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1. Maakuntakaavan ohjausvaikutus 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella, ja se 

ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta viranomaistoimintaa, jolla vaikutetaan alueidenkäyttöön. 

 

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maa-

kunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavoituksen tehtävänä on ratkaista valta-

kunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaavan tulee myös edis-

tää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja sovittaa ne yhteen alueiden käyttöä kos-

kevien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §: n mukaisesti maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 

yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteut-

tamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, 

ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. 

 

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan (Ympäristöministeriö 2016) mukaan 

maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa 

kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. 

Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Hyväksyttävän eroavuuden edellytyksenä 

on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuu-

livoimarakentamisen. 

2. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Iin kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan vuonna 2005 vahvistetun 

maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syksyllä 2010. Maakuntakaavan uudistamisessa käsitellään 

kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan uudistus tehdään kolmessa erillisessä vai-

heessa. Ensimmäiset kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo lainvoimaisia ja viimeinen kolmas vaihemaa-

kuntakaava on määrätty tulemaan voimaan ilman lainvoimaa.  

 

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa (kuva 1) Yli-Olhavan suunnittelualuetta koskevat maa- ja metsä-

talousaluetta koskevat yleismääräykset. Suunnittelualueen läntinen osa-alue sekä osittain keskimmäinen 

ja itäinen osa-alue sijoittuvat poronhoitoalueelle. Osa-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen on osoi-

tettu turvetuotantoon soveltuvia alueita (tu-1, tu-2) ja läntinen osa-alue rajautuu turvetuotantoalueeseen 

(EO-tu). Läntiselle osa-alueelle sekä keskimmäisen osa-alueen eteläosiin sijoittuu osittain Natura-2000 -

verkostoon kuuluvia alueita, luonnonsuojelualueita (SL) sekä luonnonsuojelualueiksi tarkoitettuja alueita 

(SL-1). Iin Nybyn- Iso Heposuon ja Ryöskärin alueet suunnittelualueen länsipuolella on osoitettu arvok-

kaana suokehityssarjan alueena (ask). Keskimmäinen ja itäinen osa-alue sijoittuvat suurimmaksi osaksi 

tuulivoimaloiden alueeksi osoitetuille alueille (tv-1). Itäisen osa-alueen poikki on osoitettu moottorikelk-

kailureitti tai -ura. Itäiselle ja keskimmäiselle osa-alueelle sijoittuu muutamia muinaisjäännöksiä. Lisäksi 

keskimmäisen osa-alueen poikki kulkee 400 kV pääsähköjohdot, joista läntisen pääsähköjohdon rinnalle 

on osoitettu uusi ohjeellinen 400 kV pääsähköjohto. Itäisen osa-alueen poikki on osoitettu ohjeellinen 

pääsähköjohdon yhteystarve.   
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 Ote 3. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmästä, jossa on esitetty voimassa olevien maakunta-
kaavojen sisältö. Valituksenalaiset tuulivoima-alueet on esitetty keltaisella korostusvärillä. Kuvaan on lisätty Yli-
Olhavan hankealueet sinisellä viivarajauksella.  © Pohjois-Pohjanmaan liitto, pohjakartta © Maanmittauslaitos. 

2.1 Tuulivoima maakuntakaavoituksessa 

 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimala-alueina ne maa-alueet, jotka 

soveltuvat tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Kaavaan on sisällytetty ne tuulivoima-alueet, joilla on vä-

hintään seudullista merkitystä. Tällaisiksi on katsottu alueet, jotka soveltuvat 10 voimalan tai sitä suu-

rempien kokonaisuuksien toteuttamiseen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa on täydennetty ja tarkistettu 1. vaihemaakuntakaavassa 

osoitettua tuulivoima-alueiden kokonaisuutta. Lisäksi 3. vaihemaakuntakaavan yhteydessä on tarkistettu 

yleisiä tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavia yleisiä suunnittelumääräyksiä.  

 

Vaihemaakuntakaavoitusta varten on laadittu tuulivoimaselvitys, jonka tavoitteena on ollut muodostaa 

kokonaiskuva tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanteessa Pohjois-Pohjanmaalla sekä laatia koko maa-

kunnan kattavat, ajantasaiset selvitykset tuulivoimarakentamisen vaikutuksista asutukseen, maisemaan, 

luontoarvoihin ja muuhun maankäyttöön.  
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3. Yli-Olhavan tuulivoimahanke 

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavoja tai asemakaavoja. Maa-

kuntakaava ohjaa tuulivoimayleiskaavan laatimista. 

 

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen keskimmäinen ja itäinen osa-alue sijoittuvat osittain 1. vaihemaakunta-

kaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille (tv-1 308 Hyry, tv-1 311 Kaihuanvaara).  

 

Maakuntakaavassa osoitetut tuulivoimala-alueiden rajaukset ovat yleispiirteisiä ja niiden rajaukset voivat 

tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan (YM 2016) mukaan täsmentyä kuntakaavassa tarkempien sel-

vitysten ja vaikutusarviointien perusteella. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan mukaan maakun-

takaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisem-

massa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet 

eivät vaarannu. 

 

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston kaavaluonnosvaiheessa tarkastellaan yhteensä 68 tuulivoimalan sijoitta-

mista alueelle. Tarkistetussa hankevaihtoehdossa VE 1 tarkastellaan yhteensä 68 tuulivoimalan ja hanke-

vaihtoehdossa VE 2 48 tuulivoimalan sijoittamista alueelle. 

 

Hankevaihtoehdossa VE1 suunnitelluista tuulivoimaloista 48 sijoittuu maakuntakaavan mukaisille tuuli-

voimala-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen (alle 600 m etäisyydelle) ja 20 tuulivoimalaa selkeästi 

tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle. Hankevaihtoehdon läntisen osa-alueen voimalapaikat sijoittuvat 3,7-

6,9 kilometrin etäisyydelle keskimmäisen osa-alueen voimaloista muodostaen erillisen kuuden voimalan 

kokonaisuuden. 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 kaikki suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat maakuntakaavan mukaisille tuulivoi-

mala-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen (alle 600 m etäisyydelle). Maakuntakaavan suurpiirteinen 

mittakaava (1:300 000) huomioiden hankevaihtoehdon VE2 kaikkien voimaloiden voidaan katsoa sisälty-

vän maakuntakaavan tv-aluevarauksiin. 

 

Taulukko 2. Lähimpien tuulivoimaloiden etäisyys tv-alueesta. 

Tuulivoimalat maakuntakaavan tv-alueen välittömässä läheisyydessä 

Voimalanumero Etäisyys (m) 

29 265 

32 134 

33 103 

36 112 

39 27 

42 262 

43 587 

62 455 

 

Taulukko 1. Voimaloiden sijoittuminen maakuntakaavarajauksen sisäpuolelle ja läheisyyteen. 

 Maakuntakaavan tv-alue tai välitön                    
läheisyys (alle 600 m) 

 Maakuntakaavan tv-alueiden lähialueen ulkopuolella (yli 600 m) 

 Maakuntakaavan tv-
alue 

etäisyys tv-alueesta 
alle 600 m 

etäisyys tv-alueesta 
0,6-1,5 km 

etäisyys tv-alueesta 
1,5-2 km 

etäisyys tv-alueesta 
2-6,5 km 

VE 1 40 8 4 3 13 

VE 2 40 8 0 0 0 
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 Yli-Olhavan hankevaihtoehdot ja 1. vaihemaakuntakaavan mukainen tuulivoima-alueen rajaus. 

 

 

4. Yli-Olhavan hankevaihtoehtojen suhde maakuntakaavan keskeisiin ratkaisuihin 

ja periaatteisiin 

4.1 Vaihemaakuntakaavojen paikkatietoanalyysit 

 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011) yh-

teydessä laadittiin puskurianalyysi, jossa pyrittiin selvittämään ne alueet, jotka soveltuvat erityisen huo-

nosti tai eivät sovellu pääsääntöisesti lainkaan tuulivoima-alueiksi. Selvityksen perusteella 1. vaihemaa-

kuntakaavassa osoitettiin yhteensä 57 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta (tv-1-alueet). Yli-Ol-

havan tuulivoimahankkeen itäinen osa-alue sijoittuu kokonaisuudessaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoi-

tetulle tv-1-alueelle 311 Kaihuanvaara ja keskimmäinen osa osittain tv-1-alueelle 308 Hyry.  

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2018) yh-

teydessä laadittiin paikkatietoanalyysi, jossa muodostettiin puskurit tuulivoimarakentamisen vaikutusten 

kannalta herkkien kohteiden ympärille. Analyysissä huomioitiin luonto, maisema- ja kulttuuriympäristö, 

asutus ja muu alueidenkäyttö. Analyysin tarkoituksena oli toimia apuna tuulivoima-alueiden vaikutusten 

arvioinnissa sekä maakuntakaavassa osoitettavien uusien alueiden rajaamisessa. Tarkastelun pohjana oli 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhteydessä laadittu vastaava selvitys, jonka yhteydessä 
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laadittuja puskureita on tarkistettu. Paikkatietoanalyysissä muodostettiin seuraavat puskurit (Pohjois-

Pohjanmaan liitto 2018): 

 

 

 Paikkatietoanalyysissä käytetyt puskurit. 

 

Yli-Olhavan hankevaihtoehtojen suhde paikkatietoanalyysin puskurietäisyyksiin 

 

Yli-Olhavan hankkeen voimalasijoittelussa on noudatettu Iin kunnassa käytännöksi otettua 2 kilometrin 

vähimmäisetäisyyttä pysyvään asutukseen. Etäisyys asutukseen on siten selkeästi suurempi, kuin maa-

kuntakaavassa (1 km). Tämän seurauksena hankkeen itäisen osa-alueen voimalat kattavat vain noin 

puolet maakuntakaavan tv-1/301 aluevarauksesta eikä myöskään maakuntakaavan tv-1/308-aluetta ole 

otettu täysimääräisesti käyttöön Hyryn kyläasutuksen läheisyydessä. Maakuntakaavan tv-1-308 alueen 

keskellä sijaitseva loma-asunto on siirtynyt hanketoimijan omistukseen ja sille maakuntakaava-aineis-

tossa esitetty puskurivyöhyke on käynyt tarpeettomaksi. Tämä huomioiden hankevaihtoehdon VE2 kaikki 

voimalat sijoittuvat paikkatietoanalyysin puskureiden ulkopuolelle. 

 

Hankevaihtoehtoon VE1 sisältyvät hankevaihtoehdon VE2 voimaloiden lisäksi maakuntakaavan tuuli-

voima-alueiden ulkopuolella sijaitsevat 14 voimalapaikkaa keskimmäisen osa-alueen lounaispuolella sekä 
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6 voimalapaikkaa läntisellä osa-alueella. Näistä kahdeksan voimalapaikkaa sijoittuu maakuntakaavan 

paikkatietoanalyysin puskurialueille tai aivan niiden reunalle. Kyseisten voimalapaikkojen osalta on alla 

esitetty tarkempi tarkastelu ja arviointi hankkeen vaikutuksista puskureiden perusteena olleisiin maakun-

takaavan aluevarauksiin. 

 

Kuva 2. Ote 3. vaihemaakuntakaavan paikkatietoanalyysistä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2018). Kuvaan on 

lisätty Yli-Olhavan suunnitellut tuulivoimalat mustalla pallolla. Keskimmäisen osa-alueen pohjoisosassa 

sijaitseva lomarakennus on siirtynyt hanketoimijan omistukseen.  

 

 

Läntisellä osa-alueella neljä tuulivoimalaa sijoittuvat paikkatietoanalyysin mukaiselle puskurialueelle ja 

kaksi aivan puskurialueen reunalle. Paikkatietoanalyysissä edellytetyt etäisyysvaatimukset eivät 

siten täyty läntisellä osa-alueella kaikilta osin.  Tuuliaapa-Iso Heposuon lähellä neljä voimalaa si-

joittuu linnustoarvoiltaan tärkeän Natura-alueen (SPA) 1000 metrin puskurivyöhykkeelle ja näistä kolme 

lisäksi Finiba-alueen puskurivyöhykkeelle ja kaksi lisäksi luonnonsuojelualueen (yli 50 ha) 500 metrin 

puskurivyöhykkeelle.  

 

Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä luontoarvot ja niihin kohdistuvat 

vaikutukset on selvitetty ja huomioitu maakuntakaavan paikkatietoanalyysiä tarkemmin, jolloin on ollut 

mahdollista arvioida voimalapaikkakohtaisesti Natura-alueeseen ja luonnonsuojelualueeseen jätettävän 

suojaetäisyyden riittävyyttä. Natura-arvioinnin perusteella kyseisistä kuudesta voimalasta itäisimmällä 

todetaan olevan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia alueen linnustoarvoihin ja arvioinnissa suositel-

laan sen poistamista tai siirtämistä. Muiden viiden voimalan osalta vaikutusarvioinnin perusteella voidaan 

todeta, ettei niistä aiheudu Natura-alueeseen tai luonnonsuojelualueeseen todennäköisesti merkittäviä 
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vaikutuksia. Näin ollen voidaan todeta, etteivät myöskään maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoit-

teet luonnonsuojelun osalta vaarannu niiden takia. 

 

 

 Ote 3. vaihemaakuntakaavan paikkatietoanalyysistä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2018) lisättynä pusku-
rianalyysin perusteina olevat arvokkaiden luontoalueiden rajaukset ja puskurit. Kuvassa näkyvät Yli-Olhavan 
hankkeen voimaloiden lisäksi myös rakennetut Myllykankaan tuulivoimapuiston voimalat (vihreät pallot) sekä 
lainvoimaisen Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan voimalapaikat (avoympyrät). 

 

Keskimmäisellä osa-alueella kaksi lounaisinta tuulivoimalaa sijoittuu luonnonsuojelualueen (yli 50 ha) 500 

metrin puskurivyöhykkeelle ja näistä toinen myös luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun SL-1-alueen 500 

metrin puskurivyöhykkeelle. Muut maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluevarauksen ulkopuolisista tuuli-

voimaloista sijoittuvat paikkatietoanalyysin valkoiselle eli puskuroimattomalle alueelle. Täten voidaan to-

deta, että maakuntakaavan tuulivoimala-alueen ulkopuolisten voimaloiden osalta paikkatieto-

analyysissä edellytetyt etäisyysvaatimukset täyttyvät keskimmäisellä osa-alueella suurilta 

osin. Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä luontoarvot ja niihin kohdis-

tuvat vaikutukset on selvitetty ja huomioitu maakuntakaavan paikkatietoanalyysiä tarkemmin, jolloin on 

ollut mahdollista arvioida voimalapaikkakohtaisesti luonnonsuojelualueisiin jätettävän suojaetäisyyden 

riittävyyttä. Selvitysten perusteella voidaan todeta, ettei kyseisistä kahdesta voimalasta arvioida olevan 

merkittäviä vaikutuksia kyseisten puskureiden perusteena oleviin maakuntakaavan suojelualuevarauksiin 
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(niissä keskiössä suoluontotyyppien suojelu) eivätkä maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet 

luonnonsuojelun osalta vaarannu niiden takia. 

 

4.2 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvitys 

 

Kuvassa 5 on esitetty ote tuulivoimaselvityksen selvityskartasta, johon on lisätty Yli-Olhavan tuulivoima-

puiston hankevaihtoehdon VE1 mukaiset voimalapaikat. Selvityskartassa on esitetty tuulivoimarakenta-

misen suhdetta luonnonympäristöön Pohjois-Pohjanmaalla. Kartalla on esitetty muun muassa luonnon-

suojeluohjelma-alueet, luonnonsuojelualueet, soidensuojeluohjelman täydennysehdotuksen alueet, 1. 

vaihemaakuntakaavan mukaiset suojelu- ja luonnonarvoalueet, linnustollisesti tärkeät alueet sekä lintu-

muuton päämuuttoreitit ja painopistealueet. 
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 Ote Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksen selvityskartasta 5 (Pohjois-Poh-
janmaan liitto 2018). Kuvaan on lisätty Yli-Olhavan tuulivoimapuiston hankevaihtoehdon VE1 mukaiset voimala-
paikat mustalla pallolla. Hankevaihtoehdossa VE1 yksi voimalapaikka sijoittuu muuttolinnuston kannalta tärke-
älle Perämeren rannikkoalueelle, jolle ei selvityksessä suositella lisää tuulivoimarakentamista. 
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4.2.1 Tuulivoimaselvitysten suositukset 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluun 

 

Selvityksessä todetaan suosituksena maakuntakaavan tuulivoimarakentamiselle, että toistaiseksi on 

syytä pidättäytyä lisäsuunnittelusta metsähanhen, piekanan ja merikotkan päämuuttoreittien kriittisille 

kohdille sekä Oulun seudun kerääntymisalueelle (IBA-alue FI028) (ks. kuva 6). Lisäksi selvityksessä to-

detaan, että näiden lajien muutto- ja levähdysalueiden huomioiminen maakuntakaavan jatkosuunnitte-

lussa hyödyttää myös muita maakunnan muuttolintuja, koska huomioitavat alueet sijoittuvat Pohjois-

Pohjanmaan rannikon päämuuttoreitille ja tärkeimmälle kerääntymisalueelle.  

 

 Ote maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen muuttolinnustoselvityksen kuvasta 39 (Pohjois-Pohjanmaan 
liitto 2016). Vihreällä rajattu alueet, johon maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen arvion mukaan ei ole suositel-
tavaa suunnitella enempää tuulivoimaa jo olemassa olevien tai suunnitteilla olevien alueiden lisäksi. 
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Yli-Olhavan hankevaihtoehtojen suhde maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen suosituksiin 

 

Taulukossa 2 on tarkasteltu Yli-Olhavan hankevaihtoehtojen suhdetta tuulivoimaselvityksessä 3. vaihe-

maakuntakaavan laadintaan esitettyihin suosituksiin. 

 

Taulukko 2. Hankevaihtoehtojen suhde tuulivoimaselvitysten suosituksiin. 

 
SELVITYS KESKEISET SUOSITUKSET HANKEVAIHTOEHTO VE1 HANKEVAIHTOEHTO VE2 

TUULIVOIMARAKENTA-
MISEN VAIKUTUKSET 
MAISEMAAN JA RA-
KENNETTUUN KULT-
TUURIYMPÄRISTÖÖN 
POHJOIS-POHJAN-
MAALLA 

- Ei osoiteta tuulivoima-alueita, joi-
den toteuttamisella arvioidaan 
olevan merkittäviä maisemallisia 
vaikutuksia 

- Merkittäväksi todettujen vaiku-
tusten ja yhteisvaikutusten lieven-
täminen, erityisesti valtakunnallis-
ten arvojen turvaaminen 

Vaikutusarvioinnin mukaan hanke-
vaihtoehdon maisemalliset vaikutuk-
set Oijärven maakunnallisesti arvok-
kaaseen viljelysmaisemaan ovat koh-
talaiset. Vaikutus ei eroa maakunta-
kaavaratkaisun vaikutuksesta, koska 
se muodostuu ensisijaisesti maakun-
takaavan tv-alueella sijaitsevista voi-
maloista.  

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY 2009), Pyra-
midikattoiset kesänavetat sijaitsee 
noin 3 km etäisyydellä hankkeen länti-
sen osa-alueen lähintä voimalaa, 
mutta voimalat eivät ole nähtävissä 
kohteeseen, joten vaikutuksia ei ai-
heudu. 

Muut valtakunnallisesti tai maakun-
nallisesti arvokkaat kohteet ja alueet 
sijaitsevat yli 7 km etäisyydellä maa-
kuntakaavan tv-alueen ulkopuolelle 
suunnitelluista voimaloista, eikä han-
kevaihtoehdosta aiheudu niihin mai-
semavaikutuksia.  

Hankevaihtoehdolla on todettu pai-
koittaisia suuria maisemavaikutuksia 
Hyryn kyläasutuksen ympäristössä. 
Maisemavaikutukset lähiasutukseen 
Hyryn ympäristöissä ovat kuitenkin 
maakuntakaavaa vähäisemmät, 
koska asutukseen on jätetty maakun-
takaavaa suurempi etäisyys.   

Oijärven lisäksi kaukomaisemassa 
hankkeen voimaloihin avautuu laajoja 
näkymiä vain mereltä, josta tarkastel-
tuna hankkeen voimalat jäävät ranni-
kon tuulivoimapuistojen taustalle. 
Hankevaihtoehdon vaikutus ei tältä 
osin merkityksellisesti eroa maakunta-
kaavan vaikutuksista. 

Maakuntakaavan tv-rajausten ulko-
puolisista voimaloista ei lähiasutuk-
seen avaudu sellaisia näkymiä, että 
voimaloiden vaikutus olisi hallitseva, 
mutta Heinikosken ympäristössä voi 
olla paikoittaisia kohtalaisia vaiku-
tuksia.  

Kokonaisuudessaan hankevaihtoeh-
don VE1 maisemalliset vaikutukset ei-
vät merkittävästi eroa maakuntakaa-
vaan nähden. 

Hankevaihtoehdon vaikutukset ovat 
vähäisemmät tai eivät eroa maa-
kuntakaavan vaikutuksista. 

Maisemalliset vaikutukset Oijärven 
maakunnallisesti arvokkaaseen vilje-
lysmaisemaan ovat kohtalaiset. Mui-
hin maakunnallisesti tai valtakunnal-
lisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin 
ja rakennettuihin kulttuuriympäris-
töihin hankevaihtoehdolla ei ole vai-
kutusta.  

Valtakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), 
Pyramidikattoiset kesänavetat sijait-
see noin 4 km etäisyydellä lähintä 
voimalaa, mutta voimalat eivät ole 
nähtävissä kohteeseen, joten vaiku-
tuksia ei aiheudu.  

Muut maakunnallisesti tai valtakun-
nallisesti arvokkat maisema-alueet 
ja rakennetut kulttuuriympäristöt si-
jaitsevat yli 10 km etäisyydellä, eikä 
hankevaihtoehdosta aiheudu niihin 
vaikutuksia. 

Maisemavaikutukset lähiasutukseen 
ovat maakuntakaavaa vähäisem-
mät, koska asutukseen on jätetty 
suurempi etäisyys. 
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TUULIVOIMARAKENTA-
MISEN SUHDE ASUTUK-
SEEN POHJOIS-POH-
JANMAALLA 

- Varmistetaan riittävä etäisyys 
asutukseen 

- Kiinnitetään huomiota ihmisten 
elinympäristöön kohdistuvien yh-
teisvaikutusten hallintaan. Välte-
tään suunnitteluratkaisuja, joissa 
useat tuulivoima-alueet ympäröi-
vät asuttuja alueita 

Asutukseen on jätetty maakuntakaa-
vaa suurempi etäisyys. Tuulivoimalat 
sijoittuvat vähintään 2 km etäisyydelle 
asutuksesta. Suuremman etäisyyden 
takia vaikutukset Hyryn kylän asutuk-
seen ovat vähäisemmät maakunta-
kaavaan nähden. 

Maakuntakaavan tv-rajausten ulko-
puolelle sijoittuvista voimalapaikoista 
ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia lä-
hiasutukseen. Asuin- tai lomaraken-
nuksiin ei kohdistu ohjearvot ylittäviä 
meluvaikutuksia. Välkkeen määrä ylit-
tää 8 tuntia vuodessa yhden asuinra-
kennuksen kohdalla. Puuston suo-
jaava ja rakennusten peittävä vaikutus 
huomioiden vaikutukset ko. kohtee-
seen on arvioitu vähäisiksi. 

Yhteisvaikutusten melu- ja välkemal-
linnusten mukaan hankevaihtoehdolla 
ei ole ohjearvot ylittäviä yhteisvaiku-
tuksia muiden lähiympäristön tuulivoi-
mapuistojen kanssa. Asuin- tai loma-
rakennuksiin ei kohdistu välkkeen yh-
teisvaikutuksia, eikä ohjearvot ylittä-
viä meluvaikutuksia. 

Maakuntakaavan tv-rajausten ulko-
puolelle sijoittuvien voimalapaikkojen 
läheisyydessä on harvaa maaseu-
tuasutusta. Kyseisistä voimaloista ei 
aiheudu saartovaikutusta läheiseen 
asutukseen muiden lähialueen tuuli-
voima-alueiden kanssa. Tältäkään osin 
hankevaihtoehdon VE1 vaikutus ei 
merkittävästi eroa maakuntakaavaan 
verrattuna.  

Kokonaisuudessaan hankevaihtoeh-
don VE1 suhde asutukseen ei merkit-
tävästi eroa maakuntakaavaan näh-
den. 

Asutukseen on jätetty maakuntakaa-
vaa suurempi etäisyys. Tuulivoimalat 
sijoittuvat vähintään 2 km etäisyy-
delle asutuksesta. Suuremman etäi-
syyden takia vaikutukset Hyryn ky-
län asutukseen ovat vähäisemmät 
maakuntakaavaan nähden. 

 

TUULIVOIMARAKENTA-
MISEN VAIKUTUKSET 
MUUTTOLINNUSTOON 
POHJOIS-POHJAN-
MAALLA -SELVITYS 
POHJOIS-POHJAN-
MAAN 3. VAIHEMAA-
KUNTAKAAVAA VAR-
TEN 

- Noudatetaan varovaisuusperiaa-
tetta selvityksessä määritellyllä, 
rannikonsuuntaisella muuton pai-
nopistealueella 

Suunnittelualueen keskimmäiselle 
osa-alueelle suunnitelluista tuulivoi-
maloista yksi sijoittuu määritellylle lin-
nuston muuton painopistealueelle, 
jolle maakuntakaavan selvityksessä ei 
suositella sijoitettavan lisää tuulivoi-
marakentamista (ks. kuva 5). Petolin-
tumuuton pullonkaula-alueelle ei si-
joitu voimaloita.  

Useiden lintulajien muuttovuo on ti-
heämpi Yli-Olhavan hankealueen län-
sipuolella. Arvioinnin mukaan Yli-Ol-
havan suunnitellun hankkeen ja Mylly-
kankaan sekä Palokankaan lähimpien 
voimaloiden väliin muodostuu 2,6 - 
3,6 km levyinen voimaloista vapaa 
käytävä, jota linnut todennäköisesti 
tulisivat hyödyntämään muutollaan. 
Muuttolinnut tulisivat yleisesti myös 
lentämään tuulivoima-alueilla, jossa 
voimalaverkosto on melko harva. Tör-
mäykset voimaloihin olisivat mahdolli-
sia mutta harvinaisia eikä tämän arvi-

Hankevaihtoehdon vaikutukset ei-
vät eroa maakuntakaavan vaikutuk-
sista. 

Suunnitellut tuulivoimalat eivät si-
joitu linnuston muuton painopiste-
alueelle. Petolintumuuton pullon-
kaula-alueelle ei sijoitu voimaloita. 
Hankevaihto ei olennaisesti muuta 
lintujen muuttokäyttäytymistä eikä 
lisää merkittävästi törmäysriskiä. 
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oida ratkaisevasti lisäävän kuollei-
suutta tai populaatiotason vaikutuk-
sia. 

Hankevaihtoehto VE1 noudattaa tuu-
livoimaselvityksen suositusta voima-
loista vapaaksi jätettävän alueen 
osalta lukuun ottamatta keskiosan 
lounaisinta voimalaa, joka vaikutusar-
vioinnissa on suositeltu poistettavaksi. 

 

4.3 Maakuntakaavan tuulivoimaa koskevien kaavamääräysten huomioiminen  

 

Tuulivoimaloiden alueita koskevat seuraavat maakuntakaavan suunnittelumääräykset: 

  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnus-

toon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei 

asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuu-

riympäristöjen arvot säilyvät. 

 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtu-

vat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutuk-

set puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytyk-

set. 

  

Tuulivoimaloiden rakentamista ohjataan maakuntakaavassa seuraavin yleisin suunnittelumääräyksin: 

 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuuli-

puistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. 

 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakun-

takaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuuli-

voimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimara-

kentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, linnustoon 

tai muuhun ympäristöön. 

 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuo-

lelle. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli 

tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueen linnustoarvoja. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja maa-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, luon-

nonsuojelualueiden, Natura 2000 –verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden 

maakuntakaavan luo-alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaiku-

tukset erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haital-

lisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on var-

mistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valta-

kunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 
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Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä keskit-

tämään yhteiseen johtokäytävään. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenne-

väylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä sel-

vitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tu-

lee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava Puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee 

turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustus-

voimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesti johtuvat 

rajoitteet. 

 

Hankevaihtoehto VE1 

 

Tuulivoimaloiden sijoittamisessa on huomioitu maakuntakaavan kaavamääräykset. Voima-

lat on sijoitettu linnuston kannalta tärkeiden alueiden, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, luonnonsuojelualu-

eiden, Natura 2000 -alueiden, harjujensuojeluohjelma-alueiden, maakuntakaavan luo-alu-

eiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

 

Yhteisvaikutukset asutukseen, linnustoon ja maisemaan on huomioitu hankesuunnitel-

massa.  Voimalat on sijoitettu maa- ja metsätalousvaltaiselle, asumattomalle alueelle ja 

etäälle valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Keskimmäisen 

osa-alueen lounaisimmat voimalat poistettiin kaavaluonnosvaiheessa muun muassa linnus-

toon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. Kaavaselostuksessa on arvioitu yhteisvai-

kutuksia maisemaan ja linnustoon sekä esitetty mahdollisia haitallisten vaikutusten vähen-

tämiskeinoja. 

 

Kaavoituksen yhteydessä laadittujen melu- ja välkemallinnusten perusteella lähimpiin 

asuin- ja lomarakennuksiin ei kohdistu ohjearvoja ylittäviä melu- tai välkevaikutuksia. 

 

Hankkeen sähkönsiirrossa hyödynnetään nykyistä olemassa olevaa johtokäytävää. 

 

Voimalasijoittelussa on huomioitu lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 

johtuvat rajoitteet. Puolustusvoimat on antanut lausunnon tuulivoimahankkeen 

hyväksyttävyydestä, ja lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta tuulivoimaloiden 

rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle. 

 

Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu osittain poronhoitoalueelle. Porotalous on huomioitu 

voimalasijoittelussa, kaavamääräyksissä ja vaikutusten arvioinnissa. 

Kaavaluonnosvaiheessa järjestettiin poronhoitolain mukainen neuvottelu paliskunnan 

kanssa. Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa jatketaan. Hanke ei estä porotalouden 

harjoittamista alueella. 

 

Hankevaihtoehto VE2 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 voimalat sijoittuvat etäämmälle muuttolinnuston kannalta tärke-

ästä alueesta. Muutoin hankevaihtoehdolla VE2 ei ole merkittävää eroa hankevaihtoehtoon 

VE1 nähden 3. vaihemaakuntakaavan tv-alueiden kaavamääräysten huomioimisessa. 
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4.4 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen muiden merkintöjen huomioiminen 

 

 

Hankevaihtoehto VE1 

 

Porotalous on huomioitu voimalasijoittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. 

Kaavaluonnosvaiheessa järjestettiin poronhoitolain mukainen neuvottelu paliskunnan 

kanssa. Yhteydenpitoa paliskunnan kanssa jatketaan. Hanke ei estä porotalouden 

harjoittamista alueella. 

 

Suunnittelualueelle osoitetut turvetuotantoon soveltuvat alueet (tu-1, tu-2) sekä läntiseen 

osa-alueeseen rajautuva turvetuotantoalue (EO-tu) on huomioitu voimalasijoittelussa. 

Suunniteltu turvetuotanto ja tuulivoimapuiston toiminta on mahdollista yhteensovittaa ja 

hanke ei estä turvetuotantoa kyseisillä alueilla. Turvetuotantoon suunnitellut alueet on 

osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu informaatioluonteisella merkinnällä selvitysalueiksi, 

joilla turvetuotannon edellytykset selvitetään erillisellä menettelyllä. Maakuntakaavan tv-

alueiden ulkopuolisilla voimalapaikoilla ei ole vaikutuksia maakuntakaavan turvetuotanto-

alueisiin. 

 

Läntiselle osa-alueelle sekä osittain keskimmäisen osa-alueen eteläosiin sijoittuvat Natura-

2000 -verkostoon kuuluvat alueet, luonnonsuojelualueet (SL) sekä luonnonsuojelualueiksi 

tarkoitetut alueet (SL-1) on huomioitu hankesuunnittelussa ja hankevaihtoehdon voimalat 

on sijoitettu alueiden ulkopuolelle. Kaavoituksen yhteydessä on laadittu Tuuliaapa-Iso He-

posuon sekä Iso Hirviaapa-Lähteenaavan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arvi-

oinnit. 

 

Suunnittelualueen länsipuolelle osoitettu arvokas suokehityssarjan alue (ask) on huomioitu 

hankesuunnittelussa ja voimalat on sijoitettu arvokkaiden suoalueiden ulkopuolelle. 

 

Itäisen ja läntisen osa-alueen poikki on osoitettu moottorikelkkailureitti tai -ura. Hanke-

vaihtoehdon VE1 maakuntakaavan tv-alueen ulkopuolisista voimalapaikoista kaksi sijoittuu 

moottorikelkkareitin välittömään läheisyyteen, noin 80-150 metrin etäisyydelle. Lisäksi 

moottorikelkkareitin läheisyyteen on itäisellä osa-alueella osoitettu molemmissa hanke-

vaihtoehdoissa 2 tuulivoimalaa. Voimaloiden toteuttaminen edellyttää yhteensovittamista 

moottorikelkkailureitin kanssa. Kyseinen ura ei ole virallinen, reittitoimituksella perustettu 

reitti.  

 

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön on huomioitu hankesuunnitelmassa.  Voi-

malat on sijoitettu maa- ja metsätalousvaltaiselle, asumattomalle alueelle ja etäälle valta-

kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Voima-

lasijoittelussa on huomioitu maakuntakaavan mukaiset muinaismuistokohteet suunnittelu-

alueella. 

 

Hankesuunnitelmassa on huomioitu suunnittelualueen poikki kulkevat 400 kV pääsähkö-

johdot sekä läntisen pääsähköjohdon rinnalle osoitettu uusi ohjeellinen 400 kV pääsähkö-

johto. Voimalat on sijoitettu riittävän etäälle nykyisestä ja suunnitellusta sähköjohdosta. 

Hankkeessa hyödynnetään myös samaa sähköjohtojen johtokäytävää. 

 

Itäisen osa-alueen läpi maakuntakaavassa osoitettua ohjeellisen 400 kV pääsähköjohdon 

reittiä ei ole katsottu tarpeelliseksi huomioida suunnittelussa, koska Pyhäselkä-Keminmaa 



Ramboll - Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava 

 

17/23 

voimajohtohankkeen YVA-selostuksen (Fingrid 2018) mukaan yhteystarve on todettu tar-

peettomaksi ja voidaan poistaa maakuntakaavoista, eikä Fingrid ole esittänyt tarvetta sen 

huomioimiseen. 

 

Hankevaihtoehto VE2 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 itäisen osa-alueen moottorikelkkareitin välittömään läheisyyteen 

on osoitettu 2 tuulivoimalaa ja läntiseen osa-alueeseen rajautuva turvetuotantoalue (EO-

tu) jää hankevaihtoehdon ulkopuolelle. Muutoin hankevaihtoehdossa VE2 maakuntakaava-

merkinnät huomioidaan hankevaihtoehtoa VE1 vastaavasti. 

 

4.5 Tuulivoimarakentamisen ja ympäristöarvojen yhteen sovittaminen 

 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden vaikutusarvioinnissa on hyödynnetty vaihemaakun-

takaavojen vaikutusarviointeja ja kohdekuvauksia. Maakuntakaavasta eroavaisuuden arviointi perustuu 

YVA-kaava yhteismenettelyn yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja asiantuntija-arviointeihin. 

4.5.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu 3. vaihemaakuntakaavan yhtey-

dessä (Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017). Maisemallisten 

vaikutusten arvioinnissa on sovellettu ns. ARVO-lähestymistapaa, jossa määritellään alueen herkkyys ja 

vaikutuksen (muutoksen) suuruus. Vaikutusten merkittävyys on arvioitu näiden osatekijöiden perusteella. 

 

Hyry (tv-1 308) 

Selvityksen mukaan maakuntakaavassa osoitetun Hyryn alueen (tv-1 308) lähistöllä vaiku-

tusten kannalta merkittävällä etäisyydellä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

arvokkaita maisema-alueita. Kuivajokivarressa tuulivoima-alueen pohjoispuolella on kylä-

asutusta. Selvityksen mukaan alueen tv-1 308 vaikutusalueen herkkyys tuulivoimaraken-

tamisen aiheuttamille muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.   

 

Selvityksen mukaan tuulivoimalat eivät olisi merkittävissä määrin nähtävissä maisemalli-

sesti arvokkaiksi luokitelluilta alueilta eikä alueen toteuttamisella arvioida olevan vaikutuk-

sia ko. alueiden arvoihin. Kaukomaisemassa voimalat voivat paikoin näkyä peitteisesti noin 

20 kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Simojokisuun valtakunnallisesti arvokkaalle mai-

sema-alueelle. Tuulivoimalat olisivat nähtävissä erityisesti tuulivoima-aluetta ympäröiviltä 

suoalueilta. Lisäksi voimalat näkyisivät paikoin Kuivajokivarren kyläasutukselle lähimmil-

lään 2-3 kilometrin etäisyydeltä. Kyseisellä alueella ei kuitenkaan ole laajoja avoimia mai-

sematiloja, mikä lieventää vaikutuksia. Vaikutukset Olhavajokivarteen jäävät vähäisiksi 

peitteisyyden vuoksi. Vaikutuksen suuruus on arvioitu kohtalaiseksi. 

 

Kaihuanvaara (tv-1 311) 

Selvityksen mukaan Kaihuanvaaran alueen (tv-311) ympäristössä ei ole maiseman tai ra-

kennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita alueita. Ympäristössä on vain vähän asu-

tusta. Noin 7 kilometrin etäisyydellä sijaitsevalta Oijärveltä avautuu näkymiä voimaloiden 

suuntaan. Selvityksen mukaan alueen tv-1 311 herkkyys tuulivoimarakentamisen aiheut-

tamille muutoksille arvioidaan vähäiseksi-kohtalaiseksi. 

 

Tuulivoima-alueen suuresta koosta riippumatta sen toteuttamisen aiheuttamat muutokset 

maisemanäkymissä on kokonaisuutena arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi. Tuulivoimalat nä-
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kyisivät 0-5 kilometrin etäisyydellä lähinnä alueen itä- ja pohjoispuolen suovaltaisille alu-

eille. Asutuilta alueilta ei avaudu laajoja näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Kaukomaise-

massa voimalat ovat näkyvissä Oijärven alueelta lähimmillään noin 10 kilometrin etäisyy-

deltä. Vaikutus kohdistuu järvimaisemaan ja yksittäisille asunnoille. Vaikutuksen suuruus 

on arvioitu kohtalaiseksi. 

 

Tuulivoimala-alueiden toteuttamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu kohta-

laisiksi.  

 

Yhteisvaikutukset 

 

Maakuntakaavan mukaisten tuulivoimala-alueiden toteuttamisella on maakuntakaavan vaikutusarvioinnin 

mukaan maisemallisia yhteisvaikutuksia Olhavan-Myllykankaan tuulivoimaloiden alueiden kanssa. Yhteis-

vaikutukset kohdistuvat pääasiassa ympäristön avoimille suoalueille. Yhteisvaikutukset muiden tuulivoi-

maloiden kanssa on arvioitu kohtalaisiksi. 

 

Hankevaihtoehto VE1 

  

Merkittävin maakuntakaavasta poikkeamisen aiheuttama muutos maisema- ja kulttuuriym-

päristövaikutuksiin on voimaloiden kokonaismäärä. Hankevaihtoehdossa VE1 maakunta-

kaavavarausten ulkopuoliset voimalat sijoittuvat lähemmäksi valtakunnallisesti tai maakun-

nallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lisäksi voimalamäärä esimerkiksi Kuivajokivarren 

kyläasutuksen suuntaan kasvaa. Kaavoituksen yhteydessä laadittujen näkemäalueanalyy-

sien, havainnekuvien sekä vaikutusarviointien perusteella maakuntakaavasta poikkeami-

sesta ei aiheudu merkittäviä muutoksia arvioituihin maisema- ja kulttuuriympäristövaiku-

tuksiin. Maakuntakaavasta poikkeamisen aiheuttama muutos näkyy Kuivajokivarressa Hei-

nikoskella. Tuulivoimaloista ei kuitenkaan muodostu maisemakuvaa hallitsevaa vaikutusta. 

Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan hankevaihtoehdossa VE1 haitallisia vaikutuksia ei 

kohdistu valtakunnallisiin tai maakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin tai kohteisiin. 

 

Yli-Olhavan ja nykyisten tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset kohdistuvat analyysin mukaan 

lähietäisyydellä hankealueiden välisille suoalueille ja muille avoimille alueille sekä Hyryn 

kylään. Väli- ja kaukomaisemassa yhteisvaikutuksia syntyy Kuivaniemeen, Simojokivarren 

Vilminperään ja Ala-Jokikylään sekä Simojokilaakson kaakkoispuoleisille suoalueille ja ran-

nikolle. Kuivaniemessä Yli-Olhavan hankkeessa laaditut havainnekuvat osoittavat, että nä-

kyvyysalueet ovat teoreettisia ja tuulivoimaloilla ei ole todellista yhteisvaikutusta. Näky-

mäsektorin leveys laajenee vain hieman ja vaikutuksen hallitsevuus, suuruus tai luonne 

eivät muutu. Maisemavaikutusten arvioinnin mukaan hankevaihtoehto VE1 yhdessä nykyis-

ten tuulivoimahankkeiden kanssa ei lisää haitallisia vaikutuksia valtakunnallisiin tai maa-

kunnallisesti arvokkaisiin alueisiin tai kohteisiin. 

 

Hankevaihtoehto VE2 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat maakuntakaavan mukaisille 

tuulivoimala-alueille. Vaikutusten arvioidaan olevan maakuntakaavaa vastaavat. 

 

4.5.2 Linnusto 

 

Mannertuulivoima-alueiden vaikutusten arvioinnin (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013) mukaan tuulivoimala-

alueiden lähialueella sijaitsee Natura 2000 -alueita (Tuuliaapa-Iso Heposuo ja Iso Hirviaapa-Lähteenaapa) 

lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä. Suoria vaikutuksia Natura-alueille ei synny, vaan mahdolliset 
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vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin liittyy voimaloiden aiheuttamaan häi-

riö- ja estevaikutuksiin sekä törmäysriskiin lintujen liikkuessa Natura-alueen lisäksi sen ulkopuolella.  Mer-

kittävät vaikutukset ovat mahdollista ehkäistä voimaloiden sijoitussuunnittelussa. 

 

Tuulivoimala-alueet sijoittuvat linnuston rannikon suuntaisen päämuuttoreitin painopistealueen ulkopuo-

lelle. Alueiden lähiympäristössä pesii uhanalaista petolinnustoa, joka tulee ottaa huomioon alueen yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa.  

 

Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavan yhteydessä tehdyn tuulivoimasuunnitelman yhteisvaikutuk-

sia tarkastellussa selvityksessä todettiin, että yhdenkään tarkastellun lintulajin osalta ei arvioida syntyvän 

merkittäviä vaikutuksia. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti pitkäaikaisten maastoseurantahavaintojen 

puutteessa suosituksena tuulivoimarakentamiselle kuitenkin nähtiin, että siitä on toistaiseksi syytä pidät-

täytyä mm. piekanan päämuuttoreittien kriittisillä kohdilla.   

 

 

Hankevaihtoehto VE1 

 

Merkittävin maakuntakaavasta poikkeamisen aiheuttama muutos linnustovaikutuksiin on 

voimaloiden kokonaismäärä. Hankevaihtoehdossa VE1 tuulivoimaloita on sijoitettu enem-

män Natura-alueiden ja luonnonsuojelualueiden ympäristöön. Lisäksi maakuntakaavava-

rauksen ulkopuolisista tuulivoimaloista yksi sijoittuu linnuston muuton painopistealueelle ja 

kolme sen välittömään läheisyyteen. Etäisyydet tiedossa oleviin suurien päiväpetolintula-

jien pesäpaikkoihin ovat suosituksen mukaiset.  

 

Kaavoituksen yhteydessä on laadittu Tuuliaapa-Iso Heposuon sekä Iso Hirviaapa-Lähtee-

naavan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit. 

 

Natura-arvioinnin perusteella merkittäviä vaikutuksia ei ole odotettavissa Natura-alueen 

suojeluperusteena mainittuihin lintulajeihin. Kuikan, sinisuohaukan ja muuttohaukan koh-

dalla vaikutukset arvioitiin kohtalaisiksi. Muiden lajien kohdalla arvioitiin vaikutukset vähäi-

siksi tai olemattomiksi. Yksin ja yhdessä muiden tuulivoimahankkeiden kanssa VE1:ssa Na-

tura-alueen eheyden säilyttämisen varmistettavaksi on kuitenkin suositeltavaa voimaloiden 

lukumäärän vähentäminen Natura-alueen läheisyydessä hankkeen pohjois- ja lounais-

osassa. Kokonaisuutena arvioidaan, että hanke on toteuttavissa (VE2:sta laajempana, 

VE1:stä suppeampana) ilman, että se vaikuttaa merkittävällä tavalla Natura-alueen ehey-

teen, ekologiseen rakenteeseen tai vaarantaisi lintulajien kantojen säilymistä elinvoimai-

sina.   

 

Muuttolinnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu kaavoitustyön yhteydessä. Piekanan 

kohdalla Simon-Iin tuulivoimapuistojen linnustoseurannoissa on todettu, että merkittävä 

osa piekanoista kiertää alueelle rakennettuja tuulivoimaloita, eikä piekanojen törmäyksiä 

tuulivoimaloihin ole havaittu. Yli-Olhavan hankealueella muutto sekä keväällä että syksyllä 

voimistuu länteen päin, ollen voimakkaimmillaan hankealueen länsipuolella maakuntakaa-

van mukaisesti rajatulla päämuuttoreitillä. Palokankaan tuulivoimapuiston arvioinnin yh-

teydessä yhteisvaikutusten merkittävyys päämuuttoreitin tuulipuistojen osalta on arvioitu 

suureksi petolintujen kohdalla. Siinä vaikutustyypeistä estevaikutukset arvioitiin lintujen 

muuttoreittien muutoksen kautta voimakkaammaksi tekijäksi kuin erittäin harvinaisiksi ar-

vioidut törmäykset tuulivoimaloihin. VE1 lisää yhteisvaikutuksia jonkin verran. Osa pää-

muuttoreitillä olevia tuulivoimapuistoja kiertävistä petolinnuista muuttaa nykyään Yli-Olha-

van hankealueen länsiosan kautta.  Havaittavia vaikutuksia populaatiotasolla ei kuitenkaan 

arvioida muodostuvan ja petolinnut pystyisivät edelleen muuttamaan alueen kautta. Muut-

tavat linnut pyrkivät ensisijaisesti kiertämään tuulivoimapuistoja myös valtakunnallisesti 
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tärkeillä päämuuttoreiteillä. Yli-Olhavan suunnitellun hankkeen ja Myllykankaan sekä Palo-

kankaan lähimpien voimaloiden väliin muodostuu 2,6 - 3,6 km levyinen voimaloista vapaa 

käytävä, jota linnut todennäköisesti tulisivat hyödyntämään muutollaan. Muuttolinnut tuli-

sivat yleisesti myös lentämään tuulivoima-alueilla, jossa voimalaverkosto on melko harva. 

Törmäykset voimaloihin olisivat mahdollisia mutta harvinaisia eikä tämän arvioida ratkai-

sevasti lisäävän kuolleisuutta tai populaatiotason vaikutuksia.  

 

 

Hankevaihtoehto VE2 

  

Hankevaihtoehdossa VE2 suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat maakuntakaavan mukaisille 

tuulivoimala-alueille. Vaikutusten arvioidaan olevan maakuntakaavaa vastaavat. 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 voimalamäärä muun muassa Natura-alueiden ympäristössä on 

vähäisempi kuin hankevaihtoehdossa VE1, jolloin vaikutukset linnustoonkin jäävät vähäi-

semmiksi.  

 

Natura-arvioinnin perusteella merkittäviä vaikutuksia ei ole odotettavissa Natura-alueen 

suojeluperusteena mainittuihin lintulajeihin. Kaikkien lajien kohdalla vaikutukset arvioitiin 

vähäisiksi. Kokonaisuutena arvioidaan, että hanke on toteuttavissa (VE2:sta laajempana, 

VE1:stä suppeampana) ilman, että se vaikuttaa merkittävällä tavalla Natura-alueen alueen 

eheyteen, ekologiseen rakenteeseen tai vaarantaisi lintulajien kantojen säilymistä elinvoi-

maisina.   

 

Muuttolinnustoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu kaavoitustyön yhteydessä. Piekanan 

kohdalla Simon-Iin tuulivoimapuistojen linnustoseurannoissa on todettu, että merkittävä 

osa piekanoista kiertää alueelle rakennettuja tuulivoimaloita, eikä piekanojen törmäyksiä 

tuulivoimaloihin ole havaittu. Yli-Olhavan hankealueella muutto sekä keväällä että syksyllä 

voimistuu länteen päin, ollen voimakkaimmillaan hankealueen länsipuolella maakuntakaa-

van mukaisesti rajatulla päämuuttoreitillä. Palokankaan tuulivoimapuiston arvioinnin yh-

teydessä yhteisvaikutusten merkittävyys päämuuttoreitin tuulipuistojen osalta on arvioitu 

suureksi petolintujen kohdalla. Siinä vaikutustyypeistä estevaikutukset arvioitiin lintujen 

muuttoreittien muutoksen kautta voimakkaammaksi tekijäksi kuin erittäin harvinaisiksi ar-

vioidut törmäykset tuulivoimaloihin. VE2 lisää yhteisvaikutuksia vain vähän. Päämuuttorei-

tillä olevia tuulivoimapuistoja kiertävistä petolinnuista vain ani harvoin muuttaisi alueen 

kautta.  Vaikutuksia populaatiotasolla ei muodostuisi. 
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 Perämeren koillisrannikon petolintumuuton pullonkaula-alue sekä havainnollistus sen itäpuolelle muo-
dostuvasta tuulivoimalavapaasta lentokäytävästä (vaaleanpunainen väri) suhteessa rakennettuihin, hyväksyt-
tyihin ja suunniteltuihin voimaloihin.  
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4.6 Yhteenveto 

 

Yli-Olhavan tuulivoimahanke pohjautuu maakuntakaavassa osoitettuihin tuulivoimaloiden alueisiin. Maan-

omistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi on tuulivoimayleiskaavoituksen yhteydessä maanomista-

jien toiveesta selvitetty tuulivoimarakentamisen mahdollisuudet myös maakuntakaavan tv-aluevarausten 

lähialueilla. Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden rajauksia on perusteltua arvioida yleiskaavoituksen yh-

teydessä tarkemmin, koska käytettävissä on maakuntakaavatasoa tarkemmat selvitykset ja vaikutusar-

vioinnit. Tuulivoimaloiden keskittäminen suuriin yksiköihin tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-

teiden toteutumista, minimoi tuulivoimaloista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ja parantaa teknistalou-

dellista toteutettavuutta. 

 

Hankevaihtoehto VE2 on maakuntakaavan mukainen ja sen vaikutukset arvioidaan maakuntakaavarat-

kaisua vastaaviksi. Asutukseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan jopa hieman maakuntakaavaratkaisua 

pienemmiksi Hyryn kyläasutuksen osalta, koska asutukseen on yleiskaavassa jätetty vähintään kilometrin 

verran suurempi etäisyys kuin maakuntakaavassa.  

 

Hankevaihtoehdon VE1 eroavaisuus maakuntakaavan ratkaisusta 

 

Hankkeen itäisen osa-alueen voimalapaikat sijoittuvat maakuntakaavan tv-1/311-alueelle ja itäinen osa 

on siten maakuntakaavan mukainen. 

 

Keskimmäisen osa-alueen voimalapaikoista 30 eli noin 2/3 sijoittuu maakuntakaavan tuulivoima-alueelle 

tai sen välittömään läheisyyteen. Hyryn kylän suunnassa maakuntakaavan tv-aluevarausta ei ole otettu 

täysimääräisesti käyttöön, koska hankkeessa on jätetty maakuntakaavaa suurempi etäisyys asutukseen. 

Vastaavasti maakuntakaavan tv-alueen lounaispuolelle on sijoitettu 14 voimalapaikkaa maakuntakaavan 

tv-aluevarauksen ulkopuolelle. Kaksi lounaisinta sijoittuu maakuntakaavan tuulivoimaselvityksessä mää-

ritellyille luonnonsuojelualueiden puskurialueille ja näistä toinen lisäksi lintujen päämuuttoreitille, joka 

tuulivoimaselvityksessä suositellaan pidettäväksi vapaana uudelta tuulivoimarakentamiselta. Muut kes-

kimmäiselle osa-alueelle osoitetut voimalapaikat sijoittuvat maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen suo-

situsten mukaisesti. Hankkeen Natura-arvioinnissa on esitetty lievennyskeinoiksi voimaloiden vähentä-

mistä osa-alueen lounaisosassa linnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten lieventämiseksi. Voimalakoko-

naisuuden painopiste on säilynyt maakuntakaavan tuulivoima-alueella. 

 

Hankkeen läntisen osa-alueen kaikki 6 voimalaa sijoittuvat maakuntakaavan tv-alueiden ulkopuolelle. 

Alue on talousmetsäaluetta, jonka ympäristössä on turvetuotantoa, moottorirata, ampumarata ja käytöstä 

poistettu kaatopaikka. Voimalapaikoista 4 sijoittuu tuulivoimaselvityksessä määritellyille Natura- ja luon-

nonsuojelualueiden puskurialueille. Niistä itäisintä voimalapaikkaa ehdotetaan Tuuliaapa-Iso Heposuon 

Natura-arvioinnissa poistettavaksi tai siirrettäväksi linnustoon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. 

 

Hankkeen voimalasijoittelussa on lähiasutukseen jätetty vähintään kilometrin verran suurempi etäisyys 

kuin maakuntakaavassa. Hankevaihtoehdossa VE1 etäisyys Hyryn kyläasutuksen suuntaan on maakun-

takaavaratkaisua suurempi ja vaikutukset Hyryn kyläasutukseen siten maakuntakaavaratkaisua hieman 

vähäisemmät. Maakuntakaavan tv-aluevarauksen ulkopuolelle sijoitetut voimalat tuovat tuulivoimatuo-

tannon alueita laajemmin Kuivajoentien ja Yli-Olhavan maaseutuasutuksen läheisyyteen, mutta vaikutuk-

set asutukseen jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska lisävoimalapaikat sijoittuvat metsäalueille 

etäälle asutuksesta, eikä niistä vaikutusarvioinnin mukaan aiheudu merkittäviä vaikutuksia asutukseen.  

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen eivät kokonaisuutena merkittävästi 

eroa maakuntakaavan ratkaisusta. 

 

Maakuntakaavasta eroavaisuus aiheuttaa maisemavaikutusten lisäksi muutoksia linnustoon kohdistuviin 

vaikutuksiin, kun voimaloita on osoitettu nykyisten tuotannossa olevien tuulivoimaloiden läheisyyteen lin-
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nuston muuton painopistealueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Hankkeen yhteydessä on laadittu maa-

kuntakaavatasoa tarkemmat ja perusteellisemmat selvitykset ja vaikutusarvioinnit. Niiden perusteella 

voidaan todeta, että hankevaihtoehdolla VE1 ei ole linnustoon todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 

mikäli vaikutusarvioinneissa esitetyn mukaisesti huomioidaan voimaloiden vähentäminen läntisen osa-

alueen itä- ja keskimmäisen osa-alueen lounaisosassa. Näillä muutoksilla hankevaihtoehdon VE1 vaiku-

tusten ei arvioida kokonaisuudessaan merkittävästi eroavan maakuntakaavaratkaisun vaikutuksista. 

 

Verrattaessa hankkeen vaikutuksia hyväksyttyjen maakuntakaavojen kokonaisvaikutuksiin on myös huo-

mioitava, ettei maakuntakaavan tv-1/308- ja tv-1/311-alueiden väliin merkittyä tv-1/309-aluetta voida 

toteuttaa ainakaan maakuntakaavassa osoitetussa laajuudessa, koska asutukseen jätettävä 2 kilometrin 

etäisyys sekä Iso Hirviaapa Natura- ja lintualueiden luontoarvojen tarkempi tarkastelu huomioiden voi-

maloiden sijoittamiselle mahdollinen alue on merkittävästi suppeampi kuin maakuntakaavarajaus. Alu-

eelle ei ole edellytyksiä sijoittaa seudullisesti merkittävää tuulivoimaloiden aluetta, mikä vähentää tuuli-

voiman mahdollisia kokonaisvaikutuksia Yli-Olhavan hankealueen ympäristössä. 

 

Yli-Olhavan tuulivoimaosayleiskaava ei vaaranna maakuntakaavan keskeisiä ratkaisuja ja tavoitteita. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tarkentuvan suunnittelujärjestelmän periaatteet huomioiden 

osayleiskaavaratkaisussa on otettu huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus riittävällä tavalla. 

 

 

 

 

 


