, tärinää ja pölyämistä aiheutuu vähemmän. Kiviaineksen tuonti-
paikan sijainnin läheisyydessä haittavaikutukset ovat suuria ja näin etenkin pienemmillä teillä. Ko. paikan 
sijainti selviää hankkeen myöhemmässä vaiheessa. 

Lähimmän tuulivoimalan (no 14) suunniteltu sijoituspaikka on niin lähellä (noin 150 metriä) Pajuperän-
kankaan Natura-aluetta, että rakentamisen aikana Natura-alueen linnustolle saattaa kohdistua jossain 
määrin häirintää ja melua alueen ulkopuolella tapahtuvan liikenteen ja rakentamisen seurauksena. Ra-
kentaminen tulisi ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle. 
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8.5.2. Toiminnanaikainen melu 
 

Lähtökohdat ja mallinnusmenetelmät 

 

Tuulivoimalaitosten käyntiääni koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta äänestä (ko-
hinamainen ääni, jossa on jaksollinen rytmi) sekä sitä hieman kapeakaistaisemmasta sähköntuotantoko-
neiston yksittäisten osien aiheuttamasta äänestä (muun muassa vaihteisto, generaattori sekä jäähdytys-
järjestelmät). 

Valtioneuvosto on 27.8.2015 hyväksynyt ohjearvot tuulivoimaloiden melulle ulkona (Valtioneuvoston 
asetus 1107/2015). Asetus tuli voimaan 1.9.2015. Asetuksen mukaan asutuksen ja loma-asutuksen oh-
jearvot (LAeq) ovat 40 dB yöaikaan ja 45 dB päiväaikaan. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaista melun leviämistä on selvitetty ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhteydessä laaditun melumallinnuksen avulla noudattaen ympäristöministeriön tuulivoimamelun mallin-
nusohjeita (Ympäristöministeriö 2014 a-c, Ympäristöministeriö 2012). Mallinnus on tehty tuulivoimaloi-
den maksimimäärällä (16 voimalaa) ja voimalatyypillä Gamesa G 128, 4,5 MW. 

Asuntojen sisätiloissa käytetään terveydensuojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumis-
terveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003) sekä asumisterveysasetuksen (545/2015) taajuuspai-
nottamattomia tunnin keskiäänitasoon Leq, 1h perustuvia pientaajuisen melun ohjearvoja. 

Pientaajuisen melun laskennassa on hyödynnetty Tanskan kansallista ohjetta (The Danish Ministry of 
the Environment 2011 ja Pedersen 2012), sekä kansallista ohjetta (Ympäristöministeriö 2014). 
 

Vaikutukset 

 
ISO 9613-2 melumallinnuksella toteutetun ylärajalaskennan mukaan 16 x 4.5 MW:n mukaisella hanke-
vaihtoehdolla laskettu 40 dB:n keskiäänitaso LAeq ei ylity loma-tai pysyvien asuinrakennusten piha-
alueilla kaava-alueen ympärillä. Tulokset alittavat Valtioneuvoston tuulivoimamelun yöajan ohjearvot 
ulkona. 
 
Pientaajuisen melun erillislaskennan perusteella sisätilan toimenpiderajat alittuvat melko selvästi. Suurin 
ilmaäänieristävyyden vaatimus olisi noin 2-6 dB taajuusvälillä 50–200 Hz, joka voidaan saavuttaa suh-
teellisen kevyellä rakennuksen vaipan rakenteella. Pientaajuisen melun laskennassa on hyödynnetty ke-
vyen loma-asuinrakennuksen rakenteen mukaisia ilmaäänieristävyyden mittausarvoja vuodelta 2015. 
 
Tuulivoimalaitosten ääni voi muuttaa alueen äänimaisemaa, mutta muutokset vaihtelevat ajallisesti ja 
paikallisesti tuulisuuden ja sään mukaan. Useat hankealuetta lähellä olevat kohteet sijaitsevat kantatie 
58:n läheisyydessä, jolloin tiemelun vaikutus äänimaisemaan on vallitseva. 
 
Hankkeen kokonaisvaikutus alueen äänimaisemaan on vähäinen.  
 

Laskennalliset meluvyöhykkeet on esitetty kuvassa 8-1. 
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Kuva 8-1. Melun leviämiskartta (Pöyry Finland Oy, 2017). 

 

Pajuperänkankaan hankkeessa sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleina, joten toiminnan aikaista melua 
ei sähkönsiirrosta synny. 

8.6. Varjon vilkkuminen 

 

Lähtökohdat ja mallinnusmenetelmät 

 

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo osuu käynnissä olevan 
tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Tuulivoimapuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkunta tapahtuu 
usein juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisim-
mälle. 

Tuulivoimahankkeen aiheuttaman varjon vilkkumisen vaikutuksia on arvioitu mallintamalla. Pajuperän-
kankaan tuulivoimahankkeessa mallinnuksissa käytettiin tuulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus on 250 
metriä. 

Suomessa ei ole raja-arvoja tuulivoimaloista aiheutuvalle vilkuntavaikutukselle tai suosituksia sen mal-
lintamisesta. Ympäristöhallinnon ohjeen (Ympäristöministeriö 2012) mukaan Suomessa vilkuntavaiku-
tusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia. 
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Varjon vilkkumisen vaikutukset 

 

Mallinnuksen tuloksena määritettiin vilkunnan vuosittainen realistinen arvio vilkunnan määrästä 
(mikä huomioi mm. pilvisyyden, paikallisen tuulijakauman sekä paikalliset auringonpaistehavainnot). Mal-
linnuksen tuloksena saatiin varjon vilkunnan kantama ja ajankohta minuutin tarkkuudella koko vuoden 
aikana. Mallinnuksen tulokset esitetään kuvassa 8-2. 

Vilkunnan määrä ei realistisessa mallinnuksessa ylitä loma- tai pysyvissä asuntokohteissa Ruotsissa so-
vellettua raja-arvoa (enintään 8 h vuodessa). Eniten vilkuntaa kohdistuu asuin- ja lomarakennuksista 
reseptoripisteessä A sijaitsevaan asutuskohteeseen, 4 h ja 18 minuuttia vuodessa. 

Vilkuntamallinnuksessa ei ole huomioitu kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, 
jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan mallinnuksessa. 

Reseptoripisteessä K sijaitsevalla ampumaradalla mallinnuksen mukainen vilkunta-aika on realistisessa 
mallinnuksessa 14 h ja 6 minuuttia vuodessa. 

Lähin toinen tuulivoimahanke on noin 16 kilometrin päässä Pajuperänkankaasta, joten varjon vilkunnan 
osalta ei hankkeella ole yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. 
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Kuva 8-2. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu huomi-
oon). Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 160 m ja roottorin halkaisija 180 m. Tummalla 
viivalla karttaan on merkitty 8 tunnin vuosittaisen vilkunnan raja, jota sovelletaan realistisessa vilkuntamallinnuk-
sessa. (Pöyry Finland Oy 2017). 
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8.7. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

8.7.1. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 
 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kult-
tuurista kehitystä. Seuraavassa on esitetty keskeisimmät erityisesti tähän tuulivoimahankkeeseen liitty-
vät Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, sekä arvio, miten osayleiskaavan mukainen hanke vastaa 
näihin tavoitteisiin. 

 

Toimiva aluerakenne 

· Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa 
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen 
kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön hyödyntäminen perustuu ensisijai-
sesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 

· Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston ke-
hittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueiden-
käytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan 
ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. 

· Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille sekä muille maanpuolustuksen 
ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 

· Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen 
asettamat vaatimukset.  

Tavoitteiden toteutuminen osayleiskaavassa: 

Kaavassa pyritään hyödyntämään olemassa olevia rakenteita mm. käyttämällä olevia teitä ja säh-
köverkkoa mahdollisimman tehokkaasti. Toteutuessaan tuulivoima hyödyntää luonnon voima-
varoja, tuulienergiaa, kestävällä tavalla. 

Hankkeella monipuolistetaan elinkeino- ja muuta toimintapohjaa. Pajuperänkankaan tuulivoima-
puiston rakentaminen lisää lähialueen yrityksiltä hankittavien palveluiden kysyntää ja työllisyys-
mahdollisuuksia. Toimintavaiheessa työllisyysvaikutuksia muodostuu etenkin voimaloiden kun-
nossapidosta. Epäsuorat työllisyys- ja talousvaikutukset muodostuvat pääosin alueella toimivan 
työvoiman käyttämien palveluiden kasvavasta kysynnästä. 

Kaavoitus ei ole esteenä rajavalvonnan tai maanpuolustuksen tarpeille. Tämä on varmistettu 
lausuntomenettelyllä kaavaprosessin aikana. 

Suurin osa hankealueesta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloi-
den alueelle, pois lukien hankealueen kaakkoisosa, jossa hankealue ulottuu vaihemaakuntakaa-
van merkityn Natura suojelualueen tuntumaan. Hanke on pääasiallisesti maakuntakaavan tavoit-
teiden mukainen. 

Hanke tarjoaa energiatuotantovaihtoehdon, jonka ilmaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat 
minimaalisia. 
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu. 

· Alueidenkäytöllä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

· Alueidenkäytöllä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttö-
edellytyksiä. 

· Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa 
ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä 
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

· Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja 
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. 

· Alueiden käytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poik-
keukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. 

Tavoitteiden toteutuminen osayleiskaavassa: 

Hankkeen mukainen maankäytön muutos tuulienergia-alueena edistäisi energiatuotantoon liit-
tyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ilmastonmuutosta hidastavana ja uusiutuvaan 
energiaan perustuvana ratkaisuna.  

Tuulivoimapuiston tuottaman melun vaikutusarviointi on ollut hankkeen arvioinnissa keskei-
sessä roolissa. Tuulivoimapuisto sijoittuu melun kannalta riittävän etäälle vakituisen ja vapaa-
ajan asumisen alueista. 

Voimaloista ei leviä ilmaan epäpuhtauksia. Voimalat on sijoitettu riittävän kauas asutuksesta, 
jolloin voidaan varmistua, ettei melu aiheuta terveysvaikutuksia. 

 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

· Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luon-
nonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. 

· Alueidenkäytöllä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. 

· Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suun-
nittelun lähtökohtina. 

Tavoitteiden toteutuminen osayleiskaavassa: 

Hankealueen maankäyttö säilyy pääosin maa- ja metsätalousalueena. Mikäli tavoitteet tulevai-
suudessa muuttuvat, on voimalat mahdollista purkaa ja alueet palauttaa muuhun käyttöön. 

Natura-arvioinnin sekä luonto- ja kulttuuriympäristöselvitysten mukaan hanke ei vaaranna val-
takunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristön tai luonnonperinnön arvoja. Suojelualueille ei 
olla osoittamassa uutta maankäyttöä. 

 

Toimivat yhteysverkostoihin ja energiahuolto 

· Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alu-
eet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

· Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 
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· Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiym-
päristö, erityisesti asutus, arvokkaat luontokohteet ja -alueet sekä maiseman yleispiirteet. 

· Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta 
merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. 

· Maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvä tekijät, erityisesti 
lentoesteiden korkeusrajoitukset. Lisäksi alueiden käytössä on turvattava lentoliikenteen ny-
kyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä so-
tilasilmailun tarpeet. 

Tavoitteiden toteutuminen osayleiskaavassa 

Pääosa hankealueesta on osoitettu maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen so-
veltuvaksi alueeksi. Hankkeen tuulivoimalat on sijoitettu keskitetysti 16 voimalan yksiköksi. 

Hanke toteuttaa valtakunnallisia energiapoliittisia linjauksia ja tavoitteita ja uusiutuvien energia-
lähteiden hyödyntämismahdollisuuksia, tuulivoimaa. 

Voimalat ovat säädettävissä sääolosuhteiden mukaan. 

Hanke ei ole ristiriidassa suunnitellun maankäytön kanssa, vaan toteuttaa maakuntakaavan pe-
riaatteita. 

Hanke sijoittuu melun kannalta riittävän etäälle vakituisen ja vapaa-ajan asumisen alueista. 

Tuulivoimapuiston toiminnasta ei aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia laajemmin alueen 
kasvillisuudelle ja luontotyypeille. 

 

Maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista 
ja lentoturvallisuutta koskevat tärkeät tavoitteet 

· Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan 
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. 

· Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toiminta-
mahdollisuuksille.  

· Maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti 
lentoesteiden korkeusrajoitukset. Lisäksi alueiden käytössä on turvattava lentoliikenteen len-
nonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. 

Tavoitteiden toteutuminen osayleiskaavassa 

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 

Puolustusvoimilla on keskeisenä osallisena mahdollisuus antaa mielipiteensä laadittavasta 
osayleiskaavasta. 

Kaavan toteuttamisen edellytys on ilmailulain mukainen lentoestelupa. 
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8.7.2. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 

Hankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia seudun aluerakenteeseen tai alueen yhdyskuntaraken-
teeseen. Kaavan mukainen rakentaminen ei pirsto Haapajärven kaupungin keskustaajamaa, nykyisiä 
asuin- tai loma-asuntoalueita, yleisiä teitä, väyliä kunnallisteknisiä verkostoja tai virkistysaluekokonai-
suuksia. Moottorikelkkailu alueella voi jatkua nykyisen moottorikelkkailu-uran puitteissa, kun hanke on 
toteutettu ja toiminnassa. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää sähköverkkoon maakaapeleilla. 

8.7.3. Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 
 

Hanke muuttaa nykyistä maankäyttöä maa- ja metsätaloudesta myös energiantuotannon alueeksi. 

Kaavalla ei aiheuteta merkittäviä vaikutuksia nykyiseen maankäyttöön, sillä kaava-alueen metsätalous, 
metsästys, liikkuminen alueella ja moottorikelkkailu voivat edelleen pääosin jatkua. Metsätalouden mah-
dollistava maapinta-ala vähenee kaava-alueella tuulivoimaloiden rakentamispaikoista johtuen arviolta 
noin 2 %. 

Vaikutukset rajoittuvat hankealueelle rakennettavien tuulivoimaloiden sekä niiden tarvitsemien tieyh-
teyksien ja sähkönsiirtoverkostojen alueille, joilta metsän talouskäyttö tulee rajoittumaan tai poistu-
maan. 

Hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia seudun aluerakenteeseen tai alueen yhdyskuntarakenteeseen. 
Kuvassa 5-1 on esitetty hankealueen lähiympäristön toteutunut yhdyskuntarakenne. Hanke sijoittuu 
taajamien, kylien, pienkylien ja maaseudun harvan asutuksen vyöhykkeiden ulkopuolelle. Lähimmät har-
van asutuksen alueet sijoittuvat siten, että niihin voi kohdistua jonkin verran vaikutuksia, mutta haitallisia 
vaikutuksia maankäyttöön (pysyvään tai vapaa-ajan asumiseen) ei meluselvitysten tai muiden syiden pe-
rusteella ole osoitettavissa. 

Laaditun Natura-arvion perusteella hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Natura-alueiden maankäyt-
töön suojelualueena. Suojelualueille ei olla osoittamassa uutta maankäyttöä. 

Hanke ei sijoitu maakuntakaavassa osoitetuille luonto- ja kulttuuriympäristöinä tai maiseman vaalimisen 
kannalta erityisille aluekokonaisuuksille. 

Tuulivoimapuiston edellyttämän tieverkon rakentaminen kaava-alueelle saattaa edesauttaa tai lisätä alu-
een muuta käyttöä. 

Hanke ei estä Sukkasalmen ampuradan toimintaa. Varjon vilkunta saattaa olla ajoittain voimakasta am-
pumaradalla, mutta vilkuntaa ei ilmenee huhti-syyskuussa, jolloin ampumarataa todennäköisesti käyte-
tään eniten. Tuulivoimaloista aiheutuu ampumaradalle myös melu- ja maisemavaikutuksia (kuva 8-8). 

8.7.4. Vaikutukset suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 
 

Hankkeen mukainen maankäytön muutos tuulienergia-alueena edistäisi energiatuotantoon liittyviä maa-
kunnallisia kehittämistavoitteita. 

Suurin osa hankealueesta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alu-
eelle (tv-1 358), pois lukien hankealueen kaakkoisosa, jossa hankealue ulottuu vaihemaakuntakaavan 
merkityn Natura suojelualueen tuntumaan. Hanke on pääasiallisesti maakuntakaavan tavoitteiden mu-
kainen ja toteuttaa maakuntakaavaa. 
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Hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia suunniteltuun alemman tason (yleiskaavat, asemakaavat, ranta-
asemakaavat, rakennusluvat) maankäyttöön, sillä hankealueelle ei ole suunniteltu näihin perustuvaa 
maankäyttöä. 

Hanke ei aiheuta maankäyttövaikutuksia vireillä tai voimassa oleviin hankealueen ulkopuolisiin yleiskaa-
voihin, kuntakeskuksen asemakaavoihin, ranta-asemakaavoihin tai myönnettyihin rakennus- tai toimen-
pidelupiin. Kuvassa (Kuva 5-8) on esitetty hankealuetta lähimmät asemakaavoitetut ja ranta-asema-
kaava-alueet. Ne sijoittuvat siten etäälle, että maankäyttövaikutuksia ei ole.  Hanke kuitenkin rajoittaa 
rakennuslupien myöntämistä asuin- ja lomarakennuksille kaava-alueen läheisyydessä erityisesti meluvai-
kutusten takia. 

 

8.8. Liikenne 

8.8.1. Rakentamisenaikaiset liikennevaikutukset 
 

Lähtökohdat 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimapuiston rakentamisen aikana erityisesti kiviaines-, betoni-
, tuulivoimala- ja sähkönsiirtokomponenttien sekä koneiden kuljetuksista ja myös työmaan henkilölii-
kenteestä. Rakentamisenaikaisella liikennemäärän kasvulla on vaikutuksia lähinnä liikenteen sujuvuuteen 
ja liikenneturvallisuuteen. 

Hankealueella kuljetusten määräksi on arvioitu noin 7 150, josta tuulivoimakomponenttien osa on noin 
160 kuljetusta. Laskelmissa on arvioitu rakentamisajan kestävän 1,5 vuotta. 

 

Vaikutukset 

Rakentamisenaikaisten pakokaasupäästöjen lisäys Haapajärven kaupungin pakokaasupäästöihin on kai-
kelta osin vähäinen. 

Liikenteen lähiasutukselle aiheuttamat haitat kuten melu, tärinä ja pölyäminen lisääntyvät, mutta niistä 
ei aiheudu pysyvää viihtyvyyshaittaa. 

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa liikenteen määrä lisääntyy selvästi lähialueiden teillä erityisesti 
raskaan liikenteen osalta. Vilkkain kuljetusvaihe aiheuttaa häiriötä liikenteeseen muun muassa aiheutta-
malla liikenteen ajoittaista hidastumista ja liikenneturvallisuuden heikkenemistä. 

Vaikutus on suhteellisen lyhytkestoinen ja kaiken kaikkiaan vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvalli-
suuteen arvioidaan merkittävyydeltään lieviksi. Vaikutuksia pienentää se, että rakentamisessa tarvittava 
maa- ja kiviaines saadaan todennäköisesti hankealueen läheisyydestä. 

 

8.8.2. Liikennevaikutukset toiminnan aikana ja sen jälkeen 
 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset liikennemäärät ovat vähäisiä, koska liikennettä syntyy ainoastaan 
voimaloiden huoltoon liittyvistä toimenpiteistä, joita on jokaista voimalaa kohden muutamia vuodessa. 
Lisäksi joudutaan tekemään satunnaisia huoltokäyntejä, jos voimaloissa ilmenee vikoja. Talviaikaan lii-
kennettä syntyy myös huoltoteiden aurauksesta. 
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Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeiset liikennevaikutukset ovat kokonaisuutena vähäiset ja ne johtuvat 
lähinnä purettavien voimaloiden osien kuljetuksista. Käytöstä poistettu tuulivoimala on mahdollista pur-
kaa osiin käyttäen samaa kalustoa kuin pystytysvaiheessa. Voimaloiden perustuksia ei lähtökohtaisesti 
pureta, mutta jos näin tehdään, aiheutuu siitä raskaan liikenteen määrän ja sitä myötä haittojen lisään-
tymistä hankealueen läheisyydessä purkamisen aikana. 

Hankealue ei sijoitu Kajaanin, Oulun tai Kokkola-Pietarsaaren lentoasemien korkeusrajoitusalueille. 
Myöskään hankealueen lähietäisyydelle sijoittuvien Pyhäsalmen, Kärsämäen, Haapaveden ja Ylivieskan 
lentopaikkojen tai Nivalan varalaskupaikan turvallisuus ei vaarannu tuulivoimapuiston vuoksi. 

Kaavalla määrätään hakemaan Lentoesteluvat liikenteen turvallisuusvirastolta (TraFi) jokaiselle voima-
lalle ennen niiden rakentamista. Tuulivoimalat varustetaan lentoestevaloin, joista määrätään yksityis-
kohtaisesti lentoesteluvassa. Hankkeella ei siten arvioida olevan haitallisia vaikutuksia lentoliikentee-
seen. 

8.9. Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankkeen toteutuessa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden alueiden raivaamisesta, 
tuulivoimalarakenteista sekä tuulivoimaloihin liittyvien uusien ja parannettavien teiden ja maakaapelialu-
eiden raivaamisesta ja rakentamisesta. Tuulivoimalarakenteet tulevat näkymään kaava-aluetta laajem-
malle alueelle suuren kokonsa ja sijaintinsa vuoksi. Näkymiä kohti hankealuetta avautuu avoimilta alu-
eilta, kuten vesi-, tie-, kallio-, pelto- ja suoalueilta. Merkittävimmät näkyvyyttä rajoittavat tekijät ovat 
ilman kosteus, säätila, valo, etäisyyden kasvaminen sekä erityisesti metsän ja puuston peittävä vaikutus. 
Voimaloita kauempaa katsottaessa tarvitaan tuulivoimaloiden suuntaan avointa tilaa kuten peltoa tai 
avosuota, jotta voimalat nousevat välissä olevan metsänreunan yläpuolelle. Tuulivoimaloiden näkyvyyttä 
ympäröiville alueille on analysoitu näkemäalueanalyysin (kuva 8-4) ja kuvasovitteiden (kuvat 8.6-8.19) 
perusteella. Kuvasovitteisiin on mallinnetu voimalat, joiden napakorkeus (tornin korkeus) on 170 m ja 
lavan pituus 80 m. Kokonaiskorkeudeksi tulee näin 250 m. Hankkeen kokonaisvaikutus maisemaan ja 
kulttuuriympäristöön on arvioitu vähäiseksi. 

8.9.1. Maisemavaikutukset asutus- ja loma-asutusalueille 
Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuvat lähialuei-
den peltojen yhteydessä olevalle asutukselle Jäppiperän Välitalolla (kuva 8-16) ja Mustaperän Ojakan-
kaalla (kuva 8-12) sekä loma-asutukselle Valkeisjärven eteläosissa (kuva 8-17). Maisemalliset vaikutukset 
lähialueiden asutuskeskuksiin ovat vähäiset. 

8.9.2. Maisemavaikutukset kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaille alueille 
Osayleiskaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai 
kulttuuriperintöä. 
 
Hankkeella on maisemavaikutuksia kolmelle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle: 
 
Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee lähimmillään noin 13 kilometrin 
etäisyydellä pohjoiseen tuulivoimapuistosta. Pitkän etäisyyden ja näkymäsektoreiden paikallisuuden 
takia maisemalliset vaikutukset eivät ole merkittävät (kuva 8-10). 
 

Nykyisen valtakunnallisesti arvokkaan noin 8 kilometrin päässä sijaitsevan Reisjärven - Keskikylä-
Kangaskylä maisema-alueen osalta vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä. Uuden ehdotuksen mukai-
sella rajauksella kohtalaisia maisemallisia vaikutuksia muodostuu Kalajan alueille. 
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Hankkeella ei ole merkittäviä maisemallisia vaikutuksia noin 12 kilometrin etäisyydellä sijaitsevan 
Muurasjärven valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Kuva 8-18 Sipilän kohdalta. 
 
Maisemalliset vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille ja kulttuurihistoriallisille koh-
teille ovat vähäiset lukuun ottamatta Kalakankaan koulua, jolle vaikutukset ovat kohtalaiset. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksessa (2016) on maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi 
merkitty noin 7 kilometrin etäisyydelle uusi alue Hautaperän tekojärven pohjoispuolelle. Voimalat nä-
kyvät varsin hyvin Hautaperän tekojärvelle (kuva 8-6). 
 
Valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön Köyhänperän latoalueelle hank-
keella ei ole näkymäyhteyttä. Valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä löytyy Haapajärven kirkon-
kylältä noin 10 kilometrin etäisyydellä oleva Haapajärven kirkkoranta. Tähän kohteeseen hankkeella ei 
ole näkymäyhteyttä. Haapajärven kirkko ja tapuli on luokiteltu myös suojelluksi rakennusperinnöksi 
(rakennusperintörekisteri). Kauempana noin 16 kilometrin etäisyydellä sijaitsee myös rakennusperin-
nöksi luokiteltu Reisjärven tapuli ja kirkko. Voimalat eivät näy suojeltua rakennusperintöä edustaville 
Haapajärven tai Reisjärven kirkoille. 
 
Lähialueilla on myös merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita, joista lähimpänä on Jäppiperän Kääntä 
noin kahden kilometrin etäisyydellä. Voimalat näkyvät Jäppiperälle (kuva 8-16).  Seuraavaksi lähin kohde 
on yli neljän kilometrin etäisyydellä oleva Autio (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993). Alueella 
sijaitsee myös paikallisesti arvokkaita inventoituja perinnemaisemia ja kulttuurihistoriallisia kohteita 
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015a ja 2015b). 

8.9.3. Rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemaan 
Rakentamisvaiheessa korkeat nosturit saattavat näkyä maisemakuvassa itse voimaloita laajemmalle alu-
eelle, mutta niiden vaikutus on tilapäinen. Kaava-alueella rakentamisaikaiset vaikutukset ovat pysyviä 
vaikutuksia suurempia, koska tuulivoimaloiden rakenteita siirrellään. Vaikutukset jäävät kuitenkin lyhyt-
kestoisiksi. 
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Kuva 8-4. Näkemäalueanalyysin tulokset, jossa tuulivoimaloiden (16 kpl) kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä. 
(Pöyry Finland Oy 2017). 
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Kuva 8-5. Kuvasovitteiden kuvanottopaikat. Nuolen kärki osoittaa kuvaottopaikan ja nuoli suunnan. (A) Hauta-
perä, (B) Vanhainkoti, (C) Ampumarata, (D) Haaganperä, (E) Kalajokilaakso, (F) Kalakankaan koulu, (G) Musta-
perä, (H) Mustanniemi, (I) Järvelä, (J) Pihtiputaantien silta, (K) Jäppiperä, (L) Valkeisjärvi, (M) Muurasjärvi, Sipilä, 
(N) Mustaniemi. 
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Kuva 8-6 (A). Kuvasovite Hautaperän tekojärveltä. Etäisyys yli 7 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyry-
nen 2017.) 

 
Kuva 8-7 (B). Kuvasovite vanhainkodilta (maakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta). Etäisyys yli 8 kilomet-
riä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 
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Kuva 8-8 (C). Kuvasovite ampumaradalta. Etäisyys yli 1,5 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 
2017.) 

 
Kuva 8-9 (D). Kuvasovite Haaganperältä. Etäisyys noin 8,5 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 
2017.) 
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Kuva 8-10. (E). Kalajokilaaksosta Hovin kohdalta, joka sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-aluee-
seen. Etäisyys yli 14 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 

 

Kuva 8-11 (F). Kuvasovite Kalakankaan koululta Etäisyys noin 6 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyry-
nen 2017.) 
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Kuva 8-12 (G). Kuvasovite Mustaperältä. Etäisyys alle 3 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 
 

 
Kuva 8-13 (H). Kuvasovite Mustanniemeltä. Etäisyys noin 2 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 
2017.) 
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Kuva 8-14 (I). Kuvasovite Järvelästä. Etäisyys yli 7 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 
 

 

Kuva 8-15 (J). Kuvasovite Pihtiputaantien sillalta, joka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, ja 
jonka lähellä sijaitsee merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita sekä suojeltua rakennusperintöä. Etäisyys noin 
15 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 
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Kuva 8-16 (K). Kuvasovite Jäppiperän kohdalta. Etäisyys yli 2 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 
2017.) 

 
Kuva 8-17 (L). Kuvasovite Valkeisjärveltä. Etäisyys alle 5 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 
2017.) 
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Kuva 8-18. (M). Kuvasovite Muurasjärven Sipilän kohdalta, joka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella. Etäisyys noin 10 kilometriä. (Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 
 

 
Kuva 8-19 (N). Kuvasovite Mustanlammelta.. Etäisyys lähimpään voimalaan on noin 2 kilometriä. (Maisema-ark-
kitehtitoimisto Väyrynen 2017.) 
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8.9.4. Vaikutukset muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohteisiin 

 
Kaava-alueelta inventoinnissa löydetyt muinaisjäännökset (kohteet 1, 2 ja 3) on huomioitava huolto-
tielinjausten ja sähkönsiirron suunnittelussa, jolloin hanke ei aiheuta vaikutuksia muinaisjäännöksiin. 
Taulukko 3, kuva 5-18. 
 
Osayleiskaavassa on haitallisten vaikutusten välttämiseksi merkitty kohteet 1-4 muinaismuistokohteiksi 
(sm), jonka kaavamääräys kuuluu: ”Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Koh-
teen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 
nojalla kielletty. Kohdetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen (Mu-
seovirasto tai maakuntamuseo) lausunto. sm-merkintään liittyvä numero viittaa kaavaselostuksessa olevaan 
kohdeluetteloon.” 
 
Yksi kulttuuriperintökohde (kohde 4) on merkitty kaavaan punaisella neliö-merkinnällä, selitteellä: 
”Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde” ja määräyksellä: ”Historiallisen ajan kohde (maakellari) pyritään 
ottamaan huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Sitä koskevissa toimenpiteissä tulee olla yhteydessä 
Museovirastoon tai maakuntamuseoon.” Määräyksellä pyritään ehkäisemään maakellariin kohdistuvat hai-
talliset vaikutukset. 
 
Taulukko 3. Kulttuuriympäristöjen arvokohteet ja muinaisjäännökset kaava-alueella (kohdeluettelo). 

Nro Kohteen nimi Status / maisemallisesti tai kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä kohde mj-tunnus 

(sm-1) Kohde 1 Tervahauta  
Antinneva 

kiinteäksi muinaisjäännökseksi ehdotettu kohde 1000028896 

(sm-2) Kohde 2 Tervapirtin jäännös 
Antinneva 2 

kiinteäksi muinaisjäännökseksi ehdotettu kohde 1000028897 

(sm-3) Kohde 3 Tervahauta 
Pajuperänkangas 

kiinteäksi muinaisjäännökseksi ehdotettu kohde 1000028898 

            Kohde 4 Maakellari 
Pajuperänkangas 

kulttuuriperintökohde 1000028899 

 
Sähkönsiirtolinjalta ei löytynyt muinaisjäännös- tai kulttuuriperintökohteita. Hankkeen kokonaisvaiku-
tus muinaisjäännöksiin on arvioitu vähäiseksi. 
 

8.10. Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eläimistö  

8.10.1. Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 
 

Tuulivoimalan 1 tuulivoimaloiden alue (tv-1) sijoittuu osittain päällekkäin inventoidun Antinevan luon-
non monimuotoisuuskohteen päälle. Antinevan suoalueella havaittiin uhanalaisia luontotyyppejä: vaa-
rantuneeksi (VU) luokitellut pallosara- ja sararämeet sekä reunaosiltaan silmälläpidettävät (NT) tupas-
villa- ja isovarpurämeet (IR). Tämä Antinnevan suoalue on merkitty kaavakarttaan luo–2 alueena (luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue), jonka kaavamääräys kuuluu: ”Alue on erityisen 
arvokas suoluonnon elinympäristö, jonka erityispiirteet on säilytettävä”. 
 
Arvio vaikutuksista: 
Voimalapaikan 1 välittömässä läheisyydessä olevalle Antinevan suoalueelle ja siellä esiintyville uhanalai-
sille ja huomioitaville luontotyypeille ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia voimala- tai tierakentamisesta. 
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On tarkoitus, että voimalapaikka rakennetaan kivennäismaalle, ei suoalueelle, joten laajamittaisia kuiva-
tusvaikutuksia ei aiheudu. Osayleiskaava sallii voimalalle myös eteläisemmän sijoitusmahdollisuuden tv-
alueen sisällä, jossa Antinevan suoalueen osuus on laajempi. 
 
Tuulivoimalan 5 tuulivoimaloiden alue (tv-1) sijoittuu osin päällekkäin inventoidun metsälain 10 § mu-
kaisen erityisen tärkeän elinympäristön, karukon kalliometsän alueelle. Tämä on merkitty kaavakarttaan 
luo–1-alueena (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue), jonka määräys kuuluu: ”Alue 
on metsälain 10§ mukainen erityisen arvokas elinympäristö, jonka ominaispiirteet on säilytettävä. Maisemaa 
muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128§:ssä tarkoitettua 
lupaa”. 
 
Arvio vaikutuksista: 
Arvioidaan että kalliometsän kohteeseen ei kohdistu merkittävää haitallista vaikutusta. Määräys on otet-
tava huomion rakentamisen ja toiminnan aikana. 
 
Kolmas luo-2-alueeksi (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.) määritelty 
kohde on suoalue, joka sijoittuu sillä tavalla tuulivoimaloiden 3 ja 6 välimaastoon, että voimaloista tai 
voimaloiden rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. 

Tuulivoimapuiston toiminnasta ei aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia laajemmin alueen kasvil-
lisuudelle ja luontotyypeille. Hankealueen metsät ovat nykyisellään metsätalouden piirissä olevia kasva-
tusmetsiä ja alueen suot ovat pääosin ojitettuja ja luonnontilansa menettäneitä. Vaikutukset ulottuvat 
voimaloiden rakennuspaikkojen sekä niille johtavien huoltoteiden välittömään läheisyyteen. Maasto-
käynnillä ei hankealueelta havaittu luontodirektiivin liitteen IV(b) mukaisia, luonnonsuojelulain perus-
teella rauhoitettuja, uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. Hankkeen kokonais-
vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin jäävät vähäisiksi. 

8.10.2. Vaikutukset linnustoon 

8.10.2.1. Vaikutukset pesimälinnustoon 

 

Hankkeen tärkeimmiksi haittavaikutuksiksi pesimälinnuston osalta arvioitu rakentamisvaiheen aikaiset 
häiriövaikutukset (häirintä, melu) sekä rakentamisen aiheuttamat elinympäristömuutokset (voimalapaik-
kojen sekä tie- ja sähkönsiirtolinjojen aiheuttama elinympäristöjen pirstoutuminen). Uhanalaisia tai 
muuten suojelullisesti huomionarvoisia lintulajeja ei kuitenkaan esiinny alueella sellaisilla paikoilla, että 
tuulivoimapuiston rakentaminen aiheuttaisi lajeille merkittävää haittaa. Alueella on jo nykyisellään niin 
laajamittaista metsätaloutta, että tuulivoimapuiston rakentaminen ei merkittävästi lisää häiriön ja 
elinympäristömuutosten kautta tulevia haitallisia linnustovaikutuksia. 

Tietyt lajit saattavat jopa hyötyä rakentamisen aiheuttamista elinympäristömuutoksista, kuten taivaan-
vuohi, kivitasku, punavarpunen sekä pikkulepinkäinen. 

 
Teeri ja Metso 

Teereen ja metsoon kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. 

 
Viirupöllö 

Viirupöllöille voimaloiden aiheuttaman melun on toisinaan arvioitu voivan aiheuttaa häiriövaikutuksia, 
vaikka tällaisesta ei ole suoraa näyttöä. Vaikutukset arvioidaan seudun viirupöllökannalle kokonaisuu-
tena merkitykseltään vähäisiksi. 
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Sääksi 

Noin 2,3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalayksiköstä pesii sääksi. Hautaperän tekojärvellä käy-
dessään koiraan lentoreitti sivuaa hankealuetta tai kulkee hankealueen kaakkoisosan päältä. ”Pesältä 
lähtiessään koiras otti useimmiten reilusti korkeutta ja lähti sitten liitämään kohti pohjoista. Näin teh-
dessään se lentää voimaloiden yli. Pesälle tullessa tilanne voi olla toinen.” Pesän ja lähimmän tuulivoi-
malan sijoituspaikan välinen etäisyys on suurempi kuin luonnonsuojelujärjestöjen suositukset tuulivoi-
man ja isojen petolintujen pesän välillä. BirdLife Suomi ry:n (Toivanen ym. 2014), Suomen luonnonsuo-
jeluliiton ja Suomen WWF:n mukaan suurikokoisten uhanalaisten päiväpetolintujen pesien lähiympäris-
töt 2 km säteellä tulee sulkea pois tuulivoimasuunnittelusta. Niin ikään Sääksisäätiö suosittelee asutun 
sääksenpesän ja rakennettavan tuulivoimalan väliseksi minimietäisyydeksi 2 kilometriä. 

 

Natura-alueen linnusto 

Hankealueella ei ole varsinaisia linnustolle tärkeitä elinympäristöjä, mutta välittömästi hankealueen ete-
läpuolella sijaitseva Pajuperänkankaan Natura-alue on linnustollisesti runsas ja siellä pesii paljon suoje-
lullisesti huomionarvoisia lintuja. Rakentamisvaiheessa alueelle saattaa kohdistua jossain määrin häirin-
tää ja melua alueen ulkopuolella tapahtuvan liikenteen ja rakentamisen seurauksena. Vaikutus on vä-
häistä ja tilapäistä. Hankkeen suunnittelussa on tärkeä varmistaa, että rakentamistoiminta ei ulotu Na-
tura-alueelle ja että alueen luonnonpiirteet säilyvät. 

8.10.2.2. Vaikutukset muuttolinnustoon 

 

Muutonseuranta suoritettiin 2016-2017. Pajuperänkankaan tuulivoimapuistohankkeen kannalta selvästi 
oleellisin lintulaji on kurki ja pienessä määrin petolinnut. 

 

Kurki 

Muuttolinnuston merkittävin piirre on kurjen syysmuutto. Jopa 20 000 kurkea muuttaa vuosittain noin 
70 km leveällä sektorilla, jolla hankealue sijaitsee. Muiden lintujen osalta muutto kulkee leveänä rinta-
mana ja yksilömäärät ovat melko pieniä. Hankkeen eräs merkittävin linnustovaikutus on törmäysriski 
kurjen syys-muuton osalta. 

Päiväpetolinnut 

Hankealueen kautta syksyllä 2016 havaittujen muuttaneiden petolintujen (piekana, hiirihaukka, mehi-
läishaukka, varpushaukka, sinisuohaukka arosuohaukka, muuttohaukka ja tuulihaukka määrät jäivät vä-
häisiksi (yhteensä 34 havaintoa). 

Hanhet 

Pajuperänkankaan kaava-alue ei normaaliolosuhteissa sijaitse keskeisillä hanhien muuttoreiteillä ja han-
kealueen kautta kulkeva hanhimuutto on vähäistä. 

Muiden kuin yllä mainittujen lajien kohdalla oli todettavissa, että muutto kulki heikkona ja tasaisena 
rintamana ilman havaittavia tiivistymiä ja lintujen muuttajamäärät verrattuna rannikon vastaaviin olivat 
hyvin vähäiset. 

Törmäysmallinukset 

Suurin osa kurjista muuttaa törmäyskorkeuden yläpuolella. Törmäysmallinnuksen mukaan varovaisesti 
arvioiden, vuodessa tapahtuisi alle kaksi törmäystä. Muiden lajien yksilömäärät keväällä ovat niin pieniä, 
että törmäysmallinnuksen mukaan, väistökertoimet huomioiden, törmäyksiä on kaikilla lajeilla alle 1 
vuodessa. 
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8.10.3. Vaikutukset muuhun eläimistöön 
 
Liito-orava  

Hankealueelle toukokuussa 2016 tehdyssä liito-oravaselvityksessä, tai muidenkaan selvitysten yhtey-
dessä, ei tehty havaintoja liito-oravasta. Alueella ei ollut lajille potentiaalisia elinympäristöjä. Liito-ora-
vahavaintoja ei tehty myöskään hankealueen eteläpuolelle sijoittuvalta Pajuperänkankaan Natura 2000-
alueelta. Hankkeen ei näillä tiedoilla katsota aiheuttavan vaikutuksia liito-oravaan 

Viitasammakko 

Hankealueelle keväällä 2017 tehdyssä viitasammakkoselvityksessä havaintoja lajista ei tehty. Hankkeesta 
ei katsota aiheutuvan vaikutuksia viitasammakolle, vaikka lajia esiintyisikin hankealueen lampareissa. 

Lepakko 

Alueen lepakkotilannetta on selvitetty maastokartoituksin kesällä 2016. Havaintoja tehtiin muutamasta 
pohjanlepakkoyksilöstä. Varsinaisia lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia tai levähdyspaikkoja ei selvityk-
sessä löytynyt. 

Tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkö- ja tielinjausten rakentamisen aikana lepakoille aiheutuu to-
dennäköisesti väliaikaista häiriötä. Puuston raivaaminen vähentää lepakkojen pesimispaikkoja ja päivä-
piiloja, mutta ottaen huomioon alueen vähäisen lepakkomäärän. vaikutukset eivät ole merkittäviä. Voi-
malayksiköiden mahdollisesti aiheuttama törmäysriski on vähäinen, koska alueella esiintyy lepakoita vain 
harvakseltaan. Huoltoteitä suunnitellessa tulisi kuitenkin käyttää mahdollisuuksien mukaan valmiita met-
säautoteitä ja vältettävä vanhemman puuston hakkuita. 

Suurpedot 

Tuulivoimahankkeilla saattaa olla vähäisiä negatiivisia vaikutuksia suurpetoihin. Hankealueen välttely ko-
rostuu todennäköisesti erityisesti rakennusaikana lisääntyneen ihmistoiminnan seurauksena. Hankkeella 
arvioidaan olevan suurpetoihin vain tilapäisiä ja vähäisiä vaikutuksia. 

8.11. Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet 

Ympäristövaikutusten arviointityön yhteydessä laaditun Natura-arvioinnin ja Natura tarveselvityksen 
mukaan hankkeesta ei aiheudu Pajuperänkankaan (FI1002017, SAC) tai Korteojan korven (FI1002006, 
SAC) Natura-alueille sellaisia vaikutuksia, jotka voisivat merkittävästi heikentää niiden suojelun perus-
teena olevia luontoarvoja. 
 
Hankkeen seurauksena ei myöskään ole todennäköistä, että Natura-alueille kohdistuva ihmisvaikutus 
esimerkiksi retkeilyn tai muun kulkemisen ja toiminnan kautta lisääntyisi nykyisestään merkittävästi. 

Hankkeella ei ole vaikutuksia muihin suojeluohjelma- tai suojelualueisiin pitkien etäisyyksien takia. 

8.12. Maa- ja kallioperä, pohjavedet ja vesistöt 

8.12.1. Vaikutukset pintavesiin 
 

Merkittävin tuulivoimapuiston toiminnasta vesistöihin kohdistuva riski aiheutuu voimaloiden ja sähkö-
aseman muuntajissa olevasta öljystä. Öljyvuotoriski on hyvin vähäinen eikä se aiheuta vesistöjen pilaan-
tumisriskiä. 
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Kaava-alueella ei ole lampia, järviä tai pienvesiä. Alueella sijaitsee muutamia veden täyttämiä sorakuop-
pia, joista yksi sijoittuu voimalan 6 alueelle. 

Kalajanjokeen voi kohdistua tuulivoimapuiston rakentamisvaiheessa vähäistä kuormitusta ja toiminta-
vaiheessa vähäisiä valuntamuutoksia. Hankkeen ei arvioida heikentävän läheisten vesistöjen ekologista 
tai kemiallista tilaa. Toiminnan aikana tuulivoimapuisto ei aiheuta vesistövaikutuksia. 

Hankkeen kokonaisvaikutukset vesistöille jäävät vähäisiksi. 

8.12.2. Vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin 
 

Vaikutukset kallioperään 
 
Hankealueella ei sijaitse kiviainekseltaan arvokkaita kallioalueita, tuuli- tai rantakerrostumia eikä mo-
reenimuodostumia. 

Vaikutukset kallioperään ovat myös louhinnassa vähäisiä ja paikallisia. Alueen kallioperä ei sisällä esim. 
mustaliusketta tai kohonneita raskasmetallipitoisuuksia, joten mahdollisesta louhinnasta ja kiviaineksen 
hyödyntämisessä kohteessa tai muualla ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. 
 
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia kallioperään (ei louhintatarvetta tai se on vähäinen).  

Vaikutukset pohjaveteen ovat hyvin vähäisiä tai niitä ei ole (ei muutoksia pohjaveden korkeuteen eikä 
laatuun). Alueella eikä sen läheisyydessä ole luokiteltuja pohjavesialueita tai kaivoja. 

 
Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 
 
Vaikutukset maaperään ovat paikallisia ja ne keskittyvät rakentamisalueille. Voimalat ja asennuskentät 
muuttavat paikallisesti maaperän pintarakennetta. Alustavien laskelmien mukaan hanke käsittää reilut 
9,7 km rakennettavaa uutta tietä. 

Rakennusaikaisilla kuljetuksilla ei katsota olevan vaikutuksia maaperään. Rakentamisen aikaisilla toimilla 
ei katsota myöskään olevan vaikutuksia ympäristöön. Mahdollinen riski aiheutuu ajoneuvojen ja työko-
neiden öljyvuodoista, mutta niihin varaudutaan kaikkien toimijoiden osalta. 

Kaapeliojien kaivamisella ja käytöllä on hyvin vähäisiä vaikutuksia maaperään. Kaapeliojien kaivulla ei ole 
vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin. 

Tuulivoimaloiden toiminnan aikana niillä ei ole vaikutusta maaperään eikä pohjaveteen. 

 

8.13. Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja alueen virkistyskäyttö 

 

8.13.1. Asukkaiden arvioimat vaikutukset 
 

Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen hankkeen lähi-
alueen (10 km) vakituisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille toteutettiin toukokuussa 2017 asukasky-
sely. Kyselylomakkeita lähetettiin postitse yhteensä noin 500 kotitalouteen. Kyselylomakkeita palautui 
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yhteensä 170 kappaletta. Vastaajille annettiin vastausaikaa noin kaksi viikkoa. Myös vastausajan jälkeen 
palautuneita kyselylomakkeita huomioitiin mahdollisimman laajan kyselyaineiston keräämiseksi. 

Vastaajista 83 prosenttia oli vakituisia asukkaita ja 17 prosenttia vapaa-ajan asukkaita. Noin 10 prosent-
tia ilmoitti omistavansa maata hankealueella. 

Alueen suosituin käyttömuoto oli marjastus ja sienestys, jota harrasti alueella peräti 70 prosenttia vas-
tanneista. Pajuperänkankaan aluetta hyödynnetään lisäksi aktiivisesti muuhun käyttöön, kuten ulkoiluun 
tai lenkkeilyyn, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun, sekä metsätalouden harjoittamiseen. Muuna toi-
mintana mainittiin ampumaradan käyttö (kaava-alueen ulkopuolella), erä- ja luontoretkien teko matkai-
lijoiden kanssa, koirien koulutus sekä kodan käyttö (kaava-alueen ulkopuolella). Suuri osa vastaajista 
koki alueen erityisen merkittäväksi virkistysalueeksi. Aluetta pidettiin arvokkaana marjastus- ja sienes-
tysalueena. 

33 prosenttia kannatti tuulivoiman lisäämistä Suomessa. Myönteisesti hankkeeseen suhtautui noin joka 
kolmas (30 %). Myönteisimmiksi kuntatason vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset kunnan talouteen, alu-
een työllisyyteen, sekä vaikutukset kunnan elinvoimaisuuteen. 

Hankkeesta huolestuneiden osuus oli 48 prosenttia ja tilanne pelotti 19 prosenttia vastanneista. Kiel-
teisimmiksi arvioitiin vaikutukset alueen arvostukseen ja alueen matkailuun, sekä vaikutus alueen/kun-
nan imagoon. Avovastauksissa tuotiin esille, että Pajuperänkankaan aluetta hyödynnetään luontomat-
kailussa. Vastauksissa kritisoitiin viranomaisia ja osa kritiikistä saattaa liittyä hankkeiden luvituksen 
ohella tuulivoiman taloudelliseen tukemiseen. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeeseen liittyvien asioiden vaikutusta omaan elämäänsä. Vaikutuk-
set arvioitiin pääasiassa kielteisesti. Erityisen kielteiseksi arvioitiin tuulivoimaloiden aiheuttama maise-
man muutos sekä tuulivoimaloiden aiheuttama ääni. Hankealuetta lähellä (alle 5 km) asuvat tai loma-
asunnon omistavat vastaajat arvioivat vaikutukset keskimäärin muita vastaajia kielteisemmäksi. 

Asukaskyselyn tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 9. 

 

8.13.2. Metsästäjähaastattelun tulokset 
 

Metsästäjähaastattelut toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa 2017 lähettämällä kysely metsästysseu-
rojen ja riistanhoitoyhdistysten puheenjohtajille/muille aktiiveille. Hanke-alueella liikkuville metsästäjille 
suunnatun kyselyn tarkoituksena oli selvittää alueen virkistyskäyttöä ja metsästystä sekä riistalajien ja 
luontoarvojen esiintymistä seudulla. Vastauksia antoivat Ylipään metsästysseura, Haapajärven–Reisjär-
ven riistanhoitoyhdistys sekä Reisjärven Eräveljet ry. 

Hankealuetta käytetään pääasiassa hirven metsästykseen. Muutakin riistaa metsästetään, esimerkiksi 
lintuja, metsäkauriita ja ilveksiä sekä ylipäätään runsaasti pienriistaa. Alueen käyttö on metsästysaikaan 
lähes päivittäistä. Alueelle on ollut suunnitteilla eräkoulutustila. Haastatteluissa esitettiin huoli siitä, että 
aiheuttaako tuulivoimapuiston rakentaminen rajoituksia metsästykseen ja ampumaradan käyttöön, ja 
romahtavatko alueen luontoarvot. Muun muassa latvalinnustuksen koettiin muuttuvan mahdottomaksi 
tuulivoimapuiston rakentamisen myötä. 

Alueella on riistanhoitoyhdistyksen ampumarata, jossa on kolme rataa käytössä luodikko-ja hirviradat 
sekä haulikon trap-rata. Riistanhoitoyhdistyksen radan rinnalle on paikallinen ampumaseura rakenta-
massa nykyaikaista ampumarataa. Alue on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty ampumaur-
heilukeskukseksi ja kuuluu myös kunnan liikuntapaikkasuunnitelmiin. Riistanhoitoyhdistyksessä on noin 
1900 jäsentä, joista suuri osa käyttää ampumaratoja. Voimaloiden välkevaikutusten pelättiin häiritsevän 
radan käyttöä. Lisäksi osa ratojen ampumasuunnista on voimaloiden suuntaan, joten mahdolliset vallien 
ohi suuntautuvat vahinkolaukaukset tulee huomioida. Metsästysseurat esittivät toiveen, ettei hanketta 
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toteutettaisi kyseiselle alueelle. Lähimpien voimaloiden toivottiin sijoittuvan useiden kilometrien päähän 
suurikaliiperisten kiväärinluotien pitkän lentomatkan vuoksi. 

Metsästysseuran vapaaseen virkistyskäyttöön rakentama kota sijaitsee noin 320 metrin päässä lähim-
mästä voimalasta 10. Kodan arvo virkistyspaikkana arvioitiin romahtavan. Alueelle on suunnitteilla li-
säksi suon ennallistaminen teeren soidinpaikaksi ja eräkoulutustila. Kuudentoista tuulivoimalan raken-
taminen suunnitelman mukaiselle arvioitiin aiheuttavan ongelmia, kuten alueen pirstaloitumista. 

8.13.3. Rakentamisenaikaiset vaikutukset 
 

Rakentamisvaiheessa hankkeen merkittävimmät vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheu-
tuvat erityisesti lisääntyvästä liikenteestä ja kohdistuvat erityisesti kuljetusreittien varrella asuviin. Tuu-
livoimapuiston tarvitseman infrastruktuurin rakentaminen, kuten teiden rakentaminen, asennuskenttien 
raivaus ja voimaloiden pystytys tapahtuvat voimalapaikkojen läheisyydessä. Hankealueella tapahtuvat 
rakennustyöt eivät aiheuta merkittäviä suoria vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen johtuen riittävästä 
etäisyydestä lähimpään asutukseen. 

8.13.4. Toiminnanaikaiset vaikutukset 
 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin melu- ja 
maisemavaikutuksiin hankealueella tai sen läheisyydessä liikuttaessa. Asukaskyselyn tulosten mukaan 
vastaajat arvioivat etenkin tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman muutoksen ja voimaloiden synnyt-
tämän äänen merkittävimmäksi vaikutukseksi omaan elämäänsä. Myös lentoestevalojen näkyminen liit-
tyy maiseman muuttumiseen. Merkittävä osa kyselyyn vastanneista arvioi asuinalueensa tai vapaa-ajan 
asuntonsa lähiympäristön viihtyisyyden heikentyvän tuulivoimapuiston rakentamisen myötä. 

Merkittävimmät maisemavaikutukset muodostuvat lähialueiden peltojen yhteydessä olevalle asutukselle, 
joista avautuu voimaloiden suuntaan pellon yli riittävän laaja avoin näkymä. Tällaisia alueita ovat esimer-
kiksi Jäppiperä ja Mustaperä. Laajimmat tuulivoimaloiden lähialueiden näkymäsektorit avautuvat Kalajan, 
Järvikylän ja Levonperän kylien peltoalueille. Avoimia näkymäsektoreita esiintyy myös Kalakankaan, 
Haaganperän, Karjalahdenrannan, Ylipään ja Haittaperän alueella. Voimalat näkyvät myös neljän kilo-
metrin etäisyydellä sijaitsevalle Valkeisjärvelle, sekä Hautaperän tekojärven pohjois- ja idänpuoleisille 
rannoille. Sekä Valkeisjärven että Hautaperän tekojärven rannoilla on loma-asutusta, jonne maisema-
vaikutukset saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. 

Etäisyys lähimpiin vakituisiin asuntoihin ja loma-asuntoihin on voimaloilta niin suuri, että melumallinnuk-
sen mukaan tuulivoimamelu ei ylitä yöajan ohjearvoa 40 dB lähimmissä kohteissa. 

Eniten varjon vilkuntaa kohdistuu asuin- ja lomarakennuksista hankealueen luoteis-puolella sijaitsevaan 
reseptoripisteessä A sijaitsevaan asutuskohteeseen (4 tuntia ja 18 minuuttia vuodessa), mikä alittaa 
varjon vilkkumisesta yleisesti sovellettavat ohjearvot (8h). 

8.13.5. Vaikutukset virkistyskäyttöön 
 

Virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävimmät rakentamisen aikana ja kohdistuvat 
luonnontuotteiden keräämiseen, metsästykseen ja alueella liikkuviin muihin virkistyskäyttäjiin. Merkit-
tävimmät vaikutukset aiheutuvat alueen rakennustöistä. Rakennustöiden myötä liikenne alueella lisään-
tyy ja luonnontuotteiden keräilyyn käytettävää maa-alaa poistuu. Rakennustöitä varten poistetaan kun-
kin tuulivoimalan rakennuspaikalta puustoa noin hehtaarin alueelta. Lisäksi tiestön rakentaminen poistaa 



 

81/90  |  13.10.2017   |  Haapajärven Pajuperäkankaan tuulivoimahanke 
Osayleiskaavaluonnos 
 
Kaavaselostus 

maa-alaa virkistyskäytöstä. Uusi tieverkosto toisaalta parantaa alueen virkistyskäyttömuotojen saavu-
tettavuutta, mutta toisaalta vähentää alueen erämaisuutta. Rakentamisvaiheen häiriöt kestävät 1–2 
vuotta. 

Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön arvioidaan merkittävyydeltään kohtalai-
siksi, sillä hankkeen vaikutusaluetta käytetään monipuolisesti virkistyskäyttöön. Alueella ja sen toimin-
noilla on suuri merkitys paikallisille käyttäjille. 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset metsästykseen 

Häiriövaikutusten vuoksi riistaeläimet saattavat tilapäisesti välttää aluetta, mutta niiden arvioidaan en-
nen pitkää tottuvan voimaloiden läsnäoloon. Lisääntynyt ihmistoiminta ja eläinten elinympäristöissä ta-
pahtuneet muutokset saattavat tilapäisesti vähentää alueella liikkuvien eläinten määrää. Hanke voi vai-
kuttaa metsästystä haittaavasti lähinnä rakentamisaikana, jolloin metsästykselle saatetaan turvallisuus-
syistä joutua asettamaan myös tilapäisiä rajoitteita.  
 
Kanalintujen latvametsästyksessä tulee Metsästyslain (20 §) mukaisesti huomioida, ettei metsästys ai-
heuta vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai omaisuudelle, mutta hankevastaava ei suunnittele latvametsäs-
tyksen rajoittamista hankealueella. 
 
Tuulivoimahankkeen vaikutukset retkeilyyn 

Kaava-alueelle ei ole ennestään osoitettu erityisiä yleiseen käyttöön tarkoitettuja virkistysalueita, ret-
keilypolkuja tai reittejä. Ylipään metsästysseuran vapaaseen virkistyskäyttöön rakentama kota sijaitsee 
noin 320 metrin päässä lähimmästä voimalasta. Asukaskyselyn tulosten perusteella kotaa käyttävät useat 
lähiseudun asukkaat. Näkemäalueanalyysin perusteella tuulivoimalat eivät näy kodalle. Hanke saattaa 
heikentää kodan virkistysarvoa erityisesti mahdollisten meluvaikutusten vuoksi. 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset moottorikelkkailuun 

Kaava-alueen läpi on osoitettu maakuntakaavassa moottorikelkkaura. Ura sijoittuu olemassa olevalle 
yksityistielle. Alueella oleva moottorikelkkailulle voi tulla rakentamisaikana rajoituksia mutta tuulivoi-
mapuiston toiminta-aikana reittiä voidaan käyttää moottorikelkkailuun. Moottorikelkkareitti on osoi-
tettu kaavassa omalla merkinnällään. 

8.13.6. Vaikutukset terveyteen 
 

Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan rakentamisen aikana suoria vaikutuksia ihmisten terveyteen sillä 
vaikka rakentamisesta aiheutuvat kuljetukset lisäävät liikenteen päästöjä lähialueella, vaikutukset ovat 
lyhytaikaisia.  

Suomessa ja Yhdysvalloissa (Huttunen ym. 2013; Hongisto 2014; Mc Cunney ym. 2014) laadittujen tutki-
musten mukaan tuulivoimaloiden äänitaso ei suoraan vaikuta lähistöllä asuvien ihmisten terveyteen. 
Melun häiritsevyyden kokemukseen vaikuttavat melun fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi 
yksilöllinen herkkyys ja asenteet melulähdettä kohtaan.  

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) mukaan melun ylei-
sin vaikutus on sen häiritsevyys ja unen häiriintyminen. Valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden 
ulkomelun ohjearvot onkin asetettu tasolle, joka melun haittavaikutuksia koskevien tutkimusten mu-
kaan ehkäisee tuulivoimamelun aiheuttamia terveyshaittoja sekä ympäristön viihtyvyyden merkittävää 
heikentymistä (Valtioneuvoston asetus 1107/2015). 

Infraäänet tarkoittavat äänen taajuuksia 0.1 - 20 Hz. Työ- ja elinkeinoministeriön (2017) selvityksen 
mukaan ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että tuulivoimaloiden läheisyydessä esiintyvät infraäänitasot ai-
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heuttaisivat terveyshaittaa. Nykytutkimustiedon mukaan infraääni voi aiheuttaa terveyshaittaa ainoas-
taan, mikäli se on kuultavissa. Ministeriön selvityksessä mitattiin tuulivoimaloiden infraääniä ja todettiin 
äänitasojen jäävän selvästi alle kuulokynnyksen. Kuuleminen edellyttää, että infraäänen äänenpainetaso 
on yli 100 desibeliä. Nykyaikaisten vastatuuliperiaatteella toimivien tuulivoimaloiden infraäänitaso on 
korkeintaan 70 - 80 desibeliä aivan tuulivoimaloiden lähituntumassa, vain 100 metrin päässä, ja paljon 
vähemmän asuinalueilla. Terveysselvityksen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) mukaan mitatut infraääni-
tasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä. Selvityksessä tode-
taan, että olemassa olevien tutkimusten perusteella tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen 
suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä. On esitetty mekanismeja, joilla pienet infraäänitasot 
voisivat vaikuttaa terveyteen, mutta niiden merkityksestä ei ole riittävää näyttöä. Tutkijat toteavat yk-
simielisissä johtopäätöksissään, että tutkimuksia infraäänien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on vä-
hän ja lisätutkimukset ovat perusteltuja. 

8.14. Ilmasto ja ilmanlaatu 

 

Tuulivoima on yksi vähiten päästöjä aiheuttavista energiantuotantomuodoista. Tuulivoimapuiston ra-
kentamisen aikana vaikutuksia kaava-alueen ja sen lähialueiden ilmanlaatuun aiheutuu lisääntyvästä lii-
kenteestä. Vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan lyhytaikaisiksi ja vähäisiksi. 

Tuulivoimapuistosta ja  sähkönsiirrosta ei aiheudu toiminta-aikana päästöjä ilmaan lukuun ottamatta 
huoltoliikennettä, jonka vaikutus ilmanlaatuun arvioidaan vähäiseksi.  

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun, koska sillä vältetään muusta energian-
tuotannosta syntyviä päästöjä. 

8.15. Turvallisuus sekä tutka- ja viestintäyhteydet  

 
Turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan talviaikaisen jään irtoamisen sekä lapojen 
rikkoutumisen aiheuttamaa riskiä. Tarkastelussa on huomioitu riskien vaara-alueen laajuus ja alueen 
muu käyttö. Turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioitiin lentoestekorkeudet alu-
eella, puolustusvoimien toiminta sekä liikenneturvallisuus. Lisäksi arvioitiin hankkeen vaikutuksia tutka- 
ja viestintäyhteyksiin. 
 
Tuulivoimaloiden rikkoontuminen ja voimaloista irtoavat osat 
 
Tuulivoimaloista irtoavien osien aiheuttamaan vaaraan on usein kiinnitetty huomioita, mutta tämänkal-
tainen onnettomuus on erittäin epätodennäköinen, joten varotoimenpiteitä tai suojaetäisyyksiä ei  tuu-
livoimapuistoalueella tarvita. Mikäli epätodennäköisenä pidettävä rikkoontuminen kuitenkin tapahtuisi, 
tapahtuisi se todennäköisimmin myrskytuulilla, jolloin tuulivoimapuistoalueella ei todennäköisesti olisi 
liikkujia. 
 
Talviaikainen turvallisuus 
 
Tuulivoimalan rakenteista mahdollisesti irtoava jää voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tuulivoimaloiden 
lähellä liikkuville ihmisille. Suurin osa voimaloista putoavista jäistä osuu korkeintaan lavan pituuden etäi-
syydelle voimaloista. Tuulivoimaloiden talviaikaisesta toiminnasta aiheutuvien haittojen ei arvioida ole-
van merkittäviä, sillä talvisin alueella liikutaan vähemmän kuin kesällä. Alue ei kuulu jään kertymisen 
kannalta riskialueisiin. 
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Paloturvallisuus 

Tuulivoimaloiden paloturvallisuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa normaalimenettelyn mukaisesti. 
Tuulivoimalapalot ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Voimalapalot voivat kuivissa olosuhteissa 
levitä maastopaloksi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suosittaa palo- ja henkilöturvallisuuden 
osalta kaavalausunnoissa yli 1 MW tuulivoimaloille 600 metrin turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaaral-
listen aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienem-
pää tai suurempaa etäisyyttä. Suositeltu etäisyys toteutuu hankkeessa. 
 
Tutkajärjestelmät 
 
Pajuperänkankaalle suunniteltu tuulivoimahanke sijoittuu ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalu-
eelle. Ilmavoimien Esikunnan antaman lausunnon mukaan hankkeesta aiheutuvien tutkavaikutusten ar-
vioidaan olevan kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa aluevalvonnalle. Lisäksi 
puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien topografisten tarkastelujen perusteella hankkeella ei 
ole merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin, sotilasilmailuun eikä puo-
lustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin. 
 
Puolustusvoimien toiminta 
 
Puolustusvoimat on lausunnossaan todennut, että hankkeen tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkit-
täviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestel-
mien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustusvoimat on antanut hyväksynnän Pajupe-
ränkankaan suunnitelman mukaisille tuulivoimaloille. 
 
Tv-signaalin vastaanotto 
 
Tuulivoimaloiden rakenteet, kuten muutkin korkeat rakenteet, voivat vaikuttaa tutkasignaaleihin ja 
viestintäyhteyksiin mm. aiheuttamalla vaimennuksia tai heijastuksia (Sipilä ym. 2011). 

Tv-vastaanotto Pajuperänkankaan hankealueen läheisyydessä tapahtuu joko Haapaveden tai Pihtiputaan 
lähetysasemalta (noin 45–55 km asemilta puistoon). Häiriöitä tv-vastaanottoon on todennäköisesti en-
nustettavissa alueelle, jossa signaalin vastaanotto tapahtuu suoraan suunnitellun tuulivoimapuiston läpi. 
Tällä alueella, n. 10 km etäisyydellä, on yhteensä 153 vakituista asukasta ja 6 kesäasuntoa (kuva 8-20).  

Häiriöt ovat todennäköisesti korjattavissa antennien muutoksilla ja uudelleensuuntaamisella. Hankevas-
taava vastaa toimenpiteistä, joilla häiriöt poistetaan. 
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Kuva 8-20. Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston oletettu häiriövaikutuksen ulottuvuus antenni tv-vastaanottoon 
on esitetty punaisella rasterilla. Tuulivoimalat on merkitty mustilla kolmioilla, vakituinen asutus vihreillä neliöillä 
ja vapaa-ajan asutus sinisillä neliöillä. Lähde: Digita Oy:n lausunto 15.6.2017. 

8.16. Talous ja elinkeinot 

 

Hankkeen toteutumisella on positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden 
kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

Tuulivoimahankkeella tulee toteutuessaan olemaan positiivisia vaikutuksia myös alueella toimiviin ra-
kennus- ja suunnittelualan yrityksiin. Rakentamisvaiheessa Pajuperänkankaan tuulivoimapuisto lisää lä-
hialueen yrityksiltä hankittavien palveluiden kysyntää ja tarjoaa työllisyysmahdollisuuksia.  

Toimintavaiheessa työllisyysvaikutuksia muodostuu etenkin voimaloiden ja tiestön kunnossapidosta. 
Vaikka tuulivoimaloiden käyttöä voidaan ohjata kaukovalvonnalla, vaatii tuulivoimapuisto lähiseudulla 
toimivan huolto-organisaation esimerkiksi vikapäivystystä varten. 

Lisääntyneellä taloudellisella aktiivisuudella on positiivisia välillisiä vaikutuksia myös alueen muihin toi-
mialoihin, kuten palvelualaan. Epäsuorat työllisyys- ja talousvaikutukset muodostuvat pääosin alueella 
toimivan työvoiman käyttämien palveluiden kysynnästä. 

Paikkakunnalle muodostuu hankkeesta tuloja kiinteistöverotulojen muodossa. Kiinteistöveron määrä 
on tuulivoimapuiston elinkaaren aikana noin 1,6 – 3,2 miljoonaa euroa. 

Yksityiset maanomistajat hyötyvät hankkeesta maanvuokratulon kautta. Metsätalouteen kohdistuvat 
metsäpinta-alan menetykset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi ja maanomistajille maksettavat vuokrat 
kompensoivat niitä. 

Hankkeen kokonaisvaikutus talouteen ja elinkeinoihin on selvästi myönteinen. 
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9. Osayleiskaavan toteuttaminen 
 

Osayleiskaavassa määrätään, että osayleiskaavaa voidaan 77 a §:n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden 
rakennusluvan perusteena. Rakennusluvat voidaan myöntää, kun osayleiskaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa ja valitusaika on kulunut umpeen. Tuulivoimaloiden rakentamisen aloittaminen edellyt-
tää osayleiskaavan ja rakennuslupien lainvoimaisuutta.  

Rakennusluvat haetaan Haapajärven kaupungin rakennustarkastajalta (rakennusvalvonta), joka lupia 
myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on kaavan mukainen. Lupia myönnettäessä on otettava huo-
mioon mm. rakentamista rajoittavat kaavamerkinnät ja määräykset luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeillä alueilla sekä muinaismuisto- ja kulttuuriperintökohteissa ja niiden lähiympäris-
tössä. 

Ennen rakennusluvan myöntämistä on jokaiselle tuulivoimalalle saatava Finavian lentoestelausunto, ha-
ettava ilmailulain mukainen lentoestelupa ja toteuttamiseen liittyvistä suunnitelmista pyydettävä lau-
sunto Pääesikunnan operatiiviselta osastolta. 

Luonnonsuojelualueen läheisyydessä rakentaminen tulisi ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle. 

Palo- ja pelastustoiminnan kannalta, tuulivoimalat saavutettaneen noin 30 minuutissa, hankealueen si-
säisen tiestön kunnosta riippuen. Edellä mainittu tulee ottaa huomioon kohteen omatoimisessa varau-
tumisessa ja hankealueille tehtävissä turvallisuusselvityksissä ja toimintaohjeissa. 

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolus-
tusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kym-
menen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. 
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