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PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA 
 

Piipsannevan yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä kaavaluonnos ovat olleet 

Haapaveden kaupunginhallituksen päätöksellä 8.6.2020 § 126, MRL:n 62 §:n ja 

MRA 30 §:n mukaisesti, julkisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 

aikavälillä 24.6.2020–31.8.2020. Nähtäville asettamisesta on kuulutettu paikallis-

lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.  

Yleiskaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Kärsämäen 

kunta, Siikalatvan kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan 

liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficom, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, 

Ympäristöpalvelut Helmi (ympäristönsuojelu sekä elintarvike- ja terveysvalvonta), 

Ympäristöpalvelut Selänne (ympäristönsuojelu ja ympäristöterveysvalvonta), Ky-

tökylän maamiesseura, Kytökylän maa- ja kotitalousnaiset, Ojakylän maa- ja koti-

talousnaiset, Lehonsaaren kyläyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, 

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Haapaveden riistanhoitoyhdistys, 

Haapaveden Metsästysyhdistys, Aakonvuoriyhdistys ry, Pyhäjokialueen Ilmailu-

kerho, Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki, Pro Agria Oulu, Vapo Oy, Fingrid 

Oyj, Finavia Oyj, Digita Oy. 

Lausuntoja yleiskaavaluonnoksesta saatiin 13 ja mielipiteitä 4. 
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1 LAUSUNNOT 

1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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Kaavanlaatijan vastine 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on huomioitu kaavaehdotusaineis-

tossa. 

Haapaveden kaupungin jätevedenpuhdistamon käytöstä poistetut jätevesi-

lietealtaat on merkitty yleiskaavaan ET-merkinnällä (yhdyskuntateknisen huol-

lon alue). Kanteleenvoimaan suunnitellut ja olemassa olevat tuhkanläjitysalu-

eet on merkitty yleiskaavaan EJ-merkinnällä (jätteenkäsittelyalue). Tiedot alu-

eista on lisätty myös kaavaselostukseen. 

Kosteikkoselvitys sekä suunnitelma uusista rakennettavista kosteikoista on 

kaavan liitteenä 6. 

Kaava-alueelta tunnistettuja kosteikkolintujen sekä viitasammakoiden elinym-

päristöjä on tarkasteltu uudelleen syksyllä 2020 mm. maanmittauslaitoksen or-

toilmakuvien (kesältä 2020) sekä syksyn 2020 dronekuvausten myötä. Kaava-

alueella on tapahtunut melko runsaasti maankäytön muutoksia selvitysvuoden 

2018 jälkeen, joilla on ollut voimakas vaikutus myös kosteikkoelinympäristöi-

hin. Osa aiemmin tunnistetuista kohteista on kuivunut kokonaan tai lähes ko-

konaan ja osa kohteista on muokattu pelloiksi. Nykyiset tulkitut kosteik-

koelinympäristöt on esitetty kaavaselostukseen päivitetyllä kartalla, sekä erik-

seen 20.11.2020 järjestetyssä työneuvottelussa viranomaisille. Tuulivoima-

hankkeen yhteydessä on suunniteltu kompensaatiokosteikoita alueen luoteis-

osaan ja länsipuolelle. Kosteikoilla on tarkoitus turvata kosteikkolintulajien ja 

viitasammakon esiintymisedellytykset alueella myös tuulivoimarakentamisen 

sekä alueen muun maankäytön muutosten jälkeen. 

Kaava-alueen länsiosasta on poistettu tuulivoimaloita (nro. 1, 3, 6 ja 9) siten, 

että olemassa olevien kosteikoiden ja suunniteltujen uusien kompensaatiokos-

teikoiden väliin ei jää tuulivoimaloita. Myös nykyisiltä kosteikoilta linnuilla on 

vapaa kulku länteen. Samalla tuulivoimapuiston leveys alueen länsiosassa on 

kaventunut noin 1,6km. Tuulivoimalaa nro. 33 on siirretty hieman, eikä se si-

joitu enää nykyisille kosteikoille. Myös voimaloita 2 ja 4 on siirretty etäämmälle 

kosteikoista. Tuulivoimala 28 sijoittuu noin 900 metrin etäisyydelle lähimmistä 

kosteikoista, eikä se sijoitu kosteikoiden väliselle alueelle, joten sen poistamista 

ei ole arvioitu linnuston kannalta tarpeelliseksi. 

Maakaapeli on Piipsannevan kaltaisella alueella linnuston kannalta suositeltavin 

sähkönsiirron toteuttamistapa. Sähkönsiirron toteuttaminen maakaapelilla näin 

laajassa hankkeessa ei kuitenkaan ole teknis-taloudellisesti mahdollista, joten 

alueelle suunniteltavat 400kV voimajohdot tulee varustaa voimakaskontrasti-

silla ja/tai UV-valoa heijastavilla palloilla sekä tuulessa heiluvilla varoitusratkai-

suille. Merkintöjä tulisi olla myös muissa johtimissa ylimpien ukkosenjohtimien 

lisäksi. 

Kaavaselostuksen liitteeksi on laadittu ehdotus linnuston seurantasuunnitel-

maksi, jossa huomioidaan alueen linnustolliset erityispiirteet, kosteikot ja viita-

sammakko sekä alueen rakenteen (tuulivoimalat, mahdolliset harukset, voima-

johdot). 
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Tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn aikana alueelta tunnistetut kosteik-

koelinympäristöt on kierretty viitasammakoiden soidinaikaan kattavasti läpi 

(keväällä 2018). Viitasammakkohavaintoja on neljän päivän ajalta aikavälillä 

29.4.-10.5.2018. Alueella on havaittu runsaasti soidintavia viitasammakoita 

edustavimmilla kosteikkoalueilla sekä vähäisempi määrä viitasammakoita alu-

een pelto-ojissa ja Kotaojassa. Alueen edustavimmat kosteikot ovat myös vii-

tasammakolle hyvin sopivia elinympäristöjä, ja siksi sellaiset kosteikot, joissa 

havaittiin soidinäänteleviä viitasammakoita, on rajattu ja tulkittu viitasamma-

kon lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Kotaojaa sekä tavanomaisia pelto-ojia, 

joissa havaittiin viitasammakoita, ei sen sijaan ole tulkittu lisääntymis- ja le-

vähdyspaikoiksi. Kyseiset ojat ovat syviä ja jyrkkäreunaisia, minkä lisäksi osaa 

ojista on uudelleenkaivettu, eivätkä niiden reunat esimerkiksi ole enää kasvi-

peitteisiä. Alueen maankäytön muutosten myötä tilanne on muuttunut ja osa 

aiemmin todetuista viitasammakon havaintopaikoista on kaventunut tai muut-

tunut lajille sopimattomaksi. Alueella on kuitenkin edelleen hyvin runsaasti vii-

tasammakolle tyypillistä elinympäristöä, käytännössä koko syksyllä 2020 rajat-

tujen kosteikkoelinympäristöjen alueella. Lisäksi alueelle suunnitellaan kom-

pensaatiokosteikoita, jonne muodostuu myös viitasammakolle soveltuvaa 

elinympäristöä. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausta 

sekä vaikutusten arviointia on tarkennettu kaavaselostukseen. Päivitetyn voi-

malasijoittelun ja vaikutusten arvioinnin pohjalta sekä alueen nykytila huomi-

oiden tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen osalta ei ole tarve luonnonsuojelu-

lain 49§:n mukaiselle poikkeusluvalle viitasammakon osalta. Lisäksi sammakon 

lisääntymis- ja levähdysalueet on rajattu kaavaehdotuksessa yleiskaavan ulko-

puolelle. 

Korkattivuorelta on tehty tarkempi ZVI-kuva (seuraavan sivun kuva). Sen pe-

rusteella voimaloita ei juurikaan näy Korkattivuorelle, kuin muutamia etelän-

puoleisille alarinteille. Myös alueelta otetut valokuvat vahvistavat tämän. Alla 

olevista valokuvista vasemmanpuoleinen on Korkattivuoren päältä. Voimaloi-

den näkyminen ei ole peitteisyydestä johtuen mahdollista. Oikea kuva on alem-

paa rinteestä luontopolun varresta. Luontopolkukin on pääosin peitteinen, 

mutta reitillä on muutama kapea aukko, joista muutamia voimaloita voi vilah-

taa. Kokonaisvaikutus alueelle jää kuitenkin todella vähäiseksi. 
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Muinaisjäännöksiä koskevaa kaavamääräystä on täydennetty seuraavalla lau-

seella: ”Muinaisjäännökset tulee merkitä maastoon ennen rakentamistöiden 

aloittamista, jotta niihin ei kohdistu vaurioita.” 

Mahdolliset harukset on huomioitu yleiskaavan tv-alueiden mitoituksessa. Mui-

naisjäännökset taas on rajattu tv-alueiden ulkopuolelle. Näin ollen yleiskaava 

ei mahdollista sitä, että muinaisjäännöksiä jäisi tuulivoimaloiden ja harusten 

välisille alueille. 

Aurinkoenergian tuotantoalueet hyödyntävät sähkönsiirtoon samoja maakaa-

peleita kuin tuulivoimalatkin. Aurinkoenergian ympäristövaikutukset ovat vä-

häisiä ja tuotantoa varten osoitetut alueet pieniä. Aurinkoenergian ympäristö-

vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksen luvussa 8.20. 

Kaavaehdotuksesta ja tehdyistä muutoksista pidettiin työneuvottelu ELY-kes-

kuksen kanssa 20.11.2020. Yleiskaavan ensimmäinen viranomaisneuvottelu pi-

dettiin 21.5.2019 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 
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1.2 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  10 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  11 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  12 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  13 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lähialueen asutus on huomioitu tuulivoimaloiden sijoittelussa. Lähimpään va-

kituiseen asutukseen on etäisyyttä vähintään kaksi kilometriä suunnitelluista 

voimaloista. Paikoitellen voimalat voivat toki silti näkyä lähiasutukselle. Katso 

tarkemmin hankkeen maisemavaikutukset kaavaselostuksen luvusta 8.7 Vai-

kutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Kaavoituksen yhteydessä on selvitetty alueen muut toteutuneet ja suunnitellut 

maankäyttömuodot. Muu maankäyttö on otettu huomioon alueen voimalasijoit-

telussa. Alueen maankäyttöä on kuvattu kaavaselostuksen luvussa 8.5.1. Yleis-

kaavan suhdetta maakuntakaavan turvetuotantosoiden jälkikäytön kehittämi-

seen soveltuvaa aluetta koskevaan määräykseen on avattu kaavaselostuksen 

luvussa 8.3.3. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavaa koskeva tilanne on päi-

vitetty kaavaselostukseen. 
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1.3 Pohjois-Pohjanmaan museo (arkeologia) 
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Kaavanlaatijan vastine 

Muinaisjäännöskohteiden Ahoinkangas ja Ristinen MJ-tunnuksissa olleet virheet 

on korjattu kaavakartalle ja kaavaselostukseen. 

Mahdolliset harukset on huomioitu yleiskaavan tv-alueiden mitoituksessa. Ha-

ruksien tulee sijaita kokonaisuudessaan kaavaan merkityillä tv-alueilla. Mui-

naisjäännökset taas on rajattu tv-alueiden ulkopuolelle. Näin ollen yleiskaava 

ei mahdollista sitä, että muinaisjäännöksiä jäisi tuulivoimaloiden ja harusten 

välisille alueille. 
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1.4 Pohjois-Pohjanmaan museo (rakennettu kulttuuriympäristö)  
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Kaavanlaatijan vastine 

Kytökylän osalta kaavaselostuksessa todetaan, että useimmat voimalat näky-

vät Kytökylästä otetun valokuvasovitteen kohtaan (kuvauspiste 26). Voimaloi-

den määrästä ja kookkaudesta johtuen muutoksen voimakkuus on tarkastelu-

pisteen osalta varsin suuri. Tämän selostuksessa kuvatun lisäksi on syytä to-

deta, että tilanne vaihtelee alueen sisällä jonkin verran ja näkymäalueanalyy-

sinkin perusteella voimalat eivät näy yhtä hyvin kaikkialle Kytökylään. Valoku-

vasovitteet pyritään tekemään paikoista, jonne voimalat näkyvät oletettavasti 

hyvin. 

Sulkakylän osalta valokuvasovite on tehty kuvauspisteestä 15. Etäisyyttä lä-

himpään voimalaan on tällä kohtaa 8,8 kilometriä. Kaavaselostuksen mukai-

sesti lähes kaikki voimalat näkyvät tähän pisteeseen jollakin tapaa. Osa tosin 

jää lähes kokonaan katveeseen metsänreunan taakse. Hyvin näkyviä voimaloita 

on kuitenkin runsaasti. Tarkastelupisteessä maisema on edustava ja varsin 

herkkä. Tällä kohtaa arvoalueen maisemaan kohdistuva muutos on suuri. Etäi-

syys toki jonkin verran lieventää sitä. Sulkakylän osalta on syytä todeta lisäksi, 

että voimalat näkyvät tässä määrin vain hyvin pienelle alueelle. Valtaosalle Sul-

kakylän alueista voimaloita näkyy näkymäalueanalyysin perusteella huomatta-

vasti vähemmän. Kaavaselostuksen mukaisesti voimaloiden lähialueelle (0-5 
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km) Sulkakylän kulttuurimaisema-alueelle voimaloita näkyy melko pitkälti lä-

hinnä joillekin peltoalueille sekä näiden kautta kulkeville teille. Alueet ovat pie-

niä suhteutettuna koko laajaan maisema-alueeseen ja näin ollen kulttuurimai-

semaan kohdistuvan muutoksen suuruus jää lähialueella korkeintaan kohta-

laiseksi. Myös arvoalueeseen kohdistuva vaikutus on lähivyöhykkeen osalta 

korkeintaan kohtalainen. 

Lausunnossa mainitaan lievennyskeinona voimaloiden kokonaiskorkeuden las-

keminen. Kaavanlaatijan näkemyksen mukaan pienillä muutoksilla voimalakor-

keuteen ei saada mainittavaa hyötyä maisemavaikutusten vähentämisessä. 

Korkeutta tulisi muuttaa merkittävästi, jotta maisemavaikutus vähenisi mainit-

tavasti. Voimalakorkeuden leikkaus söisi kuitenkin voimaloiden tuottoa hyvin 

merkittävästi. Valokuvasovitteissa on tutkittu kaavan mahdollistamaa maksi-

mikorkeutta 300m. Tällaisia voimaloita ei vielä ole markkinoilla. Tällä hetkellä 

suurimmat rakennettavat voimalat ovat noin 250 metrisiä ja kaavassa on va-

rauduttu mahdolliseen tekniseen kehitykseen ja voimaloiden koon kasvuun. On 

siis varsin todennäköistä, että toteutettavat voimalat ovat pienempiä kuin nyt 

tutkittu maksimikorkeus. 

Merkittävimmät lievennystoimet maiseman kannalta ovat yleensä voimaloiden 

siirtäminen etäämmälle tai voimalamäärän merkittävä vähentäminen. Piipsan-

nevan hankkeen sijainti on kuitenkin osoitettu maakuntakaavassa, eikä merkit-

tävä sijaintimuutos siten ole perusteltu. Voimaloiden vähentämisen suhteen 

voidaan todeta, että muutoksen tulisi olla merkittävä, jotta mainittavaa hyötyä 

saataisiin esimerkiksi Kytökylän valokuvasovitteen kohdalla. Vaikka kuvasta 

poistaisi voimaloiden ensimmäisen rivin, olisi vaikutus maisemaan silti lähes 

samalla tasolla. Näin ollen pienillä voimalamäärän siirroilla tai poistoilla ei tässä 

kohtaa ole mainittavaa vaikutusta maisemaan, mutta hankkeen kannattavuu-

teen kylläkin. 

Kaavanlaatijan näkemyksen mukaan suunnitellut voimalat eivät alista maise-

man arvokohteita Kytökylässä tai Sulkakylällä, vaikka vaikutus alueen maise-

maan paikoin onkin suuri. 
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1.5 3. logistiikkarykmentti 
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Kaavanlaatijan vastine 

Tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin on selvitetty Teknolo-

gian tutkimuskeskus VTT:llä vaihtoehdossa, jossa 43 voimalaa. Pääesikunnan 

lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuuli-

voimaloiden rakentamista alueelle. Kaavaehdotuksessa voimalasijoittelu on 

muuttunut ja voimalamäärä on tippunut 39 voimalaan. Tästä johtuen asiasta 

tehdään uusi selvitys VTT:llä, ja Pääesikunnalle on toimitettu uusi lausunto-

pyyntö 39 voimalan vaihtoehdosta. 

Marraskuussa 2020 FCG:n sekä puolustusvoimien pääesikunnan ja logistiikka-

rykmentin kesken käytyjen puhelin- ja sähköpostikeskustelujen perusteella on 

päädytty siihen, että tuulivoimaloille voidaan tuulivoimahankkeiden yleiskaa-

voissa lähtökohtaisesti mahdollistaa 100 metrin siirtymä. Yleiskaavaan on li-

sätty voimaloiden maksimisiirtymää koskeva määräysteksti: ”Tuulivoimalan tu-

lee sijaita 100 metrin säteellä kaavaan merkitystä paikasta.” Asia ilmaistaan 

siksi erillisellä sanallisella kaavamääräyksellä, että tv-alueita on harusmahdol-

lisuuden takia laajennettu ja jos lopulta tulisikin haruksettomat voimalat, 

pelkkä tv-alue rajoitteena sallisi suuremman kuin sadan metrin siirtymän. Tällä 

yhdistelmällä (isot tv-alueet ja sanallinen 100m rajoitus) varmistetaan se, että 

puolustusvoimat tulevat huomioiduksi sekä harukset mahtuvat tv-alueille myös 

voimaloiden hieman siirtyessä.  
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1.6 Jokilaaksojen pelastuslaitos 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Piipsannevan tuulivoimapuistoalue on saavutettavissa useammasta kuin yh-

destä suunnasta, jolloin alueen läpiajo on mahdollista. Kaikille voimaloille ei 

kuitenkaan ole kulkua kahdesta eri suunnasta, vaan osa voimaloista sijoittuu 

umpikujaan johtavan tien varrelle.   

Alueen tiestö tehdään raskaalle kalustolle hyvin sopivaksi, koska voimaloiden 

paikalle kuljetus edellyttää erityisleveitä, erityispitkiä ja huomattavan raskaita 
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kuljetuskuormia. Tiestö pidetään vuoden ympäri auki ja kunnossa voimaloiden 

huoltotöiden mahdollistamiseksi. 

Asutus on huomioitu suunnitelmassa ja sijoittuu huomattavasti lausunnossa 

mainittua 600 metriä etäämmälle suunnitelluista voimaloista. Vaarallisia aineita 

sisältäviä laitoksia tai varastoja ei ole hankkeen läheisyydessä. Kaava-alueella 

tai sen läheisyydessä ei ole myöskään virkistyspaikkoja tai retkeilyreittejä. 

Muutama muinaisjäännös ja luontokohde sijoittuvat voimaloiden läheisyyteen, 

mutta ihmisten vierailu näillä kohteilla on vähäistä. 

Tuulivoimalat on varustettu suojajärjestelmällä, joka pysäyttää voimalan halli-

tusti, mikäli se havaitsee poikkeavuuden valmistajan ilmoittamista sallituista 

arvoista. Tuulivoimaloiden rikkoontuminen niin, että tuulivoimaloista irtoaisi 

osia, on erittäin epätodennäköistä. Jos rikkoontumista ja osien irtoamista ta-

pahtuisi, se sattuisi todennäköisimmin kovalla myrskytuulella, jolloin on oletet-

tavaa, että tuulivoimaloiden lähistöllä ei ole liikkujia, jotka voisivat loukkaantua 

putoavista osista. 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muo-

dostua jäätä voimalan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muo-

dostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä 

lavoista irtoava jää voi lentää kauemmas ja aiheuttaa vahinkoa. Lavoista ir-

toava jää kuitenkin yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä ta-

pauksessa korkeintaan noin 100 metrin säteelle voimalatornista. 

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ih-

misiä etenkin talvisin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on 

hyvin pieni. Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alu-

eella liikkuvat noudattavat talviaikana riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee 

varoituskylttejä. Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetel-

miä jään muodostamisen tunnistamiseen ja -ehkäisyyn. 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta 

tai ulkoisen syyn, esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon takia. Nykyaikaisten 

tuulivoimaloiden paloturvallisuusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski 

on häviävän pieni. Tuulivoimalassa on palonilmaisulaitteet, jotka pysäyttävät 

tuulivoimalan automaattisesti havaitessaan savua ja voivat näin ehkäistä var-

sinaisen tulipalon. Useimpiin voimalatyyppeihin on asennettavissa automaatti-

nen sammutuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut.  

Turvetuotanto alueella päättyy ennen tuulivoimapuiston rakentamista.  
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1.7 Fingrid Oyj 
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Kaavanlaatijan vastine 

Fingridin 220 kV voimajohto Petäjävesi-Nuojua on merkitty Piipsannevan tuuli-

voimapuiston yleiskaavaan täysimääräisesti 58 metriä leveällä varoalueella.  

Piipsannevan voimaloiden sijoittelussa on huomioitu Fingridin etäisyyssuositus 

Fingridin voimajohdosta. Voimaloita ei sijoitu suositusta lähemmäs voimajoh-

toa.   
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1.8 Suomen metsäkeskus 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  29 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  30 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Alueen luontoarvot on tunnistettu maastoselvitysten yhteydessä ja luontokoh-

teet merkitty kaavakartalle (mukaan lukien Ristisenojan luontokohde). 

Luo-1 -alueet sijoittuvat kaavakartalla M-1-alueelle (kaavakartan vihreä väri). 

Tämän toteaminen kaavamääräyksissä erikseen ei ole tarpeen. Luonnon moni-

muotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen määräystä on kuitenkin muu-

tettu kaavaehdotukseen seuraavaan muotoon: ”Alueella sijaitsee Metsälain 10 

§:n ja/tai Vesilain 11 §:n mukaisia kohteita. Alueen suunnittelussa ja toteutuk-

sessa on huomioitava luontoarvot sekä alueen luonnon monimuotoisuuden kan-

nalta tärkeän luonteen turvaaminen. Alueella sovelletaan metsälakia ja Metsä-

talouden kehittämiskeskus Tapion antamia metsänhoitosuosituksia.” 

Hankealueen selvityksissä on tarkasteltu sellaisia luontoarvoja, joiden osalta 

olisi syytä kaavakartalla osoittaa luontokohde luo –merkinnällä. Metsänhoidon-

suunnittelussa tulee kiinteistökohtaisesti arvioitavaksi päätehakkuiden säästö-

puuryhmät ja riistatiheiköt, joita ei luontoselvitysten teemakartoilla osoiteta 

luontoarvokohteina, vaan ne ovat metsäsertifiointiin liittyviä ratkaisuja ja 

eräänlaisia metsäluonnon monimuotoisuuden kompensaatioon liittyviä asioita. 

Merkittäviä aiemman metsänhoidon jättämiä säästöpuuryhmiä, joissa olisi hyvä 

lahopuujatkumo ja mm. edellytyksiä Metso –ohjelman kohteeksi, ei alueen in-

ventoinneissa paikannettu eikä niitä siten ole huomioitu hankesuunnittelussa. 

On myös hyvä huomioida, että hankkeen rakennustoimenpiteet kohdistuvat alle 

2% kaava-alueen pinta-alasta, jolloin yli 98% alueesta jää rakennustoimien ul-

kopuolelle. 

Tuulipuiston kaavoitusvaiheessa ei vielä ole tarkemmin tiedossa tiesuunnitte-

luun ja muuhun infraan liittyvät asiat, ja tielinjaukset ovat siksi ohjeellisia. Han-

keluvituksen jälkeen tiestö suunnitellaan hankkeen tarpeisiin ja suunnittelun 

yhteydessä tiekunta ja hanketoimija sopivat tien rasiteleveydestä ja tarvitta-

vista liittymistä metsäkiinteistöille.  

Tuulipuiston infrasuunnitelma perustuu maaperätutkimuksiin, joiden yhtey-

dessä tulee huomioiduksi myös happamat sulfaattimaat asianmukaisella ta-

valla.  

Hankkeen vesienhallintasuunnittelu sisältää hulevesien kulkuun liittyvät tarkas-

telut ja infrarakentaminen toteutetaan siten, että metsätalousalueiden nykyi-

nen hulevesienhallinta säilyy entisen kaltaisena. Tämä toteutetaan ojien ja 

rumpuputkien suunnittelulla. 

Hankkeen rakentamisvaiheessa tehdään hakkuisiin liittyvät metsänkäyttöilmoi-

tukset. Hankkeen toiminnan loputtua ja voimala-alueen purkamisen jälkeen 

alueiden mahdollinen metsitys toteutuu maanomistajan toimesta. 

Hankkeen elinkeinovaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksen luvussa 8.12. 

Hankkeesta johtuva poistuvan metsän määrä on niin vähäinen, ettei sillä ole 

mainittavaa vaikutusta hankkeen hiilijalanjälkeen tai alueen metsien hiili-

nieluun. 
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Hanketoimija vastaa voimaloiden purkamisesta ja alueen maisemoinnista toi-

minnan lakattua. Maanomistaja vastaa tarvittaessa alueen metsityksestä. 
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1.9 Ympäristöpalvelut Helmi 
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Kaavanlaatijan vastine 

Maakuntakaava on hyvin yleispiirteinen ja siinä merkittyjä rajauksia voidaan 

täsmentää kuntakaavoituksessa. Maakuntakaavan laatinut Pohjois-Pohjan-

maan maakuntaliitto on todennut kaavaluonnoksesta antamassaan lausun-

nossa (katso kohta 1.2), että ”yleiskaavaluonnoksessa esitetyt tuulivoimaloiden 

paikat sijoittuvat lännessä, idässä ja pohjoisessa maakuntakaavassa esitetyn 

seudullisen tuulivoima-alueen rajauksen ulkopuolelle, mutta kuitenkin sen vä-

littömään läheisyyteen. Tämä on sallittava poikkeama maakuntakaavan esittä-

mästä rajauksesta.” 

Kaavaa laadittaessa ei vielä tiedetä, mitkä urakoitsijat vastaavat maa-ainesten 

siirroista kaava-alueella. Urakoitsijat kilpailutetaan myöhemmässä vaiheessa. 

Urakoitsijat vastaavat käyttämistään maa-ainestenottopaikoista ja hakevat 

niille tarvittavat luvat. Näin ollen maa-ainestenottopaikkojen määrittäminen 

kaavavaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista.   



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY PIIPSANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  35 (48) 
    
7.12.2020 Vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin        

 

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 

 

Hanketoimija huomioi uusia kosteikoita suunnitellessa ja toteutettaessa, ettei 

niistä aiheudu ennakoimatonta ravinne-, kiintoaine- tai humuskuormitusta Piip-

sanojaan. Voimalaperustusten ja teiden rakentamiseen liittyvissä maanmuok-

kauksissa, maamassojen vaihdossa ja kuljetuksissa huomioidaan tarvittavat 

suojatoimenpiteet Piipsanojan vedenlaadun turvaamiseksi. Tämä on kuitenkin 

asia, joka suunnitellaan vasta myöhemmässä vaiheessa kaavoituksen jälkeen, 

kun voimaloiden ja tiestön tarkat sijainnit ovat selvillä. 

Hankkeen lentoetevalot toteutetaan Traficomin antamien määräysten 

mukaisesti. Asiasta ei määrätä yleiskaavassa. 

Kemikaaleista aiheutuvia ympäristöriskejä on käsitelty kaavaselostuksen 

luvussa 8.17.5. 

Voimaloiden purkamisen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevan 

jätelainsäädännän määräyksiä.  
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1.10 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
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Kaavanlaatijan vastine 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan kaava-alueen lähikylien tv-vastaan-

otto tapahtuu Haapaveden päälähetinasemalta. Piipsannevan tuulivoimapuis-

ton itä-kaakkoispuolelle, minne häiriöitä teoreettisesti voisi aiheutua, ei sijoitu 

lähiympäristöön vakituista asutusta. Tuuli-voimaloiden itäpuolelle sijoittuu 

muutama yksittäinen lomarakennus, joille häiriöitä antenni–TV –vastaanotossa 

voi teoreettisesti aiheutua. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset itäpuolella 

sijoittuvat Honkaperälle ja Pihkalehtoon lähes 10 kilometrin etäisyydelle voima-

loista.  

Kaavoista on lisäksi pyydetty lausunto verkkoa ylläpitävältä Digita Oy:ltä. Digita 

ei ole lausunut kaavasta valmisteluvaiheessa. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lisäksi lausunnot Erillisverkoilta sekä keskeisilt’ 

teleoperaattoreilta. 
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1.11 Metsähallitus 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.12 Kärsämäen kunta 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.13 Peruspalvelukuntaytymä Selänne  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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2 MIELIPITEET 

Kuntalain myötä tässä julkisessa asiakirjassa mielipiteistä on poistettu yksityishen-

kilöiden henkilötiedot. 
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2.1 Mielipide 1: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjan-

maan piiri ry 
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaava-alueen länsiosasta on poistettu tuulivoimaloita (nro. 1, 3, 6 ja 9) siten, 

että olemassa olevien kosteikoiden ja suunniteltujen uusien kompensaatiokos-

teikoiden väliin ei jää tuulivoimaloita. Myös nykyisiltä kosteikoilta linnuilla on 

vapaa kulku länteen. Samalla tuulivoimapuiston leveys alueen länsiosassa on 

kaventunut noin 1,6km. Tuulivoimalaa nro. 33 on siirretty hieman, eikä se si-

joitu enää nykyisille kosteikoille. Myös voimaloita 2 ja 4 on siirretty etäämmälle 

kosteikoista. 

Kaava-alueelta tunnistettuja kosteikkolintujen sekä viitasammakoiden elinym-

päristöjä on tarkasteltu uudelleen syksyllä 2020 mm. maanmittauslaitoksen or-

toilmakuvien (kesältä 2020) sekä syksyn 2020 dronekuvausten myötä. Kaava-

alueella on tapahtunut melko runsaasti maankäytön muutoksia selvitysvuoden 

2018 jälkeen, joilla on ollut voimakas vaikutus myös kosteikkoelinympäristöi-

hin. Osa aiemmin tunnistetuista kohteista on kuivunut kokonaan tai lähes ko-

konaan ja osa kohteista on muokattu pelloiksi. Nykyiset tulkitut kosteik-

koelinympäristöt on esitetty kaavaselostukseen päivitetyllä kartalla, sekä erik-

seen 20.11.2020 järjestetyssä työneuvottelussa viranomaisille. Tuulivoima-

hankkeen yhteydessä on suunniteltu kompensaatiokosteikoita alueen luoteis-

osaan ja länsipuolelle. Kosteikoilla on tarkoitus turvata kosteikkolintulajien ja 

viitasammakon esiintymisedellytykset alueella myös tuulivoimarakentamisen 

sekä alueen muun maankäytön muutosten jälkeen. Laadittu suunnitelma kom-

pensaatiokosteikoiden toteuttamisesta on todellinen, ja suunnitelmaa on edis-

tetty samanaikaisesti tuulivoimahankkeen suunnittelun kanssa. 
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Maakaapeli on Piipsannevan kaltaisella alueella linnuston kannalta suositeltavin 

sähkönsiirron toteuttamistapa. Sähkönsiirron toteuttaminen maakaapelilla näin 

laajassa hankkeessa ei kuitenkaan ole teknis-taloudellisesti mahdollista, joten 

alueelle suunniteltavat 400kV voimajohdot tulee varustaa voimakaskontrasti-

silla ja/tai UV-valoa heijastavilla palloilla sekä tuulessa heiluvilla varoitusratkai-

suille. Merkintöjä tulisi olla myös muissa johtimissa ylimpien ukkosenjohtimien 

lisäksi. Voimajohtojen linnustovaikutuksiin on tarkoitus kiinnittää huomiota 

myös tuulivoimapuiston linnustovaikutusten seurannan yhteydessä. 

FCG:n toteuttamissa rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten 

seurannoissa on havaittu, että kurjet pystyvät kiertämään tuulivoimapuistoja 

ja väistämään yksittäisiä tuulivoimaloita sekä niiden muuttomatkoilla että esi-

merkiksi päivittäisillä yöpymislennoilla ruokailualueiden ja yöpymisalueiden vä-

lillä. Linnustovaikutustusten seurannan aikana kurkea ei ole havaittu erityisen 

törmäysherkäksi lajiksi, toisin kuin sen fyysisten ominaisuuksien perusteella on 

aiemmin arvioitu. Esimerkiksi Piipsannevan kaava-alueella, länsiosan tuulivoi-

maloiden poistamisen jälkeen, alueen länsiosaan jää laajasti tuulivoimaloista 

vapaata peltoaluetta kurkien lepäily- ja ruokailualueeksi. On mahdollista, että 

alueella olevat kurkien käyttämät lepäily- ja ruokailualueet siirtyvät tuulivoima-

rakentamisen vuoksi, mutta ne saattavat siirtyä alueelta myös muiden maan-

käytön muutosten myötä. Asialla ei kuitenkaan arvioida olevan merkitystä 

viime aikoina voimakkaasti kasvaneelle kurkikannalle, koska korvaavia lepäily- 

ja ruokailualueita on löydettävissä alueellisesti myös muualta. 

Mahdollisesti lisääntyneestä kiintoaineskuormituksesta aiheutuva kuormitus 

pienvesille on kestoltaan lyhytaikainen ja etenkin Pyhä- sekä Lamujoen valuma-

alueiden laajuuteen sekä alueen vesistöjen vedenlaatuun suhteutettuna erittäin 

vähäinen, minkä vuoksi vaikutus arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi. Lisä-

tietoa kaavaselostuksen luvusta 8.8.2. 
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2.2 Mielipide 2: Yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaehdotusvaiheessa voimajohdon linjausvaihtoehtoja on muutettu. Voima-

johdon reittivaihtoehdot sijoittuvat nyt täysin Lehonsaaren ja Kytökylän pelto-

alueiden pohjoispuolelle. Uudet reittivaihtoehdot on kuvattu tarkemmin kaava-

selostuksessa. 
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2.3 Mielipide 3: Yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaehdotusvaiheessa voimajohdon linjausvaihtoehtoja on muutettu. Voima-

johdon reittivaihtoehdot sijoittuvat nyt täysin Lehonsaaren ja Kytökylän pelto-

alueiden pohjoispuolelle. Uudet reittivaihtoehdot on kuvattu tarkemmin kaava-

selostuksessa. 
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2.4 Mielipide 4: Yksi yksityishenkilö allekirjoittajana 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaehdotusvaiheessa voimajohdon linjausvaihtoehtoja on muutettu. Voima-

johdon reittivaihtoehdot sijoittuvat nyt täysin Lehonsaaren, Nevalanmäen ja 

Kytökylän peltoalueiden pohjoispuolelle. Uudet reittivaihtoehdot on kuvattu tar-

kemmin kaavaselostuksessa. 

Samassa yhteydessä myös sähköasemien sijoitus on muutettu. 
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3 JATKOTOIMET 

Kaavanlaatija on tehnyt kaava-asiakirjoihin vastineiden mukaiset korjaukset ja 

esittää yleiskaavaehdotuksen asettamista nähtäville. 

 


