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Tuulivoimaloiden paikkaselvitys Oulun alueella
1

Johdanto
Tuulivoimaloiden paikkaselvityksen tehtävänä on ollut kartoittaa parhaiten soveltuvat ja
nopeimmin toteutettavissa olevat uusien tuulivoimaloiden sijoittumispaikat Oulun maaalueille. Selvitys tarkentaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuulivoimaselvitystä ja selvityksessä on keskitetty alle 10 tuulivoimalasta muodostuviin kokonaisuuksiin sekä erityisesti niihin kohteisiin, joiden toteuttaminen voisi olla nopeaa. Selvitystä hyödynnetään myös Oulun uuden yleiskaavan laadinnassa tuulivoimaa koskevana taustaselvityksenä.
Tuulivoimaloiden paikkaselvitys on tehty tarkastelemalla tuulivoimaloiden sijoittamisen
maankäytöllisiä ja teknistuotannollisia edellytyksiä sekä tunnistamalla tuulivoimaloiden
keskeisiä ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaselvityksessä tarkastellaan teollisen kokoluokan tuulivoimaloille soveltuvia alueita.
Tuulivoima on ympäristön kannalta hyvä tapa tuottaa energiaa ja tuulivoimaselvityksen
tavoitteena on osaltaan luoda edellytyksiä tuulivoiman lisärakentamiselle Oulun alueella
sekä edistää valtakunnallisten ja paikallisten ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Tuulivoiman lisärakentamisen tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia
tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho Suomessa 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä
(vuoden 2012 lopussa 288 MW).
Oulun seudun ilmastostrategian ja Oulun ilmasto-ohjelman tavoitteena on pysyvä kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Strategiassa ja ilmasto-ohjelmassa yhtenä keinona
tavoitteen saavuttamiseksi on uusiutuvan energian käytön lisääminen. Myös Oulun
energiapoliittisten linjausten mukaan tuulivoiman osuutta energiantuotannossa tullaan
kasvattamaan. Lisäksi Oulun kaupunki on linjannut ilmastopoliittisia tavoitteita mm.
kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmassa (SEAP), kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kannanotossa ja Oulun kaupungin ERA 17 -tiekartassa.
Oulussa on tällä hetkellä kahdeksan yli 1 MW:n tuulivoimalaa Riutunkarissa ja Vihreäsaaressa (yht. 14,3 MW).
Tässä yhteenvedossa on kuvattu tiiviisti tuulivoimarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtia, selvityksen laadintatapa sekä keskeisten analyysien tulokset. Tuulivoimaselvityksen perusteella tunnistetuista tuulivoimatuotannolle soveltuvista alueista
on laadittu erilliset kohdekortit.
Tuulivoimaloiden paikkaselvityksen laadintaa ovat BusinessOulusta ohjanneet asiakkuuspäällikkö Pasi Keinänen ja asiantuntija Pirjo Koskenniemi sekä Oulun kaupungin
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kaavoitusarkkitehti Ritva Kuusisto.
Selvityksen laadinnasta on vastannut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, jossa selvityksen laadintaan ovat osallistuneet Jouni Mäkäräinen, Hans Vadbäck, Leila Väyrynen,
Janne Märsylä, Hannu Verronen ja Ville Suorsa.
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2

Tuulivoimarakentamisen keskeisiä lähtökohtia

2.1 Tuulivoimarakentamisen ohjaus
Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Suurten teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden toteutuksen tulee
lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitukseen, jossa
määritellään tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet. Tuulivoimaloiden sijainnin
suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon ympäristön ominaisuudet sekä muu alueiden
käyttö kuten nykyinen yhdyskuntarakenne, asutus, luonnonsuojelualueet sekä lentoliikenteen- ja puolustusvoimien alueet. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi mm. ilmailulain mukaisen lentoesteluvan, puolustusvoimien hyväksynnän sekä sijainnista riippuen mahdollisesti myös vesi- tai ympäristölupaa.
Pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumattomia alueita ovat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, luonnonsuojelualueet sekä kansainvälisesti tärkeät linnustoalueet.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava- ja lupajärjestelmä asettaa puitteet tuulivoimarakentamiselle.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntakaavoituksessa on
osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet ja tuulivoimalat on
sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Maakuntakaavoissa ei osoiteta paikallisia alueidenkäyttötarpeita, vaan maakuntakaavan
tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden ohjaaminen. Merkitykseltään
seudullisena pidetään yleisesti yli 10 tuulivoimalan kokonaisuuksia.
Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole osoitettu
maa-alueille sijoittua tuulivoima-alueita. Oulun alueelle on rannikko- ja merialueille
merkitty tuulivoima-alueita Oulunsalon ja Hailuodon välille (kohdemerkintä) ja Haukiputaan Nimettömänmatalalle (osa-aluemerkintä).
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on käynnistynyt syksyllä 2010 ja
1. vaihemaakuntakaavan yhteydessä osoitetaan tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvia alueita myös maa-alueilta.
Maakuntakaavan tuulivoimaa koskevat merkinnät perustuvat manneralueen maakunnalliseen tuulivoimaselvitykseen. Selvityksessä kartoitettiin ei-alueanalyysiin, teknistaloudelliseen tarkasteluun ja ympäristövaikutuksiin perustuen tuulivoimatuotantoon
soveltuvia alueita, jotka edelleen jaoteltiin maakuntakaavoituksen suosituksia varten
kolmeen luokkaan (ensisijaiset, toissijaiset ja lisäselvityksiä tai -suunnitelmia vaativat
alueet).
Selvityksessä tunnistettiin Oulusta kaksi tuulivoimatuotannolle soveltuvaa kohdetta
Haukiputaalta, jotka arvioitiin lisäselvityksiä vaativiksi alueiksi runsaan asutuksen ja arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden läheisyyden vuoksi. Alkusyksystä 2012 nähtävillä
olleessa 1. vaihemaakuntaluonnoksessa Oulun maa-alueelle oli osoitettu yksi tuulivoimaloiden alue (tv-1) Haukiputaalle. Lisäksi vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on tarkennettu Haukiputaan merialueelle (Nimettömänmatala, Hoikka-Hiue-Luodeletto) sijoittuvan tuulivoimaloiden alueen (tv-2) rajausta vireillä olevien hankkeiden mukaisesti.
Tehtyä maakunnallista tuulivoimaselvitystä on täydennetty kevään 2013 aikana laadittavalla täydennysselvityksellä. Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu Oulun kaupungin
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ja Iin kunnan alueille sijoittuvan Pahkokoski-Peurasuo -alueen soveltumista tuulivoimatuotantoon. Kohdealue sijaitsee Iijoen eteläpuolella ja sijoittuu osin Iin kunnan enklaaviin.

Kuva 1. Tuulivoimaloiden alueet nähtävillä olleessa 1. vaihemaakuntaluonnoksessa
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2012).
Muun maankäytön suunnittelun tavoin maakuntakaava on ohjeena yksityiskohtaisemmalle maankäytön suunnittelulle. Yleiskaavalla on keskeinen merkitys tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa kuntatasolla. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia ja osoittaa tuulivoimalle
soveltuvat alueet.
Yleiskaavalla voidaan myös ohjata (MRL 77a §) suoraan tuulivoimarakentamista, jolloin
yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Suoraan rakentamista ohjaavat yleiskaavat laaditaan useimmiten osayleiskaavoina.
Oulun seudun yleiskaavassa, Oulun yleiskaavassa 2020 tai muissa Oulun alueella voimassa olevissa yleiskaavoissa ei ole osoitettu alueita tuulivoimatuotannolle. Parhaillaan
Oulun alueella on vireillä kaksi osayleiskaavaa, joissa käsitellään tuulivoimaloiden sijoittamista merialueelle (Haukiputaan merituulivoima-alueen osayleiskaava, HailuotoOulunsalo merialueen osayleiskaava).
Tuulivoimarakentamista voidaan ohjata myös asemakaavalla erityisesti tilanteissa, joissa tuulivoimalat on sovitettava tarkasti muihin toimintoihin nähden esimerkiksi teollisuus- ja satama-alueilla. Oulussa Vihreäsaaressa tuulivoimalan sijoittuminen on osoitettu asemakaavalla.
Voimalamäärältään pienempiä tuulivoimapuistoja (1-6 voimalaa) voidaan toteuttaa
suunnittelutarveratkaisulla, jos alueen ja sen ympäristön käyttö ja ympäristöarvot eivät
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aseta tuulivoimarakentamiselle rajoituksia, eikä tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön välillä ole merkittävää yhteensovittamistarvetta.
2.2 Tuulivoimarakentamisen keskeiset vaikutukset
Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla myös vaikutuksia mm. luonnonarvoihin
ja ihmisten elinoloihin. Tuulivoimarakentaminen synnyttää vaikutuksia rakennusvaiheessa, käyttövaiheessa ja käytöstä poiston vaiheessa. Tuulivoimarakentamisen vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa hankkeen laajuus, sijaintialue, alueen nykytila ja ympäristöarvot sekä muu alueiden käyttö. Suuremmissa tuulivoimapuistoissa myös sähkönsiirron toteuttaminen aiheuttaa ympäristövaikutuksia.
Tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia tulee selvittää tuulivoimaloiden suunnittelun yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että tuulivoimapuistojen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyn yhteydessä. Suuremmissa tuulivoimapuistoissa sovelletaan lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) joko
hankkeen koon (vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 MW) tai yksittäistapauksissa tehtävän tarveharkinnan perusteella. Yksittäistapauksissa Ely-keskus
voi päättää, että myös alle 10 tuulivoimalan hankkeiden vaikutukset on arvioitava YVAmenettelyssä, jos hanke aiheuttaa laadultaan tai laajuudeltaan merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia. Harkinnassa otetaan huomioon myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset esimerkiksi tilanteessa, jossa useampi tuulivoimahanke sijoittuu lähekkäin ja
hankkeista syntyy yhteisiä ympäristövaikutuksia.
Tuulivoimarakentamisen keskeisiä vaikutuksia ja vaikutusten arvioinnin lähtökohtia on
kuvattu ympäristöministeriön vuonna 2012 julkaisemassa tuulivoimarakentamisen
suunnittelu -ohjeessa. Ohjeen mukaisesti Oulun maa-alueille kohdistuvia tuulivoimarakentamisen keskeisiä vaikutuksia ovat mm:






maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset
tuulivoimaloiden synnyttämä ääni- ja varjostusvaikutukset
linnustoon ja luontoon kohdistuvat vaikutukset
turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset mm. tieliikennettä ja ilmailua koskien
vaikutukset tutkajärjestelmiin (erityisesti puolustusvoimien ilmavalvontatutkiin ja
säätutkiin liittyen).

Kuten muussakin maankäytön suunnittelussa, vaikutusten arvioinnin edellyttämät selvitykset ja niiden laajuus voidaan jakaa maakuntakaavoituksen ja yleispiirteisen yleiskaavoituksen yhteydessä tehtäviin selvityksiin sekä yksityiskohtaisessa suunnittelussa,
kuten suoraan rakentamista ohjaavassa tuulivoimayleiskaavassa, asemakaavassa ja
YVA-menettelyssä sekä lupamenettelyssä tehtäviin yksityiskohtaisempiin selvityksiin.
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää puolustusvoimien hyväksyntää. Puolustusvoimien pääesikunta antaa puolustusvoimien lausunnot tuulivoimarakentamisesta. Jos
puolustusvoimat arvioivat tuulivoima-alueella olevan vaikutuksia valvontajärjestelmiin,
tulee tuulivoimahankkeesta teettää erillinen tutkavaikutusselvitys VTT:llä. Tällöin Puolustusvoimat antaa lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä selvityksen valmistumisen
jälkeen.
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia myös Ilmatieteen laitoksen säätutkille. Ohjeistuksen mukaan alle 20 kilometrin etäisyydelle tutkista
tulisi arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset. Oulua lähin Ilmatieteen laitoksen säätutka
sijaitsee Utajärvellä ja osa Ylikiimingin maa-alueista sijaitsee alle 20 kilometrin etäisyydellä säätutkasta.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

YHTEENVETO

6

17.5.2013

2.3 Oulun nykyiset tuulivoimalat ja vireillä olevat tuulivoimahankkeet
Oulun alueella on nykyisin kahdeksan yli yhden MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista
kuusi sijaitsee Oulunsalon Riutunkarissa ja kaksi Oulun Vihreäsaaressa. Maaliskuussa
2013 on ilmoitettu, että Vihreäsaaren nykyistä 1 MW voimalaa ollaan korvaamassa uudella voimalalla.
Taulukko 1. Oulun alueella olevat nykyiset tuulivoimalat.
Alue

Omistaja

Voimaloiden nimellistehot (MW)

Kokonaisteho
(MW)

Riutunkari
(Oulunsalo)

PVO-Innopower Oy

2 x 3 MW, 3 X 1
MW, 1 X 1,3 MW

10,3 MW

Vihreäsaari (Oulu)

PVO-Innopower Oy

1 X 3 MW, 1 X 1
MW

4 MW

Suomen tuulivoimayhdistyksen tietojen (päivitetty 11/2012) mukaan Oulun alueella on
julkisesti vireillä kuusi tuulivoimahanketta, joista neljä sijoittuu merialueille ja kaksi
maa-alueille. Maa-alueille sijoittuvat hankkeet ovat yksittäisistä voimaloista muodostuvia. Suurhiekan tuulivoimapuisto sijaitsee suurimmilta osin Iin kunnan merialueilla.
Taulukko 2. Oulun alueella vireillä olevat tuulivoimahankkeet
Alue

Hankekehittäjä

Voimaloiden
määrä

Kokonaisteho
(MW)

Oulunsalo-Hailuoto

Metsähallitus, Oulun seudun sähkö
Oy, Lumituuli Oy

50

130-180 MW

Hoikka-HiueLuodeletto,
Haukipudas

Innopower Oy

n. 100*

400-650 MW

Nimettomänmatala,
Haukipudas

Innopower Oy

n. 100*

100-150 MW

Suurhiekka, IiHaukipudas

WPD Finland

80

240-400 MW

Laitakari, Haukipudas

VentusVis Oy

2

6 MW

AnnanmäkiIsomäki, Haukipudas

WPD Finland Oy

4

8-12 MW

* voimaloiden yhteismäärä hankkeissa.
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Tuulivoimaloiden paikkaselvityksen päävaiheet
Tuulivoiman paikkaselvitys Oulun alueelle on laadittu kolmessa päätyövaiheessa, joissa
on tarkasteltu valituilla kriteereillä tuulivoimaloiden sijoittamisen ympäristö-, teknistaloudellisia ja maankäytöllisiä edellytyksiä. Selvitystyössä on korostettu tuulivoimaloiden
sijoittamisen yhteensovittamista yhteen muiden maankäytön kehittämistavoitteiden
kanssa. Selvityksen lopputuloksena on tunnistettu tehtyjen analyysien perusteella tuulivoimatuotannolle soveltuvia alueita, joista on laadittu tarkemmat kohdekortit.
1. Selvityksen keskeiset lähtökohdat

2. Tuulivoimatuotannolle soveltuvien ja edullisten
alueiden kartoitus
- Poissulkeva paikkatietoperusteinen kartoitus
- Tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden kartoitus
3. Tuulivoiman kehityskohdealueet
- Tuulivoiman kehityskohteiden tarkempi rajaus ja
kohteiden layout-suunnittelu
- Kohdekortit
Kuva 2. Selvityksen päätyövaiheet.
3.1 Selvityksen keskeiset lähtökohdat
Tuulivoimaloiden paikkaselvityksen alkuvaiheessa määriteltiin työn tavoitteet sekä selvitystä koskevat lähtökohdat. Työn alkuvaiheessa haastateltiin myös kolmea tuulivoima-alan toimijaa Oulun tuulivoimapotentiaalista sekä selvityksen lähtökohdista.
Tuulivoimaloiden paikkaselvityksen tehtävänä on kartoittaa Oulun maa-alueille sijoittuvien uusien tuulivoimaloiden parhaiten soveltuvat ja nopeimmin toteutettavissa olevat sijoittumispaikat. Selvitys tarkentaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuulivoimaselvitystä
ja tuulivoimaselvityksessä keskitytään alle 10 tuulivoimalasta muodostuviin kokonaisuuksiin sekä erityisesti niihin kohteisiin, joiden toteuttaminen voisi olla nopeaa.
Tuulivoimarakentamisen yleisten kehittämislähtökohtien ja haastattelujen perusteella
määriteltiin, että selvityksessä tarkastellaan teollisen kokoluokan tuulivoimaloita (tornikorkeus vähintään 120 m, nimellisteho 2-5 MW) ja tuulivoimapuistojen tulisi olla vähintään 4-6 tuulivoimalasta muodostuvia kokonaisuuksia. Lisäksi tuulivoimaloiden sähkönsiirto tulisi ensisijaisesti toteuttaa siten, että tuulivoimalat voidaan liittää maakaapeliyhteyksin kantaverkkoon. Selvityksen lähtökohtana pidettiin, että selvityksessä tarkastellaan valtatie 4:n itäpuolisia alueita.
Tehdyissä haastatteluissa korostettiin Oulun edullista sijaintia rannikkoalueella, joskin
nykyisen sähkönsiirtokapasiteetin synnyttämät puutteet tuulivoimarakentamiselle tunnistettiin. Lisäksi Oulun tuulivoimarakentamiselle haasteita synnyttää Oulun lentokentän lentoliikenteen korkeusrajoitusalueet. Haastatteluissa esitettiin myös toiveena, että
Oulun tuulivoimarakentamisessa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon paikallista
osaamista ja synnyttää edellytyksiä alueen ympäristöteknologian kehitykselle sekä työllisyydelle.
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3.2 Tuulivoimatuotannolle soveltuvien ja edullisten alueiden kartoitus
3.2.1 Poissulkeva paikkatietoperusteinen kartoitus
Varsinaisen tuulivoimaselvityksen ensimmäisenä vaiheena suoritettiin paikkatietopohjainen analyysi, jossa suljettiin pois tuulivoimatuotannolle soveltumattomat alueet eri
suojaetäisyyksien perusteella. Määritellyt suojaetäisyyspuskurit muodostettiin viranomaismääräyksiin ja suosituksiin sekä tuulivoimaloiden vaikutuksiin perustuen. Selvityksessä käytetyt suojaetäisyyspuskurit on kuvattu taulukossa 3. Selvityksen lähtöaineistot on kuvattu yhteenvedon liitteessä 1.
Taulukko 3. Selvityksen poissulkevassa tarkastelussa käytetyt suojavyöhykkeet eli puskurit eri kohteiden tai alueiden ympärillä.
Aihe

Kohde

Puskurialueen
leveys

Asutus, muut toiminnot ja liikenne

Asutus ja loma-asutus

1 km

Teollisuusrakennukset
Yleiskaavan virkistysalueet
Muut yleiskaavan aluevaraukset (E-alkuiset alueet)
Voimajohdot (110-400 kV)
Maantiet
Rautatiet
Oulun lentoaseman vaikutukset omana kokonaisuutena
Lentopaikat (OuluZone)

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Maisema ja kulttuuri
Luonto ja linnusto

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt
Muinaismuistokohteet tarkastellaan tihentyminä
Natura-alueet: suojeluperuste linnusto
Natura-alueet: muu suojeluperuste
FINIBA ja IBA-alueet (tärkeät lintualueet)
Luonnonsuojelualueet
Kalasääksi, merikotka, muuttohaukka ja maakotka (tunnetut pesät)
Arvokkaat kallio-, harju- ja moreenialueet
Pohjavesialueet
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen
mukaiset arvokkaat suoluontoalueet (SL-1, luo-1)

km
km
km
km
km
km

4 km
1 km
1 km
0,5 km
1 km
0,5 km
2 km
0,2 km
Tarkastellaan kohteittain
0,5 km

Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että selvityksessä käytettyjen
poissulkevien kriteerien lisäksi myös muut suunnitteilla olevat maankäyttötarpeet tai
arvokkaiden alueiden määrittelyjä koskevat päivitykset voivat vaikuttaa alueiden soveltuvuuteen tuulivoimatuotannolle. Oulun aluetta koskien laaditaan parhaillaan esim.
Harjuluonto- ja maisemainventointien ajantasaistamis- ja täydennysselvitystä ja Pohjois-Pohjanmaan POSKI -projektissa selvitetään pohjavesien suojelun sekä kiviaineshuollon tarpeita koko maakunnan alueella.
Asutus, muut toiminnot ja liikenne
Selvityksessä suojaetäisyytenä nykyisiin asuintoihin ja loma-asuntoihin sekä Oulun
seudun yleiskaavan asumiselle varattuihin alueisiin pidettiin yhtä kilometriä. Tuulivoimaloiden meluvaikutuksien minimoimiseksi on olennaista sijoittaa tuulivoimalat riittävän etäälle asutuksesta ja muista melulle herkistä kohteista. Tuulivoimarakentamisen
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suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista sekä ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason
suunnitteluohjearvot. Tuulivoimaloiden aiheuttamia melu- ja varjostusvaikutuksia tulee
tarkemmassa suunnittelussa arvioida yksityiskohtaisemmin mallinnusten avulla.
Asutuksen lisäksi tuulivoimaloille muodostettiin suojavyöhykkeet (0,3 km) myös nykyisiin teollisuusrakennuksiin sekä Oulun seudun yleiskaavan mukaisiin teollisuus- ja työpaikka-alueisiin (T- ja TP -alueet) nähden. Samaa etäisyyttä käytettiin edelleen Oulun
seudun yleiskaavan mukaisiin virkistysalueisiin (V -alueet) ja erityisalueisiin (E -alkuiset
alueet).
Selvityksessä määriteltiin puskurialueet (0,3 km) suunnittelusuosituksiin ja liikenteen
turvallisuusvirasto Trafin ohjeisiin perustuen voimajohtoihin, maanteihin ja rautateihin.
Oulun lentoaseman synnyttämät lentoesterajoitukset tarkasteltiin omana kokonaisuutena ja OuluZone -alueelle suunnitteilla olevalle lentopaikalle määriteltiin neljän kilometrin suojaetäisyys.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Tuulivoimaloiden merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan ja tuulivoimarakentamisen vaikutukset ilmenevät maisemakuvan muutoksena. Maisemavaikutukset ovat sidoksissa tuulivoimaloiden näkyvyyteen sekä maiseman ominaisuuksiin ja
sen sietokykyyn.
Tuulivoimaselvityksen poissulkevassa tarkastelussa otettiin huomioon valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Tarkastelussa otettiin huomioon valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöalueet ja
-kohteet sekä maisema-alueet. Maakunnallisesti arvokkaista maisema- ja kulttuuriympäristöistä otettiin huomioon Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaiset alueet.
Näille alueille määriteltiin kilometrin puskurivyöhyke.
Tuulivoimarakentamisen tarkemmassa suunnittelussa maisemavaikutuksia voidaan arvioida tuulivoimaloiden näkyvyysalueanalyysien, maisemakuvan analyysien ja laadittavien valokuvamallinnusten perusteella. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä tulee selvittää tarkemmin myös vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaisiin alueisiin ja kohteisiin, mikäli niitä sijaitsee tuulivoimaloiden vaikutusalueella.
Tarkastelun yhteydessä tunnettuja muinaismuistokohteita ei otettu huomioon poissulkevina tekijöinä, vaan niiden vaikutukset tuulivoimarakentamiseen arvioitiin tapauskohtaisesti kohdekorttien laadinnan yhteydessä. Tuulivoimarakentamisen tarkemmassa
suunnittelussa vaikutukset muinaismuistoihin tulee selvittää yksityiskohtaisemmin.
Luonto ja linnusto
Tuulivoimaloiden, huoltotiestön sekä sähkönsiirron rakentamisen ja toiminnan aikaiset
merkittävimmät vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja eliölajistoon ilmenevät pääasiassa
elinympäristöjen muutoksen kautta, eliölajistoon kohdistuvana häiriö- ja estevaikutuksena sekä linnustoon ja lepakoihin kohdistuvana törmäysvaikutuksena. Tuulivoimaloiden vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja lajistoon voivat olla joko suoria tai epäsuoria.
Elinympäristön muutokset ja häiriövaikutukset ovat voimakkaimmillaan tuulivoimapuistojen rakentamisvaiheessa, kun taas esimerkiksi este- ja törmäysvaikutukset ulottuvat
tuulivoimapuiston koko toiminta-ajalle.
Tuulivoimaselvityksen poissulkevassa tarkastelussa otettiin riittävän leveän suojavyöhykkeen avulla huomioon luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja lajiston esiintymät. Riittävä suojavyöhyke takaa luonnonolosuhteiden ja eliölajiston säilymismahdolliFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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suuden alueella tuulivoimarakentamisesta huolimatta. Suomen luonnonsuojelulain
(20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/160) perusteella erityistä suojelua vaativaksi säädettyjen lintulajien tunnetut pesäpaikat huomioitiin kahden kilometrin levyisellä suojavyöhykkeellä pesäpaikan ympärillä. Myös suojelullisesti arvokkaan, valtakunnallisesti silmälläpidettävän, kalasääsken tunnetut pesäpaikat huomioitiin vastaavalla suojavyöhykkeellä. Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytetyt alueet
(ns. SPA-alueet, SPA = Specially Protected Area) sekä Suomen kansainvälisesti tärkeät
lintualueet eli IBA-alueet (IBA = Important Bird Area) ja kansallisesti tärkeät lintualueet
eli FINIBA-alueet huomioitiin yhden kilometrin levyisellä suojavyöhykkeellä. Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytetyt alueet (ns. SCI-alueet, SCI =
Sites of Community Interest) sekä luonnonsuojelualueiksi perustetut kohteet huomioitiin 500 metrin levyisellä suojavyöhykkeellä. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa SL-1 ja luo-1 -merkinnöillä esitetyt arvokkaat suoluontokohteet huomioitiin 500 metrin levyisellä suojavyöhykkeellä. Luonnonsuojeluohjelmien kohteet huomioitiin 500 metrin levyisellä suojavyöhykkeellä, lukuun
ottamatta lintuvesiensuojeluohjelman kohteita, jotka huomioitiin yhden kilometrin levyisellä suojavyöhykkeellä. Geologisesti arvokkaat muodostumat (kallioalueet, moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat) huomioitiin 200 metrin levyisellä
suojavyöhykkeellä. Pohjavesialueita tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin valituilla kohteilla. Ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit -tietokanta) hankittuja lajihavaintoja ei otettu huomioon poissulkevina tekijöinä, vaan ne otettiin huomioon alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tapauskohtaisesti.
Tuulivoimarakentamisen tarkemmassa suunnittelussa alueiden luonnonolosuhteita ja
eliölajiston esiintymistä tulee selvittää tarkemmin aluekohtaisesti. Erityisesti tulee selvittää ja arvioida Suomen luonnonsuojelulain (Lsl. 29 §) mukaisten suojeltujen luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien (Lsl. 46 § ja 47 §) mukaisen eliölajiston esiintyminen, EU:n lintu- ja luontodirektiivien mukaisen eliölajiston esiintyminen sekä Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MetsäL. 10 §) ja Vesilain luontotyypit (2. luku
11 § ja 3. luku 2 §). Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa mainittujen
luontotyyppien esiintyminen sekä Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa uhanalaisiksi tai silmälläpidettäväksi arvioitujen eliölajien ja alueellisesti uhanalaisten eliölajien
esiintyminen tulee selvittää ja arvioida. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös muihin
alueellisesti ja paikallisesti merkittäviin luontoarvoihin ja eliölajeihin.
Selvityksessä tarkasteltujen suurten petolintujen pesäpaikkojen lisäksi Oulun alueelle
sijaitsee petolintujen reviirejä, jotka eivät ole tiedossa. Nämä pesäpaikat voivat rajoittaa tuulivoimaloiden sijoittamista ja ne tulee selvittää tarkemmassa suunnittelussa.
Linnuston osalta Oulun kaupungin pohjoisosan ja sisämaa-alueiden muuttoreiteistä on
olemassa aika vähän tietoa. Merkittävimmät muuttoreitit kulkevat alueen länsireunalla
rantavyöhykkeen läheisyydessä rantalinjan suuntaisesti sekä Haukiputaan Kellon ja Oulun Pateniemen alueelta sisämaan ylle koilliseen. Lisäksi on myös viitteitä siitä, että Perämeren pohjukan merkittävä petolintujen muuttoväylä jatkuu kaakkoon suuntautuessaan Oulun kaupungin itäosien yli. Oulunseudun kerääntymisalueen IBA-alueelta pesimäalueilleen keväällä suuntaavat metsähanhet sekä alueelle syksyllä kerääntyvät kurjet muuttavat todennäköisesti suureksi osaksi Oulun kaupungin kautta. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee riittävällä laajuudella selvittää ja arvioida tuulivoimaloiden vaikutukset myös alueen kautta kulkevaan muuttolinnustoon.
Poissulkevan tarkastelun tulokset
Poissulkevassa tarkastelussa määriteltiin alueita, jotka eivät sovellu tuulivoimatuotantoon rajoittavien tekijöiden perusteella ja siten samalla tunnistettiin myös alueita, jotka
lähtökohtaisesti voivat soveltua tuulivoimatuotannolle.
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Poissulkevan tarkastelun perusteella muodostuneet alueet on esitetty kuvassa 3. Tarkastelussa tuulivoimatuotannolle lähtökohtaisesti soveltuvia alueita muodostui eri puolille Oulua, mutta laajimmat aluekokonaisuudet sijoittuivat Oulun pohjoisosiin Yli-Iihin
sekä kaakkoisosiin Ylikiiminkiin. Yhteensä tarkastelussa muodostui noin 110 erillistä
aluetta.

Kuva 3. Poissulkevan tarkastelun perusteella muodostuneet alueet. Karttakuvassa keltaisella on osoitettu alueet, jotka poissulkevassa tarkastelussa käytettyjen kriteerien
perusteella voisivat soveltua tuulivoimatuotannolle ja joita tarkasteltiin edelleen selvityksen yhteydessä.
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3.2.2 Tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden kartoitus
Tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden kartoitusta jatkettiin teknistaloudelliseen
tarkasteluun perustuen niillä alueilla, joita ei poissulkevassa kartoituksessa rajattu tuulivoimatuotannolle soveltumattomiksi.
Poissulkevassa tarkastelussa muodostuneiden alueiden koko vaihteli kymmenistä hehtaareista kymmenien neliökilometrien kokoisiin alueisiin. Jatkotyöskentelyä varten pienimmät alle 100 hehtaarin aluekokonaisuudet rajattiin edelleen pois jatkotyöskentelystä. Tarkastelun aluerajauksissa tulee ottaa huomioon, että alueiden ulkoreunat on määritelty rajoittavien tekijöiden perusteella, jolloin tuulivoimatuotannolle tarkemmin suunniteltavilla alueilla tulee olla tarpeeksi väljyyttä tuulivoimaloiden tarkoituksenmukaista
sijoittelua varten.
Tuuliresurssikartoitus
Selvityksen seuraavana työvaiheena tutkittiin Oulun alueen tuulisuusolosuhteita Suomen tuuliatlaksen perusteella. Suomen tuuliatlas on työ- ja elinkeinoministeriön tietoaineisto, jossa on tarkasteltu Suomen tuuliolosuhteita koko maan osalta 2,5 x 2,5 kilometrin hilaruuduissa sekä tarkemmin mm. rannikkoalueilta 250 x 250 m:n resoluutiolla.
Selvityksen yhteydessä Oulun alueen tuulisuutta kuvattiin tuuliatlaksen lib-tiedostoihin
perustuen. Tuuliatlaksen lib-tiedostot ovat WAsP-tuulimallin sääasemien tai muiden
tuulimittauksien tuottamia kuvauksia kohdealueen tuuli-ilmastosta. Selvityksen analyysissä AROME -sääennustusmallinnuksella 2,5 x 2,5 km² hilan tuulisuusjakaumaa (suunta ja nopeus), tai siitä tehty lib-tiedostoa käytettiin syöttötietona WAsP-ohjelmistolle.
Suomen tuuliatlaksen lib-tiedoston tekoon on käytetty CORINE-maankäyttöluokituksen
aineistoja, joita hyödynnettiin selvityksessä myös Oulun alueelta.
Selvityksessä maaston korkeusdata, CORINE-rosoisuuskartta ja tuuliatlaksen libtiedostot analysoittiin sektorikohtaiseksi (12) tuulen Weibull-jakaumaksi ja tuulen energiasisällöksi. Edelleen tuuliatlaksen lib-tiedostot analysoitiin WAsP-tuulimallin interfacin
avulla ja laskettiin varsinainen tuuliresurssikartta Oulun alueella. Tuuliresurssikartta
laadittiin 250 x 250 metrin hilakoolla 120 metrin korkeudelle maanpinnan tasosta. Tuuliresurssi laskettiin myös 100 ja 140 metrin korkeudelle maanpinnasta.
Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon tuuliresurssikartoitukseen ja
-mallinnukseen liittyvät epävarmuustekijät. Tuulivoimapuistojen jatkosuunnittelu ja investointipäätökset edellyttävät aluekohtaisten tarkempien tuulimittauksien suorittamista.
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Kuva 4. Oulun alueen tuuliresurssi (keskituulennopeus m/s) Suomen tuuliatlaksen libtiedostojen perusteella mallinnettuna 120 metrin korkeuteen maanpinnan tasosta.
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Tuulivoimaloiden yleiset investointikustannukset
Tuulivoimaloiden investointikustannuksiin vaikuttavat tuulivoimaloiden hinta sekä muun
tarvittavan infrastruktuurin kustannukset, kuten teiden ja sähköverkon rakentaminen.
Tuulivoimaloiden investointikustannukset ovat sidoksissa voimalan tuotantoon ja hankekokoon. Suurempaan tuotantoon pystyvät voimalat maksavat yleensä enemmän ja
suuremmissa hankkeissa on saavutettavissa skaalaetuja mm. rakennusvaiheessa ja
voimaloiden hankinnassa.
3 MW:n tuulivoimalaitoksen investointikustannukset maa-alueille ovat noin 4,5 miljoonaa euroa voimalaa kohden. Maa-alueille rakennettavissa tuulivoimalaitoksissa tuulivoimalaitoksen osuus kokonaisinvestoinnista on 65-80 % kokonaiskustannuksista ja
loppuosa kustannuksista koostuu maarakennustöistä, sähkötöistä ja kaapeloinnista,
sähköverkon liittymiskustannuksista sekä mm. suunnittelun ja valvonnan kustannuksista.
Liitettävyys sähköverkkoon
Sähköverkon ja -asemien läheisyys vaikuttaa merkittävästi tuulivoimapuiston kustannuksiin, toteutettavuuteen ja kannattavuuteen.
Selvityksessä tarkasteltavat alle 10 voimalan tuulivoimapuistot voidaan pääsääntöisesti
liittää 110 kV:n voimajohtoon joko olemassa olevaan sähköasemaan tai johtovarsiliityntänä uudella sähköasemalla. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää sopimusta
sähköverkkoyhtiöiden kanssa sekä liittymismaksun suorittamisen. Uuden 25 MW:n liittymisen mahdollistavan sähköaseman rakennuskustannukset ovat noin miljoona euroa.
Kun etäisyyttä liityntäpisteeseen on alle 10 kilometriä, voidaan tuulivoimaloiden tuottama sähkö siirtää kantaverkkoon keskijännitteisinä maakaapeleina. Tuulivoimapuiston
keskijännitteisen sisäisen ja ulkoisen sähkönsiirron rakentamiskustannukset maakaapeleina ovat noin 40 000- 50 000 €/km.
Oulun alueella on useiden eri alueverkkoyhtiöiden 110 kV:n voimajohtoja. Lähimpinä
potentiaalisia tuulivoima-alueita johtoja omistavat Fingrid Oyj, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Fortum Distribution Oy ja PVO Alueverkko Oy. Nykytilanteessa nopeaa toteuttamista rajoittaa sähköverkon rajallinen liittymiskapasiteetti. Nykyisellään 110 kV:n
verkko on käytössä lähes täydessä kapasiteetissaan. Varsinkin alueen läpi pohjois- eteläsuunnassa kulkevat siirtojohdot eivät pysty vastaanottamaan enempää tuotantoa.
Nämä johdot ovat Fingridin omistamia.
Fingrid on todennut, että Oulun pohjoispuolisen verkon siirtokyky ei riitä vastaamaan
alueella oleviin tuulivoimahankkeisiin. Fingrid on laatinut selvityksen alueen vaatimista
verkkovahvistuksista. Selvityksen tuloksia tarkastellaan ja selvitetään toteuttamismahdollisuuksia. Myöhemmin kevään 2013 aikana selviää, kuinka sähköverkon kehittämisessä edetään. Verkon vahvistamishankkeet ovat uusien johtojen tai sähköasemien rakentamista tai olemassa olevien johtojen saneeraamista. Hankkeiden toteuttamisaika
on noin 3 – 5 vuotta investointipäätöksestä.
Tieyhteydet
Jokaiselle rakennettavalle tuulivoimalalle tulee olla kantava tieyhteys. Tuulivoimarakentaminen edellyttää normaalia metsäautotietä parempaa kantavuutta, jonka lisäksi tieverkoston tulee täyttää tuulivoimalakomponenttien kuljetuksien synnyttämät pituus- ja
pystygeometriavaatimukset. Tuulivoimarakentaminen edellyttää olemassa olevan tieverkoston vahvistamista. Mikäli alue sijaitsee edullisesti suhteessa maantie- ja muuhun
tieverkostoon, synnyttää se säästöjä investointikustannuksissa.
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Tuulivoimapuistojen rakentamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää olemassa olevaa tieverkostoa. Tuulivoimaloiden rakentamista ja huoltoa varten rakennettavan uuden tieverkoston kustannukset ovat noin 80 000 €/km. Mikäli olemassa olevaa
tieverkostoa voidaan hyödyntää ja vahvistaa, ovat kustannukset noin 60 % uuden tien
kustannuksista.
Maanomistusolosuhteet
Tuulisuuden, investointikustannusten ja sähköverkkoon liittymismahdollisuuksien lisäksi
alueiden maanomistusolosuhteet vaikuttavat merkittävästi tuulivoimapuistojen toteuttamisedellytyksiin. Mikäli alueilla on pirstaleinen maanomistus, vaikuttaa se maanvuokrasopimusten tai maakauppojen tekemiseen ja siten edelleen toteuttamiskelpoisuuteen.
Mikäli alueella on yksi tai vain muutamia maanomistajia, edistää se yleensä tuulivoimahankkeen toteuttamista.
Oulun lentoliikenteen korkeusrajoitusalueet
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää lentoestelupaa, jonka liikenteen turvallisuusvirasto myöntää. Lentoesteluvassa määritellään tuulivoimalan suurin sallittu korkeus ja
tarvittavat lentoestemerkinnät. Lentoestelupahakemukseen tulee liittää ilmaliikennepalveluja tarjoavan Finavian lausunto esteestä.
Finavia on julkaissut paikkatietoaineiston, jossa on esitetty lentoliikenteen aiheuttamia
korkeusrajoituksia eri alueittain. Näitä tietoja voidaan hyödyntää hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja edelleen karsimaan sellaisia alueita, joissa korkeita lentoesteitä ei lähtökohtaisesti sallita. Kuitenkin lentoestelupa myönnetään aina lupamenettelyssä, mikä tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden suunnittelussa.
Oulun lentoasema synnyttää korkeusrajoituksia tuulivoimaloiden rakentamiselle ja korkeusrajoitusalueet kattavat suurimman osan Oulun alueesta. Tuulivoimaloiden sijoittamisen osalta rajoituksia synnyttävät lentoaseman esterajoituspintojen ja lähestymisalueiden alueet. Erityisesti lähestymisalueen (TMA/FIZ) korkeusrajoitus (suurin sallittu
korkeus 218 mpy) vaikuttaa tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuuksiin noin 50 kilometrin etäisyydelle lentoasemasta niillä alueilla, jotka sijaitsevat kymmeniä metrejä
merenpinnan yläpuolella. Näille alueille sijoittuu muutoin selvityksessä tuulivoimatuotannolle soveltuviksi todettuja alueita.
Alle 10 voimalasta muodostuvien tuulivoimapuistoalueiden kartoitus
Selvityksen seuraavana työvaiheena kartoitettiin tuulisuuteen, teknistaloudellisiin lähtökohtiin sekä työpajatyöskentelyyn perustuen parhaiten selvityksen tavoitteen mukaisille alle 10 voimalan tuulivoimapuistoille parhaiten soveltuvia alueita seuraavasti:
1. Tuuliresurssikartoituksen perusteella tunnistettiin analyysin mukaisia tuulisuudeltaan tuulivoimatuotantoon paremmin soveltuvia alueita, joita edelleen tarkasteltiin
jatkossa. Jatkotarkasteluun valikoitiin pääsääntöisesti niitä alueita, joiden tuuliresurssikartoituksen mukainen keskituulennopeus oli yli 6,8 m/s.
2. Sähkönsiirron kustannustehokkaan järjestämisen vuoksi jatkotarkastelussa tarkasteltiin alueita, jotka sijaitsevat alle 10 kilometrin etäisyydellä 110 kV:n voimajohdoista.
3. Jäljelle jääneitä alueita tarkasteltiin suhteessa lentoliikenteen korkeusrajoitusalueisiin ja jatkotyöskentelyyn valittiin ne alueet, joille on mahdollista toteuttaa napakorkeudeltaan 120 metrin tuulivoimala korkeusrajoitusalueet huomioon ottaen.
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4. Jäljelle jääneitä alueita tarkasteltiin edelleen niiden tuulisuuden, rakennettavuuden
ja tieyhteyksien toteuttamismahdollisuuksien osalta. Alueista potentiaalisimmiksi
tunnistettiin ne tuulisuudeltaan edulliset alueet, joilla ei ollut yhtenäisiä suoalueita
ja jotka sijoittuivat edullisesti suhteessa maanteihin ja olemassa olevaan tieverkostoon.
Alueiden yhteensovittaminen maankäytön suunnittelutilanteen kanssa
Oulun alueelle laaditaan parhaillaan uutta yleiskaavaa, jonka yhteydessä määritellään
kaupungin maankäytön kehittämisperiaatteet tulevaisuuteen sekä tulevat maankäytön
laajentumissuunnat. Yleiskaavan yhteydessä määritellään myös keskeiset periaatteet
mm. virkistysalueiden kehittämistä ja maisema-arvojen turvaamista koskien. Koska rakennettava tuulivoimatuotanto vaikuttaa tulevaisuudessa sen lähiympäristöön sekä
synnyttää rajoituksia maankäytölle, järjestettiin selvityksen yhteydessä työpaja yhdessä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa tuulivoimatuotannolle
soveltuvista alueista.
Työpajassa käsiteltiin tunnistettujen potentiaalisten tuulivoima-alueiden soveltumista
tuulivoimatuotannolle mm. ympäristönäkökohtien sekä muiden maankäytön kehittämistavoitteiden näkökulmasta. Työpajassa kiinnitettiin huomiota erityisesti tärkeiden virkistyskäytön alueiden turvaamiseen, maisemallisesti arvokkaiden alueiden lähialueisiin
sekä kylämäisen asutuksen läheisyyteen.
Työpajan perusteella selvityksessä valittiin kymmenen tuulivoiman kehityskohdetta,
joille on laadittu tarkemmat kohdekortit.
3.3 Tuulivoiman kehityskohteet Oulun alueella
Tuulivoimaselvityksen yhteydessä tehtyjen analyysien perusteella tunnistettiin Oulun
alueelta 10 tuulivoimatuotannolle soveltuvaa alueetta, joiden tarkemmat kohdekohtaiset tiedot on esitetty erillisessä kohdekorttiraportissa. Tuulivoimaloille soveltuvien alueiden sijainnin sekä sähkönsiirron järjestämismahdollisuuksien perusteella alueet on jaettu neljään eri aluekokonaisuuteen.
Selvityksen yhteydessä kullekin kohdealueelle on laadittu tuuliresurssitietoihin, maastomuotoihin, maaperään sekä olemassa olevaan tiestöön perustuva alustava turbiinisijoittelu. Kohdekohtaisen turbiinisijoittelun tehtävänä on osoittaa, kuinka monesta voimalasta muodostuva kokonaisuus kullekin alueelle olisi mahdollista toteuttaa ja mitä
reunaehtoja ne synnyttävät suunnittelulle. Kohdealueille laadituissa alustavissa turbiinisijoittelussa kohdealueille on sijoitettu yhteensä 79 tuulivoimalaa. Varsinaisten tuulipuistojen hankesuunnittelun yhteydessä sijoittelu tarkentuisi valittavan voimalatyypin,
tarkempien tuulimittaustietojen sekä muiden lähtökohtien ja selvitysten seurauksena
(mm. maanomistus, maaperän rakennettavuus ja tarkemmat luonto- ja muut selvitykset).
Kohdekorteissa on kuvattu alueiden yleistiedot sekä mm. etäisyydet asutukseen ja suojelualueisiin, sähkönsiirron yleiset toteutusmahdollisuudet sekä tunnistettu jatkosuunnittelussa huomioitavia asiakokonaisuuksia. Lisäksi kohteista on laadittu alustavan turbiinisijoittelun mukaiset mallinnukset melu- ja varjostusvaikutuksista.
Selvityksen yhteydessä ei ole tarkasteltu kohdekorttialueena Pohjois-Pohjanmaan 1.
vaihemaakuntakaavan mukaista Haukiputaalle sijoittuvaa tuulivoimaloiden aluetta (ks.
kuva 1), koska alue mahdollistaa yli 10 tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston
kehittämisen.
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Kuva 5. Kohdekorttialueiden sijoittuminen Oulun alueelle.
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4

Yhteenveto
Tämän selvityksen tehtävänä on ollut kartoittaa parhaiten soveltuvat ja nopeimmin toteutettavissa olevat uusien tuulivoimaloiden sijoittumispaikat Oulun maa-alueille. Selvityksessä tutkittiin tuulivoimaloille soveltuvia alueita sekä tunnistettiin 10 tuulivoimatuotannon kehityskohdealuetta. Kohdealueille laadituissa alustavissa turbiinisijoittelussa
kohdealueille on sijoitettu yhteensä 79 tuulivoimalaa.
Oulun alueella on tasaisen tuulisuuden sekä kattavan sähkönsiirtoverkon vuoksi edellytyksiä tuulivoiman kehittämiselle ja rakentamiselle. Kuitenkin tuulivoiman kehittämistä
rajoittaa monilla alueilla nykyinen sähköverkon rajallinen siirtokyky.
Selvitys toimii yhtenä lähtökohtana tuulivoiman kehittämishankkeille Oulun alueella sekä Oulun uuden yleiskaavan laadinnalle. Selvityksen kehityskohdealueet on tunnistettu
käytettyjen kriteereiden sekä selvityksen laadintaprosessin ja tavoitteiden perusteella.
Selvityksen lähtökohdista johtuen alueiden toteuttamiskelpoisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Tunnistettujen kohdealueiden suunnittelu tuulivoimatuotantoon edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja selvitysten laadintaa mm. luontoon ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi sekä mm. puolustusvoimien hyväksyntää
tuulivoimarakentamiselle. Lisäksi kohdealueiden kehittäminen edellyttää yhteistyötä
maanomistajien kanssa, kaavoitus- ja lupamenettelyä sekä siihen kuuluvaa vuorovaikutteista suunnitteluprosessia alueiden asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.
Selvityksen perusteella voidaan edelleen todeta, että tunnistettujen kohdealueiden lisäksi myös muualla Oulun alueella on potentiaalia tuulivoiman kehittämiseen laajoinakin aluekokonaisuuksina. Myös osalla tunnistetutuista kohdealueista voi olla mahdollisuuksia useamman kuin yhdeksän tuulivoimalan toteuttamiseen. Pidemmällä aikajänteellä tuulivoiman rakentamista rajoittavien tai mahdollistavien tekijöiden muutokset,
kuten uudet voimajohtoyhteydet, voivat luoda potentiaalia edelleen tuulivoimarakentamiselle.
Selvityksen yhtenä tehtävänä on ollut toimia Oulun uuden yleiskaavan tuulivoimaa koskevana taustaselvityksenä. Koko kuntaa koskevan yleiskaavan keskeisenä tehtävänä on
sovittaa yhteen eri maankäyttötarpeita. Tuulivoiman osalta yhteensovittamistarve korostuu esimerkiksi taajamien ja maisemallisesti arvokkaiden alueiden ympäristöissä.
Vastaavasti laajoilla maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla yhteensovittamistarve on
usein vähäisempää. Yleiskaavassa tuulivoimarakentamista tuleekin siten ohjata tarkoituksenmukaisesti ja vaihtoehtoja sallivasti ympäröivien alueiden muu maankäyttö
huomioon ottaen.
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Liite 1. Selvityksessä käytetyt lähtöaineistot
Teema
Asutus ja loma-asutus
Teollisuusrakennukset
Yleiskaavan virkistysalueet
Muut yleiskaavan aluevaraukset (Ealkuiset alueet)
Voimajohdot (110-400 kV)
Maantiet
Rautatiet
Lentoesterajoitukset
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt
Muinaismuistokohteet tarkastellaan
tihentyminä
Natura-alueet: suojeluperuste linnusto
Natura-alueet: muu suojeluperuste
FINIBA ja IBA-alueet (tärkeät lintualueet)
Luonnonsuojelualueet
Kalasääksi, merikotka, muuttohaukka ja maakotka (tunnetut pesät)
Arvokkaat kallio-, harju- ja moreenialueet
Pohjavesialueet
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaluonnoksen mukaiset
arvokkaat suoluontoalueet
Tuulisuus

Lähtöaineisto
Oulun kaupungin rakennusrekisteri, Oulun seudun yleiskaava
Oulun kaupungin rakennusrekisteri, Oulun seudun yleiskaava
Oulun seudun yleiskaava
Oulun seudun yleiskaava
Suurjännitelinjat ja sähköasemat (Findgrid)
Maanmittauslaitos, maastotietokanta
Maanmittauslaitos, maastotietokanta
Finavia Oyj:n paikkatietoaineisto
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille,
Museovirasto RKY 2009
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Museoviraston muinaismuistorekisteri
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
BirdLife Suomi ry ja SYKE
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
Metsähallituksen petolinturekisteri, Luonnontieteellisen
keskusmuseon Sääksirekisteri
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
Pohjois-Pohjanmaan liitto: 1. vaihemaakuntakaavan
luonnos
Suomen tuuliatlas, Ilmatieteen laitos
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