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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kaava-alue sijaitsee Maalahden kunnassa ja koskee lähinnä Petolahden kylää ja Ribäckenin 
asukkaita. 

Maalahden kunnassa sijaitsevan Ribäckenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan on laatinut 

Ramboll Finland Oy. Projektissa kaavan laatijana on toiminut arkkitehti SAFA Jouni Laitinen 
ja vastaavana suunnittelijana/projektipäällikkönä maanmittausinsinööri AMK Jonas Lind-
holm. 

 

KAAVOITTAJA: KAAVOITUSKONSULTTI: 

Maalahden kunta Ramboll Finland Oy 

Malminkatu 5 
66101 MAALAHTI  
Puh. (06) 347 7111 
www.malax.fi 

Hovioikeudenpuistikko 19 E,  
65100 VAASA  
Puh. 020 755 7600 
Faksi 020 755 7602 
www.ramboll.fi 

  

Yhteyshenkilö: 

Kaavoitusinsinööri: 
Niko Toivonen 
Puh. (06) 347 7349 

S-posti: niko.toivonen@malax.fi 

Yhteyshenkilö: 

Kaavan laatija:  
Arkkitehti SAFA Jouni Laitinen 
Puh. +358 40 550 0830 

S-posti: jouni.laitinen@ramboll.fi                      
 
Vastaava suunnittelija / projektipäällikkö: 
Maanmittausinsinööri AMK Jonas Lindholm 
Puh. +358 40 182 7544 
S-posti: jonas.lindholm@ramboll.fi 

TOIMIJA:  

Österbottens Miljöenergi Ab  

Kauppapuistikko 12 B 21  
65100 VAASA 

 

  

Yhteyshenkilö: 

Toimitusjohtaja Otto Werneskog 

Puh. +46 70 628 0193 
Sähköposti: otto@smalandsmiljoenergi.se 

 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee noin 15 km etelään Maalahden kunnan hallinnollisesta keskukses-
ta, Köpingistä. Tuulivoimapuiston kaava-alue sijaitsee Ribäckintien länsipuolella ja levittäy-
tyy alueella Flatbergenin ympärille. Kaava-alueelta noin 7 km länteen sijaitsee Petolahden 
kylä ja noin 7 km itään valtatie 8. 

Flatbergenin lähistölle suunnitellun tuulivoimala-alueen ympäristö on enimmäkseen raken-
tamatonta talouskäytössä olevaa metsämaata ja alempana sijaitsevia alueita. Tuulivoima-
loiden sijoituspaikan alue on suhteellisen karua kallioista/kivikkoista metsämaata, jossa on 
matalaa puustoa. Alue on pinnanmuodoltaan tasaista mutta sijaitsee ympäristöön nähden 
suhteellisen korkealla.  

Lähin talo, jossa asutaan vakituisesti, sijaitsee noin 950 metrin päässä lähimmästä tuuli-
voimalasta. Muut tilat sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä. Alue on luonteeltaan haja-
asutusaluetta. 

Tuulivoimapuiston ohjeellinen sijainti ja alustava rajaus on esitetty kuvissa 1 ja 2. 

 

 

 

http://www.malax.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Kuva 1. Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti. ©Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus. ©Maanmittauslaitos. 
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi on RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. 

Projektin tavoitteena on laatia Maalahden kunnassa sijaitsevaa Ribäckenin tuulivoimalaa 
koskeva osayleiskaava. Alue, jonka osayleiskaava kattaa, on pinta-alaltaan noin 527 ha. 

 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

Liitteet: Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 – Ympäristöselvitys (6.2.2013) 

Liite 3A – Luonnosvaiheen vastineet 

Liite 3B – Ehdotusvaiheen vastineet 

Liite 4 – Melumallinnusraportti (26.3.2014) 

Liite 5 – Välkemallinnusraportti (26.3.2014) 

Liite 6 – Oikaisukehotus (7.7.2014) 

Liite 7 – Kalasääski seuranta (20.8.2014) 

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

19.9.2012  Österbottens Miljöenergi Ab on valinnut Ramboll Finland Oy:n 

konsultiksi osayleiskaavatoimeksiantoon. 

15.11.2012, KH § 299 Kunnanhallitus päättää, että Ribäckenin aluetta koskevan 
osayleiskaavan laatiminen voidaan aloittaa. Kaavamuutoksen 
alullepanija on Österbottens Miljöenergi Ab. Kunta hyväksyy 
osayleiskaavan laatijaksi toimijan ehdottaman konsultin, 

Ramboll Finland Oy:n. 

20.11.2012  Projekti pantiin vireille kunnanhallituksen kaavoitusta koske-
van päätöksen yhteydessä 15.11.2012, pöytäkirja julkaistu 
20.11.2012. Kuulutus kunnan Internet-sivuilla sekä paikalli-

sissa päivälehdissä. 

24.1.2013  Viranomaisneuvottelu 1. 

11.3–8.4.2013  Kaavaluonnos nähtävillä. 

10.7–19.8.2013  Kaavaehdotus nähtävillä. 

14.1.2014  Viranomaisneuvottelu 2. 

26.5.2014 § 136  Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan. 

5.6.2014 § 45  Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan. 

7.7.2014  ELY-keskuksen oikaisukehotus. 

3.9.2014  Työkokous ELY-keskuksen kanssa, oikaisukehotus. 

__.__.2014 § __  Kunnanhallitus hyväksyi korjatun osayleiskaavan. 

__.__.2014 § __  Kunnanvaltuusto hyväksyi korjatun osayleiskaavan. 

 

2.2 Osayleiskaava 

Keskeinen maa-aluevaraus osayleiskaavassa tulee olemaan Maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta (M-1). Muut maa-aluevaraukset muodostavat Muinaismuistoalue (SM), Tuulivoima-
lan alue (tv), Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1), Maakaa-
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pelin ohjeellinen sijoitus, Nykyinen tieliittymä, Ohjeellinen uusi tieyhteys tai merkittävästi 
parannettava tieyhteys ja Ohjeellinen ulkoilureitti. 

 

2.3 Osayleiskaavan toteuttaminen 

Osayleiskaavan toteutus aloitetaan, kun osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
ja kun se on saanut lainvoiman. Toteuttaminen on nykyisen toimijan ja/tai yksityisten 
maanomistajien vastuulla. 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alue muodostuu metsäkiinteistöistä. Kaava-alueella on alue, joka on erityisen tärkeä luon-
non monimuotoisuuden kannalta, ja kolme aluetta, jotka ovat rauhoitettuja muinaismuis-
tolailla. Nämä seikat on otettava huomioon tuulivoimaloiden sijoituspaikasta päätettäessä. 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitusalueen laajuus on noin 527 ha. Kaava-alue sijaitsee Flatbergenin vieressä Ri-
bäckintien länsipuolella Maalahden kunnassa. Kaava-alueella ei ole pysyvää asutusta eikä 
vapaa-ajan asutusta. Kaava-alue on rakentamatonta ja muodostuu metsäkiinteistöistä. 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 

Maiseman ominaispiirteet 

Kaava-alue on suhteellisen karua kallioista/kivikkoista metsämaata, jossa on melko mata-
laa puustoa. Rakentamaton metsämaa on talouskäytössä. Osia alueesta on hakattu pal-

jaaksi. Alue on pinnanmuodoltaan tasaista mutta sijaitsee ympäristöön nähden suhteelli-
sen korkealla.  

Laajemmin tarkasteltuna maisemakuvaa hallitsevat metsä, pellot ja metsätiet, mutta alu-
eella on myös maalaisasutusta maatiloineen. Sen lomassa on vanhempia ja uudempia 

mökkejä/taloja sen mukaan, missä osissa lähialuetta liikutaan. Kaava-alueella ei ole asuin-
rakennuksia, mutta alle kahden kilometrin etäisyydellä on suuresta pinta-alasta johtuen 
melko paljon asuntoja, yli 300. Lähimmät talot ovat peittävän puuston takana vajaan ki-
lometrin päässä. Asutus on Pohjanmaalle tyypilliseen tapaan sijoittunut metsän reunoille 
avointen peltoalueiden äärelle ja on näin ollen rakenteeltaan nauhamaista. Aukeaa maise-
maa on Ribäckintien varrella ja Petolahdentien suuntaisesti projektialueen ulkopuolella. 

Rakennuskanta Pohjanmaan maaseudulla oli yhtenäistä 1950-luvulle saakka ja loi näin 
maisemalle oman erityispiirteensä. Komeita pohjalaisia, viljeltyjen peltojen ympäröimiä 
maatiloja on edelleen, ja ne ovat osoitus alueen aikaisemmasta rakennuskulttuurista. Ny-
kyään jäljellä oleva mainitunlainen rakennuskanta kuuluu Suomen vanhimpiin, ja Pohjan-
maalla on edelleen hyvin vanhoja rakennuksia muun Suomen rakennuskantaan verrattuna. 

Peltoalueilla maisemakuva on aukeampaa ja avarampaa, ja näiden alueiden toistuva malli 

kuvastuu horisontissa, jossa puulinja ja taivaanranta yhtyvät.  

 

Pinnanmuodostus 

Kyseessä olevan alueen pinnanmuodostukselle ovat ominaista hieman kumpuileva maise-
ma; korkeuserot ovat 25–32,5 metriä merenpinnan yläpuolella. Ribäckenin notko sijaitsee 
17,5–20 metriä merenpinnan yläpuolella. Alue sijaitsee suhteellisen korkealla, mutta alu-

een korkeusvaihtelut ovat varsin pieniä. 

 

Maaperä 
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Maa on kauttaaltaan varsin karua kallioista/kivikkoista metsämaata, mutta kaava-alueella 
on myös jonkin verran kosteikkoa. 

 

Vesistö ja vesitalous 

Osayleiskaavan alueella ei ole pohjavesialuetta eikä muutakaan merkittävää vesialuetta.  

 

Luonnonsuojelu 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Luontoinventoin-
nin maastotyö suoritettiin 13.4–31.10.2012. Tarkempia tietoja siitä on Liitteessä 2. Kaava-

alueelta on löydetty kolme muinaismuistopaikkaa ja alue, joka on erityisen tärkeä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta. Mainituille alueille ei rakenneta teitä eikä tuulivoimalaa; alu-
eet merkitään kaavakarttaan. Luontoinventoinnissa ei ole todettu sellaisia tietoja, jotka 

ominaispiirteiltään estäisivät tuulivoimapuiston toteuttamisen Ribäckeniin, jos edellä mai-
nitut alueet jätetään koskemattomiksi.  

 

Natura-alueet 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura-alueita. 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

Asutus ja väestörakenne 

Asutus on lähinnä kylissä ja kylien välittömässä läheisyydessä. Petolahdessa on noin 1 090 

asukasta, joista noin 240 asuu Uusikylässä. Yli-Maalahdessa on noin 1 600 asukasta, joista 
noin 80 asuu Ribäckenissä. Lähin kyläkeskus on Pirttikylä Närpiön puolella. Missään maini-
tuista kylistä ei ole vakituista asutusta kyseisellä kaava-alueella. Tiedot ovat peräisin Maa-
lahden kunnan väestörekisteristä helmikuussa 2013. Virhemarginaali on ± 10 henkilöä. 

 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue on metsäaluetta, ja lähin asutus on noin 950 metrin etäisyydellä itäisimmästä 
tuulivoimalasta.  

 

Kaupunki- ja taajamakuva 

Osayleiskaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole aluetta, jolla on määriteltävissä 
oleva kaupunki- tai taajamakuva. Sen sijaan aluetta on tarkasteltava kylänäkökulmasta. 
Maalahden kunnassa sijaitsevat Ribäcken ja Nyby ovat rakenteeltaan tyypillistä pohjalaista 

haja-asutusaluetta, jossa asumista kaava-alueella leimaavat luonnonläheinen ja maalais-
mainen ympäristö. 

 

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. Alueella harjoitetaan metsätaloutta. 

 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 

Alueella ei ole vaellusreittejä eikä yleisiä levähdyspaikkoja, mutta marjastusta, sienestystä 
ja metsästystä voi harrastaa. Kaava-alueella on useita metsästystorneja. 

 

Liikenne 

Kaava-alueella on ainoastaan metsäteitä. Ribäckintie toimii kauttakulkutienä asukkaille ja 
maa- tai metsätaloutta lähialueilla harjoittaville. Ribäckintielle ja kaava-alueelle kuljetaan 

Petolahdentietä, joka ulottuu valtatie 8:lta Rantatielle. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Osayleiskaava-alueella on alueita, joka on suojeltu muinaismuistolailla. 

 

Tekninen huolto 

Alueella ei ole sähköverkkoa, viemäröintiä eikä vesijohtoa. 

 

Erityistoiminta 

Puolustusvoimat harjoittaa ilmavalvontaa, jonka vaikutusalueeseen kyseinen kaava-alue 
kuuluu. 

 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alue on rauhallista metsäaluetta, jossa on vähän kauttakulkuliikennettä. Kaava-alueen 
läheisyydessä ei ole suojelualueita. 

 

3.1.4 Maanomistus 

Alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

3.2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat 
saaneet lain-voiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin 
kokonaisuuksiin, jotka viidettä lukuun ottamatta koskevat suunnittelualuetta: 

 

1. Toimiva aluerakenne 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4 ”Toimivat yhteysverkot ja 
energiahuolto” yleistavoitteissa todetaan: "Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon 
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia". Erityistavoitteiden mukaan: "Maakuntakaavoituksessa on 

osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on 
sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin". 

 

3.2.1.2 Maakuntakaava 

Pohjanmaan maakuntakaava (hyväksytty: 21.12.2010), joka on laadittu MRL:n mukaan, 
on voi-massa Pohjanmaan rannikkoalueella. Maakuntakaavassa on yleispiirteisesti osoitet-

tu maankunnan maankäyttö maisemassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on 
määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia 
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka use-
amman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa 
laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiinnitet-
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tävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä 

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28§). 

 

Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta ja kaava-alueen ohjeellinen sijainti (vahvistettu 
21.12.2010) 
 

Maakuntakaavaan merkityt, Maalahden kunnassa sijaitsevan Ribäckenin tuulivoimapuiston 
kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat merkinnät ja määräykset on lue-
teltu ohessa.  
 

Kaavamerkintä Merkinnän kuvaus ja määräykset 

 

Jokilaaksojen kehittäminen 

 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen alueita 
jokilaaksoissa, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin 
maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä 
maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. 

 

Suunnittelumääräys: Jokilaaksoissa tulee kehittää kuntien yhteistyötä 
ja yhteisiä suunnitteluperiaatteita. Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen 
valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään 

vesistöjen tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille 
alueille. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee myös ottaa huomioon 
kulttuurimaisema-arvot. Maaseutua kehitettäessä tulee sovittaa yhteen 
maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet. 
Yleinen suunnittelumääräys koskee maakunnan kaikkia jokilaaksoja 
mukaan lukien Kyrönjokilaakso. 

 

Voimansiirtojohdon yhteystarve 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tuulivoima-alueiden ja 
muiden voimansiirtojohtojen yhteystarpeita. 

 

Maakaasujohdon yhteystarve 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakaasujohdon 

vaihtoehtoiset yhteystarpeet. 

 

Ohjeellinen ulkoilureitti  

Suunnittelumääräys: Vaellusreittien yksityiskohtainen suunnittelu ja 
merkintä tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten 
kanssa. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristöarvoihin. 
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3.2.1.2.1 Maakuntakaavan vaihekaava 1 

Vaihekaava 1, Kaupallisten palvelujen sijoittaminen maisemaan, ei koske kaava-aluetta. 
 

3.2.1.2.2 Maakuntakaavan vaihekaava 2 

Vaihekaava 2, Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla, koskee 
kaava-aluetta. Vaihekaava 2 on työn alla, ja kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.3–
9.4.2013. Maakuntahallituksen käsitteli ehdotuksen 18.2.2013, minkä jälkeen se asetettiin 
julkisesti nähtäville. 

Kaava-alue sijaitsee pääosin tv-1-alueella, joka näkyy kartan keskellä. Näin ollen alue 
soveltuu hyvin tuulivoima-alueeksi. Kuvassa 4 on kyseessä olevan alueen maakuntakaa-
va. 

 

Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavan 2 ehdotuksesta. (18.2.2013). 

 
Vaihekaavassa 2 (kaavaehdotus) on seuraavat kaava-aluetta koskevat varauk-

set: 

 

Kaavamerkintä Merkinnän kuvaus ja määräykset 

 

Tuulivoimaloiden alue 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka 
soveltuvat seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen 
rakentamiseen.  
Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja 
käytössä on kiinnitettävä huomiota asumiseen ja virkistykseen, 
kulttuurimaisemiin, lintuihin, liikenneväyliin ja liikennejärjestelyihin, 
lentoesterajoituksiin, sähkönsiirtoon, luontodirektiivin liitteessä IV a 

mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen sekä alkutuotannon ja 
maa-ainesten oton edellytysten turvaamiseen. 

 

Kaavaehdotuksen suhde vaihekaava 2:seen (sininen linja): 
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Kuva 5. Kaavaehdotuksen suhde vaihemaakuntakaava 2, Pohjanmaan maakuntakaava. 
 

3.2.1.3 Yleiskaava 

Kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.  

 

3.2.1.4 Voimassa oleva asemakaava 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 
 

3.2.1.5 Rakennusjärjestys 

Maalahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 8.4.2002. 

 

3.2.1.6 Tonttijako ja tonttirekisteri 

Alueen kiinteistöjakotietoina on käytetty ajantasaisia Maanmittauslaitoksen tietoja. 

 

3.2.1.7 Peruskartta 

Suunnittelun pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen rasterimuotoista peruskarttaa. 

 

3.2.1.8 Suojelupäätös 

Kaava-alueen eteläosassa on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia muinaisjäännök-
siä. Maapohjan ei saa kajota esimerkiksi peittämällä tai kaivamalla. Vallitseva maankäyttö 

on sallittu tietyin rajoituksin. Muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museovirasto. Muutoin 
aluetta ei ole suojeltu. 
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4. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

Konsultti työstää luonnoksen maankäytöstä ja keskustelee samalla tuulivoimaloiden sijoi-
tuspaikasta yhdessä toimijan kanssa. Sen jälkeen laaditaan luonnos jatkosuunnittelua var-

ten. Kun kaavaluonnos on ollut nähtävillä, konsultti laatii kaavaehdotuksen yleistä nähtä-
villepanoa varten. Suunnittelun viimeisessä vaiheessa kunta hyväksyy kaavaehdotuksen, 
minkä jälkeen kaava saa lainvoiman. 

 

4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve 

Tuulivoimapuiston perustamiseksi alueelle, joka on yleispiirteisessä suunnitelmassa osoi-
tettu tuulivoima-alueeksi, voidaan rakentaa kaavoitustarvepäätöksellä 5–6 tuulivoimalaa, 

jos alueella ei ole merkittävää koordinointitarvetta, esimerkiksi maa- ja metsätalousvaltai-

silla alueilla.  

Alueille, joilla on merkittävä koordinointitarve tai jotka ovat alttiita tuulivoiman laajentami-
sen vaikutuksille, esimerkiksi luontoarvoihin tai maisemaan liittyen, voidaan rakentaa ra-

kennustarvepäätöksellä enintään 2–4 tuulivoimalaa. 

Kaikkia tuulivoimala-alueita ei tarvitse edellä mainitun mukaisesti kaavoittaa. Kunnalla on 
kuitenkin asema- ja yleiskaavoitusta koskevan kaavoitusmonopolin myötä mahdollisuus 
vaatia, että tuulivoimakäyttöön aiotuille alueille laaditaan osayleiskaava mm. sillä perus-
teella, että kunta pyrkii säilyttämään maankäytössä selkeän yleisilmeen. Ribäckenin tuuli-

voima-alueen kannalta osayleiskaavan laatiminen nähdään tärkeänä ennen kaikkea siksi, 
että tuulivoimapuistoa voidaan tulevaisuudessa suurentaa. Myös kaava-alueen pohjoispuo-
linen alue nähdään Vaihekaavan 2 kaavaehdotuksen mukaan sopivaksi tuulivoimalle. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnanhallitus on 15.11.2012 §:n 299 mukaisesti päättänyt, että alueen osayleiskaavan 
laatiminen voidaan aloittaa ja että toimijoiden on vastattava kaikista kustannuksista. Kaa-
vamuutoksen alullepanija on Pohjanmaan Ympäristöenergia Oy. 

 

Kaavatyön suorittaminen: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § – Aluesuunnittelun tavoitteet, 39 § – Yleiskaavan sisältö-
vaatimukset, 77a § – Yleiskaavan käyttäminen tuulivoimalan rakennusluvan perusteena ja 
77b § – Tuulivoiman laajentamista koskevat yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset muo-
dostavat perustan osayleiskaavalle. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Kaavoitukseen osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja 
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä asiasta 
kirjallisesti tai suullisesti. Suunnitteluun osallisiksi on määritelty seuraavat (MRL:n 62 §:n 
mukaisesti):  

 

4.3.1 Osalliset 

 

Suunnittelun osalliset ovat: 

 MAALAHDEN KUNNAN ERI HALLINTOTOIMET – (MALMINKATU 5, 66101 MAALAHTI) 

 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖJAOSTO – (KESKUSTIE 4, 
65610 MUSTASAARI) 

 ELY-KESKUS (ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS) – (PL 262, 65101 
VAASA) 

 POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 VAASA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

1-15 

 METSÄHALLITUS – (PL 475, 65101 VAASA) 

 POHJANMAAN PELASTUSLAITOS – (SEPÄNKYLÄNTIE 14–16, 65100 VAASA) 

 POHJANMAAN MUSEO – (PL 3, 65101 VAASA) 

 MUSEOVIRASTO – (PL 340, 65101 VAASA) 

 RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS – (PL 2, 00791 HELSINKI) 

 FINGRID OYJ, YMPÄRISTÖ – (PL 530, 00101 HELSINKI) 

 VAASAN SÄHKÖVERKKO OY – (PL 26, 65101 VAASA) 

 BOTHNIA BROADBAND AB OY LTD – (MALMINKATU 5, 66101 MAALAHTI) 

 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa: 

 Käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat suunnittelualueella ja sen vaikutusalu-
eella. 

 Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaan tai intressiryhmiin kaavamuutok-
sella voi olla vaikutuksia. 
 

4.3.2 Vireilletulo 

Suunnittelutyö pantiin vireille Maalahden kunnassa 20.11.2012 kunnanhallituksen 
15.11.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan julkaisemisen yhteydessä.  
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus sekä kaavaluonnos olivat julkisesti 
nähtävillä 11.3–8.4.2013 MRL:n 62 §:n, MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti. 
Samanaikaisesti on lähetetty lausuntopyyntö luonnoksesta niille viranomaisille ja yh-
teisöille, joiden aluetta suunnittelu koskee. Kaavaluonnoksesta tuli 10 lausuntoa sekä 0 

mielipidettä yksityishenkilöistä. 

 Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.7-19.8.2013 MRL:n 65 §:n ja MRA:n 19 §:n mukaisesti. 
Lausuntopyyntö on lähetetty viranomaisille ja yhteisöille, joita asia koskee. Kaavaeh-
dotuksesta tuli 9 lausuntoa ja 0 huomautusta yksityishenkilöistä. 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Neuvottelu viranomaisten kanssa on järjestetty valmisteluvaiheessa 24.1.2013. 

Toinen neuvottelu käytiin 14.1.2014 kun ehdotus oli ollut nähtävillä. 

Työkokous ELY-keskuksen kanssa järjestettiin 3.9.2014, oikaisukehotuksen seurauksena 
koskien kalasääsken seurantaa. 
 

4.4 Osayleiskaavan tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on luoda osayleiskaava uusiutuvan energian tuottamiseksi, ja samalla 
osayleiskaavan on määrä ottaa huomioon kunnan ja kuntalaisten olemassa oleva toiminta 

ja alueen elinkeinot. Tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalan 
sekä siihen kuuluvan sähkönsiirtoverkon ja sähköasemien rakentamisen kaava-alueelle. 

Kaava-alue säilyy maa- ja metsätalous- sekä virkistysalueena lukuun ottamatta niitä paik-
koja, jotka osoitetaan tuulivoimaloiden perustuksille, huoltoteille ja infrastruktuurille. Tar-
koitus on rakentaa alueelle viisi tuulivoimalaa, joista jokainen on teholtaan noin 3 MW. 
Aluetta koskeva luontoinventointi on otettava huomioon, ja olemassa olevia metsäteitä on 
käytettävä mahdollisuuksien mukaan. Näin voidaan välttyä tarpeettoman suurilta luontoa 
häiritseviltä ja kalliilta toimenpiteiltä. 

Osayleiskaavaa työstetään niin, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen 
perusteena maankäyttö- ja rakennuslain §:n 77a ja §:n 77b mukaan, ja Maankäyttö- ja 
rakennuslain 5 § – Aluesuunnittelun tavoitteet on puolestaan kaavoitustyön perusta.  
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4.4.1 Lähtöaineiston mukaiset ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

 

Yhdyskuntarakenne 

Kunnan maankäyttöä koskevan hyvän yleiskuvan ja selkeän rakenteen saamiseksi Maalah-
den kunta on päättänyt laatia alueelle osayleiskaavan. Lähialuetta voidaan tulevaisuudessa 
mahdollisesti laajentaa usealla tuulivoimalalla, ja näin ollen osayleiskaava on äärimmäisen 

tärkeä. 

 

Muut kuin keskustahakuiset työpaikat sekä kauppa ja teollisuus 

Osayleiskaavan tavoitteena on, että Ribäckeniin voitaisiin perustaa pienehkö tuulivoima-
puisto. Tällainen puisto tukee Suomen asettamaa kansallista tavoitetta tuulivoimalla tuote-

tusta sähköstä vuoteen 2020 mennessä. 

Rakennusvaiheessa syntyy työpaikkoja, kun taas mahdolliset huoltotyöt ja ylläpito hoide-
taan sinä aikana, kun tuulivoimalat ovat käytössä. 

 

Virkistys 

Marjastuksen ja sienestyksen on saatava jatkua samoin kuin mahdollisuuksien harjoittaa 

metsänhoitoa ja metsästystä. 

 

Liikenne 

Alueen saavutettavuus on hyvä, ja tiestöön tarvitaan kaavan toteuttamisen yhteydessä 
vain pienehköjä parannuksia. Ensisijaisena pyrkimyksenä on käyttää olemassa olevia met-
säteitä ja ainoastaan täydentää tieverkkoa pienemmillä pistoteillä.  

Tuulivoimapuistoon tultaessa on käännyttävä valtatie 8:lta Petolahdentielle ja sen jälkeen 
Ribäckintielle. 

 

4.5 Osayleiskaavan vaihtoehto 

Osayleiskaavalle on laadittu yksi vaihtoehto. Ratkaisuja on piirretty ja analysoitu useita, 

mutta vain yksi vaihtoehto esitellään. Jäljempänä esitetään joitakin tausta-ajatuksia ja 
syitä. 

Koska halutaan hyödyntää olemassa olevaa tieverkkoa ja tällä tavoin välttää tarpeettomia 
maastoon kohdistuvia toimenpiteitä, on olemassa vain yksi tekijä, joka erottaisi mahdolli-

set vaihtoehdot. Kysymys on tuulivoimaloiden sijoituspaikasta. Erilaisia vaihtoehtoja toisi 
se, sijoitetaanko tuulivoimalat itä- vai länsipuolelle metsäteitä, jotka ulottuvat pohjoisesta 
etelään, vai sijoitetaanko tuulivoimalat etelä- vai pohjoispuolelle metsätietä, joka kulkee 
idästä länteen. Itse asiassa pitäisi puhua vaihtoehdon vaihtoehtoisista ratkaisuista, koska 
eroissa on kyse enemmänkin yhden vaihtoehdon hienosäädöistä. Samalla on otettava 
huomioon, että laaditun vaihtoehdon mukaan saavutetaan tuulivoimaloiden sijaintia kos-
keva optimaalinen ”verkosto” ja että kunkin tuulivoimalan mahdollinen siirto lähimmän 

metsätien toiselle puolelle ainoastaan suurentaisi tuulivoimapuiston vaikutusaluetta. Laadi-
tussa vaihtoehdossa ei jää tarpeettoman suuria etäisyyksiä yksittäisten tuulivoimaloiden 

välille, ja näin ollen sekä tuulivoimapuiston että lähiympäristön kannalta saavutetaan op-
timaalinen ratkaisu.  

Tieliittymä eteläisimpään tuulivoimalaan valittiin kahden vaihtoehtoisen ratkaisun väliltä, 
ks. kuva 5 ja 6. Valituksi tuli kuvassa 6 näkyvä ratkaisu kaavaluonnosvaiheeseen. Yksi 
päätavoitteista on ollut hyödyntää olemassa olevaa tieverkkoa. Kuvassa 6 nykyisiä met-
säteitä käytetään laajemmin ja vaikka tiestö on kokonaisuutena pidempi, uusien teiden 
kokonaispituus on kuitenkin lyhyempi. Rinnakkaisteiden rakentaminen ei ole ympäristön 
eikä talouden kannalta hyvä ratkaisu. 
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Kuva 5. Tielinjaus lounaisimpaan tuulivoima-
laan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Vaihtoehtoinen tielinjaus luonaisim-
paan tuulivoimalaan. 

 

Vaihtoehdon ominaispiirteet esitetään ohessa. Ks. myös kuva 7.  

Tuulivoimaloiden sijainti: Tuulivoimalat sijoittuvat keskitetysti suunnittelualueen keskelle. 
Suunnittelualueen keskeltä katsottuna kolme tuulivoimaloista sijaitsee länsipuolella ja kak-
si itäpuolella. Sijoituspaikat ovat luonnollisia, ja ensisijainen ajatus on pystyä hyödyntä-
mään olemassa olevia metsäteitä. Alueella on jonkin verran biotooppeja, jotka on otettava 
huomioon. Näitä biotooppeja ei haluta vaarantaa tuulivoimaloiden laitosalueilla eikä pienillä 
tien korjauksilla ja tien rakentamisella, jotka vaihtoehdon mukaan olisivat ajankohtaisia 

kaava-alueella. 

Etäisyydet: Tuulivoimaloiden väliset etäisyydet ovat riittävät. Etäisyysvaatimukset niin 
vapaa-ajan asuntoihin kuin kiinteään asutukseen täyttyvät. Näin ollen meluun ja varjos-
tuksiin liittyvää huomautettavaa ei ole. (Tuulivoimarakentamisen suunnittelu – Ympäristö-
hallinnon ohjeita 4 | 2012). 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta: Ei rajoituksia lukuun ottamatta tuulivoimaloiden välittö-
mässä läheisyydessä (laitosalue). Maakuntakaavassa esitetty ulkoilureitti on otettu huomi-
oon, ja tilaa on varattu riittävästi niin, ettei tämän reitin mahdolliselle rakentamiselle ole 
esteitä. 

Tieverkko: Metsätiet ovat erittäin hyviä tuulivoimapuistossa hyödyntämiseen. Eri metsätei-
den etäisyys pohjois-etelä-suunnassa mahdollistaa sen, että tuulivoimalat voidaan sijoittaa 
optimaalisesti näiden teiden varsille. Näin ollen tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys ei ole 
liian pitkä eikä liian lyhyt. Tuulivoimalat sijoittuvat automaattisesti lähes optimaaliseen 
neliömuodostelmaan.  
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Kuva 7. Lopullinen vaihtoehto ja kaavaluonnos. 

 

4.5.1 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana annetut lausunnot ja mielipi-
teet sekä niiden huomioon ottaminen. 

 
Liitteessä 3A – Luonnosvaiheen vastine-yhdistelmä esitetään virallisesti nähtävillä 
ollutta kaava-luonnosta koskevat viranomaislausunnot ja mielipiteet sekä konsultin vastine 
niihin. 

 

4.5.1.1 Oleellisia muutoksia kaavaehdotusvaiheeseen kaavaluonnoksen ja luonnos-
vaiheen lausuntojen perusteella. 

 

 Tielinjaus lounaisiin osoitetulle tuulivoimalalle on tarkistettu muinaismuiston laa-

juuden takia olemassa olevan tien varressa. 
 Uusi muinaismuistoalue on osoitettu kaavarajan varteen alueen lounaspuolella. 
 Kaavaluonnoksessa, alueen kaakkoispuolella, osoitettu muinaismuistoalue (SM) on 

tarkistettu muinaismuistokohteeksi (vihreä neliö). 
 Tuulivoimaloiden sijainnit ovat marginaalisesti muokattu tuulimittauksen tulosten 

perusteella. 
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Kuva 8. Kaavaehdotuksen lopullinen vaihtoehto, jota on muodostettu ja kehitetty luonnosvaiheen 
lausuntojen/muistutusten mukaan. 

 

LOPULLINEN KAAVARATKAISU 28.03.2014: 

Ennen kaavan hyväksymistä pienimuotoisia korjauksia on tehty kaavaan ehdo-
tusvaiheen kaavaratkaisuun. Lopullinen kaavaratkaisu esitetään ao. kuvassa. 

 

Kuva 9. Lopullinen osayleiskaava (28.03.2014). 
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4.5.2 Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana annetut lausunnot ja huo-
mautukset sekä niiden käsitteleminen  

 
Liitteessä 3B – Ehdotusvaiheen vastine-yhdistelmä esitetään virallisesti nähtävillä 
ollutta kaava-luonnosta koskevat viranomaislausunnot ja huomautukset sekä konsultin 
vastine niihin. 

5. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Osayleiskaavassa on kaksi keskeistä merkintää: maa- ja metsätalousvaltainen alue (kaa-

vakartassa merkintä M-1) ja tuulivoima-alue (kaavakartassa kirjainyhdistelmä ”tv” ja ym-
pyrä). Nämä merkinnät osoittavat, missä metsätaloutta saa harjoittaa ja mihin tuulivoima-
loita saa rakentaa. Merkinnät ovat keskeisiä, koska osayleiskaavan laatimisen päätarkoi-

tuksena on, että rakennuslupa voidaan myöntää suoraan kaavan perusteella, mutta maan-
omistajia ei kuitenkaan kielletä harjoittamasta metsätaloutta, metsästystä, marjastusta ja 
sienestystä jne. 

Muut merkinnät kuvaavat mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, tie-
linjauksia ja muinaismuistoja, toisin sanoen infrastruktuuria ja alueita, jotka huomioidaan 

alueen luonteen ja ominaispiirteiden vuoksi, mutta jotka pohjimmiltaan ovat osa osayleis-
kaavaa hallitsevaa maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alueen maa- ja metsätalousalueella 
olevat erityisalueet voivat näin ollen olla suojeltuja. 

 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueella ei ole vakituista asutusta eikä vapaa-ajanasutusta. Lisätietoja väestöstä on 
kohdassa 3.1.3 Rakennettu ympäristö – Asutus ja väestörakenne.  

Kaava-alueelle saa rakentaa viisi tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 200 m.  

 

5.1.2 Palvelut 

Kaava-alueelle ei tarvita palveluja, ja lähipalveluiden sijoittumisella ei näin ollen ole merki-
tystä. Alueelle tarvitaan toimiva tieverkko, jotta tuulivoimaloiden mahdolliset huoltotyöt 
voidaan suorittaa ja maanomistajilla on pääsy kiinteistöilleen. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen 

Osayleiskaavaa varten laaditussa luontoinventoinnissa on tutkittu herkkiä ja arvokkaita 
biotooppeja sekä eläimistölle ja linnustolle merkityksellisiä alueita. Alueille, jotka on jollain 
tavalla otettava huomioon, ei sijoiteta uusia teitä eikä tuulivoimaloita. Alueilla, joilla on 
rakennusaikana pakko muokata maastoa tuulivoimaloiden perustuksia varten, uudet tiet ja 
olemassa olevien teiden parannus sekä maakaapelin veto aiheuttaa osayleiskaavaan pieniä 
muutoksia ja/tai toimenpiteitä maa- ja kallioperässä. 
 

5.3 Aluevaraukset 

 

M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

- Kaava-alue muodostuu kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousalueesta. 

- Maa- ja metsätalousalueella on lisämääräyksiä, jotka osoittavat, mitä mah-
dollisuuksia ja varauksia kaava-alueella on. 

 
SM Muinaismuistoalue. 

- Kaava-alueella on kolme muinaismuistokohdetta kahdella eri muinaismuisto-
alueella. Kaksi näistä kolmesta kohteesta sijaitsee kaavakarttaan merkityllä 
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SM-alueella, jota ohjeellinen ulkoilureitti sivuaa. SM-alueen läntisimmässä 
osassa, eli kaava-alueen rajan ulkopuolelle jatkuvalla alueella, on yksi kohde. 

Muinaismuistoselvityksessä ei ole todettu uusia muinaismuistoja. 
 
1. Maalahti 590010017 Petalax-Ribäcksbergen/Flatbergen. 
2. Maalahti 590010019 Petalax-Rimossen E. 
3.Itäreuna muinaisjäännösalueesta Maalahti 590010001 Petalax-
Rimossbacken. 

 

□ Muinaismuistokohde. 

- Muinaismuistokohde on merkitty pienellä pistesymbolilla. 

 

4. Maalahti 47510044 Vitberget. 

 
tv Tuulivoimalan alue 

- Tätä tarkoitusta varten kaavassa on varattu viisi aluetta. 

- Kullekin paikalle on mahdollista rakentaa yksi tuulivoimala. 
 

luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 

- Kaava-alueella on yksi alue, jonka biotooppi on otettava huomioon. 

 

et-1 Yhdyskuntateknisen huollon alue. 

 

---O--- Maakaapelin ohjeellinen sijoitus. 

- Sähkönsiirtoon liittyvä maakaapelilinja. 

 

             Nykyinen tieliittymä. 

- Alueella on metsätieverkosto. 

 

           Ohjeellinen uusi tieyhteys tai merkittävästi parannettava tieyhteys. 

- Kaava-alueella on yhteensä seitsemän aluetta, joilla tehdään sekä uusia tie-
linjauksia että parannetaan olemassa olevia teitä. 

 

oooooo Ohjeellinen ulkoilureitti. 

- Kaava-alueen länsipuolelle on jätettävä tilaa maakuntakaavassa osoitetulle 
ulkoilureitille. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on alhaalla kuvattu yleispiirteisesti. Tarkempi vaikutusarviointi ympris-
töselvityksessä. 

 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Asutus ja väestörakenne 

Tuulivoimapuisto ei vaikuta väestörakenteeseen. Puiston rakennusvaiheessa alueella on 
tavallista enemmän elämää ja liikettä, mutta pitkän ajan kuluessa tuulivoimapuisto ei luo 
muuta työtä kuin mahdollisia huoltotöitä. Näin ollen tuulivoimapuiston ei voida katsoa ole-
van ratkaiseva tekijä väestönkehitykselle. Tuulivoimalat voivat kuitenkin näkyä joihinkin 
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paikkoihin Petolahden kyläkeskuksessa ja Uusikylässä sekä Yli-Maalahdessa ja Ribäckenis-
sä ja lisäksi paikka paikoin Pirttikylässä. Mainituissa kylissä ja niiden lähiympäristössä täyt-

tyvät meluun ja varjostuksiin liittyvät lain vaatimukset, jotka koskevat sekä kiinteää asu-
tusta että vapaa-ajan asutusta. Näin ollen tuulivoimapuiston ei pitäisi vaikuttaa alueen 
väestövirtoihin. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Kiinteän asutuksen levittäytyminen 
tuulivoimapuiston välittömässä läheisyydessä. 
Lähimmät taajamat ovat Petolahti, Yli-Maalahti ja 
Pirttikylä ja lähimmät kylät puolestaan Uusikylä 
ja Ribäcken. Tuulivoimapuiston ohjeellinen alue 
on ympyröity mustalla. 

 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueella ei ole asutusta eikä rakennettuja työpaikkoja. Näin ollen yhdyskuntaraken-
teeseen vaikuttaminen kaava-alueella on lähes mahdotonta. Voidaan todeta, että alueen 
sijainti ei häiritse kyläaluetta eikä sillä ole kielteistä vaikutusta maatiloihin eikä muihin 
rakennuksiin tai asutukseen ja kyseisiin rakennuksiin liittyviin toimintoihin. Tuulivoimaloilla 

on selkeä ja määritetty alueensa, eivätkä voimalat ole muun toiminnan seassa, mitä myös 
maakuntakaavan vaihekaava 2 – Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Poh-
janmaalla tukee. Alueella liikkuvan jalankulkijan näkökulmasta rakenne on siis erittäin 
selkeä. On kuitenkin otettava huomioon tuleva mahdollinen rakentaminen. Rakentamista 

tuulivoimapuiston suuntaan rajoitetaan. Lisäksi on muistettava, että tuulivoimapuiston 
rakentaminen rajoittaa maankäyttöä kaava-alueella. Kaava-alue sijaitsee kuitenkin raken-

netun ympäristön ulkopuolella. Siksi kaava-alue ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen käyt-
töön tulevien asuntojen uudisrakentamiseen. 

Kun tarkastellaan yhdyskuntataloudellista näkökulmaa asumisen, työpaikkojen ja palvelu-
jen kannalta, kaikkein taloudellisinta on rakentaa strukturoidusti ja käyttää olemassa ole-
vaa kunnallistekniikkaa. Tuulivoimapuiston voidaan katsoa olevan hyvin suunniteltu teolli-

suusalue. Olemassa olevaa kunnallistekniikkaa hyödynnetään ja tuulivoimala-alue on sel-
keä. Samalla myös luonteeltaan arvokkaat kulttuuri- ja biotooppialueet otetaan huomioon. 

 

Kaupunki- ja taajamakuva 

Petolahden kyläkeskus sekä Uusikylä, Yli-Maalahti, Ribäcken ja Pirttikylä ovat kaikki kaa-
va-alueen ulkopuolella, joten osayleiskaava ei vaikuta kylien rakennusten rakenteeseen. 

Jalankulkijan näkökulmasta maisemakuva kuitenkin muuttuu kyseisessä kyläkeskuksessa 
ja kylien ympäristössä. 
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Kuva 11. Kuvasovite, jossa näkymä Petolahdentien ja Bjurnäsvägenin risteyksestä itään. 

 

Kuva 12. Kuvasovite, jossa näkymä Ribäckintiestä luoteeseen. 

 

Palvelut 

Alueella ei ole päivittäispalveluja paikallisväestölle missään muodossa. Palveluautoilla on 
kuitenkin oltava mahdollisuus päästä tuulivoimaloiden laitosalueelle. Niin ikään maanomis-
tajilla on oltava pääsy kiinteistöilleen. 

 

Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kyseisellä kaava-alueella harjoitettavan metsänhoidon on saatava jatkua, eikä sitä voi 
estää muualla kuin tuulivoimaloiden laitosalueilla. Kaava-alueella ei ole muita työpaikkoja 

eikä muuta huomioitavaa elinkeinotoimintaa.  

 

Virkistys ja vapaa-ajantoiminta 

Marjastus, sienestys ja metsästys voivat jatkua tuulivoimaloiden laitosalueiden ympärillä, 
eivät kuitenkaan varsinaisella laitosalueella. 

 

Liikenne 

”Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset” -raportissa todetaan Flatbergenin alueesta 
seuraavaa: 
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Projektialue sijaitsee yhdystien 17463 (Ribäcksvägen) länsipuolella. Erikois-
kuljetukset lienee parasta tuoda alueelle yhdystien 6780 (Petolahdentie) 

suunnasta. Yhdystie 17463 (Ribäcksvägen) on suurimmalta osin sorapintai-
nen ja kapeahko, mutta melko suora ja tasainen tie. Sen käyttö erikoiskulje-
tuksilla vaikuttaisi mahdolliselta ainakin tiepohjan ollessa jäässä tai täysin 
kuiva.  

Nybrotiellä oleva Lågasbron silta estää nasellikuljetukset seututien 679 

(Maalahdentie) kautta. Se voidaan kuitenkin kiertää muilla kuin Merventon 
nasellin kuljetuksilla yhdysteiden 17559 (Övermalaxin långtået) ja 17560 
(Kråkbackvägen) kautta. Yhdystien 17463 (Ribäcksvägen) muut sillat eivät 
rajoita erikoiskuljetuksia painojen suhteen. Tiellä ei myöskään ole ilmalanko-
ja lukuun ottamatta muita korkeusrajoituksia. Tiellä olevat pienet vesistösil-
lat ovat leveydeltään 6,50 metrin luokkaa, mutta niiden kaiteet ovat melko 

matalat. 

Tuulivoimapuistoon tultaessa on käännyttävä valtatie 8:lta (Porintie) yhdystielle 6780:lle 
(Petolahdentie) ja sen jälkeen yhdystielle 17463:lle (Ribäcksvägen), katso kuva alla. 

 
Kuva 13. Suunniteltu kuljetusreitti. 

 

Alueen saavutettavuus on hyvä, ja sisäistä liikennettä varten pyritään pääosin käyttämään 
jo olemassa olevia metsäteitä. Tiestöä on kuitenkin täydennettävä pienemmillä pistoteillä 
kullekin voimalalle ja kaavan toteuttamisen yhteydessä tarvitaan tiestöön vain pienehköjä 
parannuksia (mahdollisia levennyksiä/tilapäisiä täyttöjä). Tähän tullaan ottamaan tarkem-
min kantaa teiden teknisen suunnittelun yhteydessä. 
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Kaava-alueen päivittäisliikenne ei muutu. Rakennusvaiheessa liikenne hieman lisääntyy 
niin raskaiden kuin kevyempien työajoneuvojen myötä, mutta tästä syntyneet vaikutukset 

ovat kuitenkin tilapäisiä ja katsotaan siten vähäisiksi. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueella sijaitsevat muinaismuistoalueita otetaan huomioon. Muinaismuistoalueet 
tuodaan osayleiskaavalla aiempaa paremmin esiin ja korostamalla ne kartassa. Näin niiden 
vahingoittuminen voidaan paremmin välttää osoittamalla herkkien alueiden sijainnit. Laa-
ditussa muinaismuistoselvityksessä ei ole todettu uusia muinaismuistoja. 

Kansallisesti arvokas kulttuuriympäristö Petolahden kirkonseudulla ja maisemallisesti arvo-
kas nauha-asutus Lolaxissa jää suurimmaksi osaksi peittävän kasvillisuuden varjoon. Kult-
tuuriympäristöt sijaitsevat myös useiden kilometrien päässä (noin 4 km) tuulipuistosta, 
joten paikallinen maisemavaikutus on lähes merkityksetön. Pohjoistieltä/Petolahdentieltä 

katsottuna sekä Petolahden kirkonseudun että Lolax-kylän nauha-asutuksen luonne 
kuitenkin muuttuu hieman. Katsottaessa näiltä teiltä äsken mainittuja alueita kohti 
maisemakuva muuttuu, koska tuulivoimalat näkyvät puunlatvojen yläpuolelta. Vaikutus 
koskee siis näkyvää maisemaa, ja yksittäisen katselijan henkilökohtainen mielipide 
ratkaisee, ovatko tuulivoimalat negatiivinen, neutraali/mitäänsanomaton vai positiivinen 
elementti maisemakuvassa. 

 

Tekninen huolto 

Voimansiirto tuulivoimaloista ja kantaverkkoon toteutetaan maakaapelina. Maakaapelit 
kaivetaan maahan noin 70 sentin syvyyteen, ja ne sijoitetaan ensisijaisesti huoltoteiden 
yhteyteen. 
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Kuva 14. Suunniteltu maakaapelireitti. 

 

Erityistoiminta 

Puolustusvoimilla ei ole varsinaista toimintaa kaava-alueella ja puolustusvoimat ovat hy-
väksyneet, että alueelle saa rakentaa 180 metrin korkuisia tuulivoimaloita. Kaavoituksen 
aikana edellytykset ovat kuitenkin muuttuneet, koska voimaloiden suurin korkeus on muu-

tettu 180 metristä 200 metriin.  Hankkeella tulee siksi olla puolustusvoimien hyväksyntä 
ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä. 

 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Meluun ja varjostuksiin liittyvät vaatimukset paikoissa, joissa on kiinteää asutusta täytty-

vät niin Petolahdessa ja Uusikylässä kuin Yli-Maalahdessa, Ribäckenissä ja Pirttikylässä, 
mutta myös harvemmin asutetuilla alueille mainittujen paikkojen välittömässä läheisyy-

dessä.  

Melua koskevat vaatimukset täyttyvät kaikkien vakituisesti asutun asunnon kohdalla, jos 
tuulivoimaloiden äänitaso on 109 dB. Lähempänä todellista tilannetta vakiomelutaso on 
106–108 dB. 

Melutasoa koskeva teoreettinen malli täyttääkin kesämökeille asetetut vaatimukset (kesä-
mökkien meluvaatimus on ≤35 dB yöaikaan). 
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Kuva 15. Välkemallinnus 20.6.2013 (kaavaehdotus). 
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Kuva 16. Melumallinnus 20.6.2013 (planeförslaget). 

 

PÄIVITYS EHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELUN JÄLKEEN 
(KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN): 

 

Koska melun laskentaperusteet on päivitetty kaavaehdotuksen näh-
tävilläoloajan jälkeen (Ympäristöministeriö 2/2014), on myös 
osayleiskaavan melu- sekä välkemallinnukset päivitetty ennen kaa-

van hyväksymistä. 

Alla esitellään lopulliset mallinnukset. Kaikki ohjearvot (melu, väl-
ke) täyttyvät kiinteälle, sekä loma-asutukselle, ja ei siten aiheuta 
negatiivisia vaikutuksia. Täydelliset raportit, katso liite 4 ja 5. 
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Kuva 17. Melumallinnus 26.3.2014. 
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Kuva 18. Välkemallinnus 26.3.2014. 

 

 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Maiseman ominaispiirteet 

Tasaisella Pohjanmaalla voimaloiden näkyvyyteen vaikuttaa ennen kaikkea se, miten 
maasto peittää näkymää sekä peltoalueiden määrä. Avoimilla viljelysalueilla jokilaaksoissa 
voimalat näkyvät kauas, mutta myös siellä näkyvyyttä rajoittavat usein vesistöjen vierus-
toilla ja asutuksen ympärillä kasvavat puut.  

Vaikutuksen maisemaan voidaan katsoa olevan suurin silloin, kun maisemakohteet on luo-
kiteltu arvokkaiksi ja herkiksi. Tällaisia paikkoja ovet erityisesti arvokkaat, valtakunnalli-
sesti kiinnostavat maisema-alueet, alueellisesti arvokkaat maisemakaavan kulttuurimai-
semat, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, rikkonainen saaristomaisema ja muut 
yhtenäiset vesistömaisemat sekä erämaaluonteinen luonnonmaisema, kuten suojellut, 
laajat, avoimet suomaat.  

Kuvassa 14 on esitetty Ribäckenin suunnitellulle tuulivoimapuistolle työstetty näkyvyys-
analyysi. Se ottaa huomioon maaston muodot ja metsäkuviot. Analyysin mukaan tuulivoi-
maloiden ympärillä olevat alueet ovat enimmäkseen metsäisiä alueita, minne tuulivoimalat 
eivät näy. Sitä vastoin aukeilla viljelysalueilla sekä aukeilla suo- ja järvialueilla tuulivoima-

lat näkyvät pitkälle, jopa yli 10 kilometrin päähän. 
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Lähivaikutusalueella (< 3 km) tuulivoimalat näkyvät idässä selvästi Björknäsiin, Rönnhol-
miin ja Ribäckenin viljelysalueille sekä Ribäckenin ja Rainebäckenin jokilaaksoon. Avoimel-

la maisemaväylällä tuulipuiston länsipuolella Unjärvistä Rimossenin avoimelle nevalle voi-
malat näkyvät selvästi. Välivyöhykkeellä (3–6 km) lounaassa ja lännessä voimalat näkyvät 
Petolahden jokilaaksoon Lolaxiin, Uusikylään ja Brandskogenin viljelysalueelle. Vaikka voi-
malat näkyvät alueelle, ne eivät hallitse maisemakuvaa, koska etäisyydet ovat pitkät. Tuu-
lipuistosta noin neljä kilometriä länteen on maisematasolla arvokas kulttuuriympäristö, 
riviasutusta Lolaxissa. Suojaava kasvillisuus peittää riviasutuksen suurimmilta osilta, joten 
maisemavaikutus on merkityksetön.  

Tuulipuiston kaukovyöhykkeellä (6–10 km) on Sarvinevan Natura-alue ja Petolahden kir-
konseudun kansallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Kaukovyöhykkeellä voimalat eivät 
hallitse näkymää, vaan ne sulautuvat siihen osaksi maisemaa. Petolahden kirkonseudulla 
myös suojaava puusto peittää osittain näkymän tuulipuistoon.  

Kasvillisuus (puusto) peittää osittain näkyvyyden asuntokeskittymään Petolahdenjoella 
sekä Ribäckenin ja Rainebäckenin jokilaaksoissa. Tuulivoimalat näkyvät kuitenkin selvästi 
lähialueilla sijaitseville asuntoalueille Petolahdentien varressa (6780). Verrattuna tuulivoi-
maloihin, jotka olivat mukana Pohjanmaan tuulivoimaselvityksessä, Ribäckenissä maise-
mavaikutus on keskimääräinen.  

 

Kuva 19. Näkyvyysanalyysi 24.6.2013. 
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Topografia 

Tieverkon rakentaminen on se osa tuulivoima-aluetta, joka vaatii ylipäänsä eniten toimen-
piteitä ja uudelleenmuokkausta pinnanmuodostuksen näkökulmasta. Rakennettavien tei-
den on oltava tasaisesti viettäviä ja tasaisesti nousevia, jotta tuulivoimaloille tavaraa toi-
mittavat kuljetusajoneuvot pääsevät perille. Kyseiset ajoneuvot ovat pitkiä, ja ajoradan 
korkeuserot eivät sen vuoksi voi vaihdella liian paljon. Koska kaava-alue on hieman kum-
puilevaa, kyseisen alueen pinnanmuodostus ei muutu merkittävässä määrin teitä raken-

nettaessa. Toisekseen kyseisellä kaava-alueella käytetään olemassa olevia metsäteitä, 
joten tieverkon rakentamisella on vain marginaalinen merkitys maastolle. 

Kunkin tuulivoimalan rakentamisalueella suurimmat toimenpiteet kohdistuvat luonnonym-
päristöön ja maaperään. Näin ollen niiden muokkaamista tuulivoimaloiden perustuksia 

luotaessa ei täysin voida välttää.  

 

Maaperä 

Rakennusvaiheessa työkoneet liikkuvat alueella, ja likaantumista tiettyyn määrään saakka 
työvaiheessa ei voida välttää. Kun rakennusvaihe on ohi, tuotetaan ympäristöystävällistä 
energiaa, eikä maaperä enää siinä vaiheessa kuormitu. 

 

Vesistö ja vesitalous 

Osayleiskaava-alueella ei ole huomioon otettavia pohjavesialueita. Tiesuunnitteluvaiheessa 
on kuitenkin otettava huomioon alueen luonnollinen valuma, eikä tarpeettomia haittoja saa 
aiheuttaa. 

  

Luonnonsuojelu 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Kaava-alueella on 
tehty ympäristöselvitys. Ympäristöselvitykseen on tutustuttu, ja on vältetty se, että tuuli-

voimala vaikuttaisi arvokkaisiin biotoopeihin ja alueisiin, jotka ovat muinaismuistolain mu-

kaan suojeltuja. Lisätietoja on liitteessä Ympäristöselvitys. Kunkin tuulivoimalan paikka on 
kuitenkin inventoitu eikä mikään tuulivoimala sijoitu sellaiselle maa-alueelle, joka olisi 
ympäristön kannalta suorastaan sopimaton rakennuspaikka.  

 

Luonnonympäristö ja linnut 

Alueen yleisilmettä luonnehtivat laajat mäntyvaltaiset, puolukkatyypin nuorehkot talous-

metsät ja taimikot. Alueen keskiosassa on runsaasti karuja, jäkäläpeitteisiä kalliopaljastu-
mia. Kuusivaltaisempaa mustikkatyypin kangasta on lähinnä vain Flatbergenin länsipuolel-
la. Lehtoja tai lehtomaisia kankaita ei alueella ole. Selvitysalue on hyvin voimakkaasti 
metsätaloustoimenpiteiden muuttamaa. Luonnontilaisen kaltaista puustoa on jäljellä muu-
tamissa pienialaisissa karukkokankaan kalliolaikuilla, joissa tavataan vanhojakin kilpikaar-
namäntyjä. Osa näistä kuvioista saattaa täyttää metsälain 10 §:n kriteerit metsäluonnon 

arvokkaista elinympäristöistä. Alustavan voimalasijoitussuunnitelman mukaan näille koh-
teille ei kuitenkaan ole osoitettu rakentamistoimia. Voimaloiden suunnitellut rakennuspai-
kat sijoittuvat metsiköihin, joissa ei todettu olevan kasvillisuudeltaan erityisiä luontoarvo-
ja. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset hankealueen luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen 

arvioidaan vähäisiksi ja vastaavan lähinnä tavanomaisia metsätaloustoimenpiteitä sekä 
metsäautotierakentamista. 

Selvitysalueen laajat ja nuorehkot mäntyvaltaiset kangasmetsät eivät ole puustorakenteel-
taan tai metsätyypiltään liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Selvitysalueelta ei löyty-
nyt liito-oravan elinpiirejä. Tehtyjen havaintojen sekä elinympäristötarkastelun perusteella 
alueelta ei voitu osoittaa myöskään yhtään lepakoiden säännöllisesti käyttämää lisäänty-
misaluetta, jonka vuoksi maankäyttöä olisi syytä erityisesti ohjata. Vaikutukset liito-

oravaan ja lepakoihin arvioidaan näin ollen vähäisiksi.  

Alueen pesimälinnustosta valtaosan muodostavat erityisesti havu- ja sekametsille ominai-
set lintulajit, joista runsaslukuisimpina alueella esiintyvät mm. peippo, pajulintu, punarinta 
ja metsäkirvinen. Sen sijaan lehtimetsille ominaiset lajit ovat selvästi harvalukuisempia. 
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Ribäckenin selvitysalueen pesimälinnustoon kuului kesällä 2012 tehdyn selvityksen mu-
kaan ainakin 9 huomionarvoista lajia (pyy, teeri, metso, kurki, käki, palokärki, pohjantik-

ka, leppälintu ja punavarpunen). Näistä lajeista yksikään ei ole valtakunnallisesti uhanalai-
nen eikä erityistä suojelua vaativa. Rakentamisaikaiset häiriötekijät muodostuvat em. laji-
en kannalta merkittävimmiksi haittavaikutuksiksi mutta vaikutukset vähenevät rakenta-
misvaiheen jälkeen.  

Kesällä 2014 tehtiin erillisselvitys (Ramboll 2014), missä selvitettiin osayleiskaava-alueen 

ympäristössä tiedossa olevien sääksipesien nykytilanne sekä tutkittiin, kulkeeko hankealu-
een kautta sääksien mahdollisia ravinnonhakulentoja. Luonnontieteellisen keskusmuseon 
hallinnoimasta sääksien pesärekisteristä pyydettiin tiedot pesäpuista viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta tuulivoimapuiston ympäristöstä noin 5 kilometrin säteeltä. Rekisterin mu-
kaan hankealueen ulkopuolella sijaitsee kalasääsken pesäpuita, joista lähimmät sijaitsevat 
n. 1,3 km:n, 4,2 km:n sekä 6,6 km:n päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Selvityksen yh-

teydessä kyseiset sääksenpesäpaikat tarkastettiin maastossa ja hankealueelle suuntautu-

vaa sääksien lentoaktiivisuusseurantaa tehtiin kesä-heinäkuussa 2014. Lisäksi haastateltiin 
pesätarkastajia. 

Sääksirekisterin mukaan Ribäckenin tuulivoimahanketta lähimmässä pesäpuussa (1,3 km) 
ei ole todettu pesintöjä eikä pesän rakenteluakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Maastokäynnillä paikalta ei löydetty pesärakennelmaa puusta eikä merkkejä uusista pesä-
rakennelmista. Kyseessä ei ole aktiivinen pesäreviiri. 

Seuraavasta tiedossa olevan sääksireviin pesäpuusta on noin 4,2 kilometrin etäisyys lä-
himmistä Ribäckenin voimaloista. Sääksirekisterin mukaan kyseinen reviiri on tuottanut 

poikasia viimeksi seitsemän vuotta sitten vuonna 2007, vuonna 2008 pesään on mahdolli-
sesti munittu ja vuosina 2009-2013 reviirin pesäpuut ovat olleet asumattomina. Maasto-
käynnillä heinäkuussa 2014 reviirillä oli emolinnut paikalla ja pesää oli koristeltu mutta 
pesintä oli jäänyt kesken. Linnut nähtiin saalistamassa läheisellä suolammella.  

Kolmas tiedossa oleva sääksireviiri ja siellä oleva pesäpuu on n. 6,6 kilometrin päässä 

Ribäckenin lähimmistä tuulivoimaloista. Reviirillä on kaksi pesäpuuta, joista itäisimmän 
puun pesärakennelma on ollut rakentamattomana viimeiset vuodet, nähtävästi tullut alas-
kin puusta. Läntisemmässä pesäpuussa on ihmisen rakentama tekopesä, jota sääksi on 

koristellut vuosina 2011-2013 mutta pesintää siinä ei ole todettu. Maastokäynnillä 2014 ei 
todettu reviirillä olleen pesintää.  

Sääksien lentoreittiseurannassa ei havaittu yhdenkään sääksen lentäneen Ribäckenin tuu-
livoima-alueelle tai tulleen sieltä päin. Tehtyjen seurantojen ja havaintojen perustella Ri-
bäckenin tuulivoima-alue ei sijaitse sääksien käyttämällä lentoreitillä eivätkä ne muodosta 
siten merkittävää törmäysuhkaa lajille. Sääksen aktiiviset reviirit ovat riittävän etäällä 
tuulivoima-alueesta, jolloin siitä ei aiheudu suoria häiriövaikutuksia esim. lajin pesintäme-
nestykseen. Kilometrin etäisyyttä on pidetty yleisesti katsoen riittävänä etäisyytenä tur-

vaamaan tuulivoimarakentamisesta aiheutuvat suorat häiriövaikutukset (esim. SOF 2013). 

Vaikka Ribäckenin hankealuetta lähimmissä sääksireviireissä jonain vuosina tulevaisuudes-
sa todettaisiin pesintöjä jatkossa, ovat kyseisten reviirien potentiaaliset ravinnonhakualu-
eet (järvet, merenlahdet) sellaisella suunnalla, ettei Ribäckenin tuulivoima-alue tule jää-

mään pesäpuiden ja keskeisten ravinnonhakualueiden väliin. Esimerkiksi mikäli sääksipari 
jonain vuonna asuttaisi tuulivoima-aluetta lähimmän pesäpuun, olisi lajin luontainen ruo-
kailulentosuunta suurella todennäköisyydellä poispäin tuulivoima-alueesta eli ravinnonha-
kulennot kohdistuvat joko luoteeseen merenlahdelle tai sitten pohjoiseen lähimmille pienil-

le järville (Unjärv, Stenträsket, Mamreträsket). Edellä mainitusta seikasta johtuen lentoak-
tiivisuus tuulivoima-alueen suuntaan olisi todennäköisesti erittäin vähäistä.  

Karttatarkastelun perusteella seuraavan noin 4,2 kilometrin päässä sijaitsevan sääksirevii-
rin todennäköisimmät ravinnonhakukohteet sijaitsevat aivan reviirin lähistöllä (0,5-1,5 km) 
olevissa vesistöissä; Lisansjö ja Lillträsket, joista jälkimmäisessä nähtiin sääksi myös saa-
listamassa heinäkuussa 2014. Lisansjön on yhteydessä Närpiönjokeen Lillån kautta ja Lillt-
räsket –niminen lampi on sekin  yhteydessä Närpiönjokeen Lisansjön kautta. Mikäli kysei-

sen reviirin saaliinhakulennot kohdistuisivat etäämmälle esimerkiksi noin 8-9 kilometrin 
päässä sijaitseville Unjärvelle tai Stenträsketille, jäisi Ribäckenin tuulivoima-alueen poh-
joisreuna osittain lentoreitin varrelle. Tämä lisäisi lajiin kohdistuvaa törmäysriskiä jonkin 
verran. Ribäckenin tuulivoima-alue koostuu vain viidestä voimalasta, jonka kiertäminen 
etenkin sen pohjoispäästä olisi kyseisessä tilanteessa lajille todennäköisesti helppoa eikä 
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muodostaisi lajille totaalista estettä käyttää kyseisiä järviä ravinnonhankintaan. Sääksen 
ruokailulennot ovat hyvin suoraviivaisia saalistusalueiden ja pesäpaikan välillä, mikä on 

vähemmän riskialttiimpaa sääkselle kuin kaartelu ja saaliin etsiminen vesistöjen tuntumas-
sa, jolloin niiden huomio on keskittynyt saalistamiseen. Petolinnuilla suurimmaksi törmäys-
riski on mm. Orloffin ja Flanneryn (1992) tutkimuksessa arvioitu erityisesti saalistelevilla 
linnuilla, joiden katse on kiinnittynyt maassa olevaan saaliiseen eivätkä ne siksi välttämät-
tä havaitse sivusta tai ylhäältä tulevaa tuulivoimalan lapaa. Vastaavasti Hodos ym. (2001) 
ovat arvioineet petolintujen törmäysten merkittävimmäksi syyksi sitä, etteivät linnut pysty 
havaitsemaan nopeasti liikkuvaa lavan kärkeä. Etäämmällä olevista ravinnonhakukohteista 

potentiaalinen on karttatarkastelun perusteella myös Nojärvträsket-Kackurmossen alue, 
mikä ei muodostaisi lainkaan törmäysriskiä kyseisen reviirin ravinnonhakulennoille. 

Kolmanneksi lähimmät sääksen pesäpuut sijaitsevat vajaan seitsemän kilometrin päässä 
hankealueesta pohjoiseen. Mikäli tämä reviiri olisi asuttuna jatkossa, kohdistuisivat toden-

näköisimmät ravinnonhakulennot selvästi Ribäckenin hankealueen ulkopuolelle joko me-

renlahdille, Mamreträsketille tai Unjärvelle. Lentoaktiivisuutta ei edellä mainitusta seikasta 
johtuen olisi tuulivoima-alueen suuntaan missään vaihtoehdossa. 

Tehtyjen seurantojen, havaintojen ja vaikutusarvioiden perustella Ribäckenin tuulivoima-
hanke -alue ei muodosta merkittävää törmäysuhkaa tai pesäpaikkoihin kohdistuvaa häiriö-

tekijää lajille, vaan vaikutukset arvioidaan jäävän kokonaisuudessaan vähäisiksi. Vaikka 
osa asiantuntija-arvioista on jouduttu tekemään karttatarkasteluun perustuen, ja niiltä 
osin arviot sisältävät luonnollisesti joukon epävarmuustekijöitä, ovat maastotutkimuksista 
kertyneet tiedot vahvistaneet ennakko-oletuksia ja tukevat aikaisemminkin esitettyjä vai-
kutusarvioita. Myöskään Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2:sen taustaselvityksissä 
(Ramboll 2013: Natura-arvio, törmäysriskimallitarkastelut) ei todettu Flatbergenin olevan 

erityisen riskialtis alue pesivien sääksien törmäysten suhteen. Natura-arvion mukaan pesi-
ville sääksille vaarallisimmat tuulivoimapuisto-alueet Pohjanmaan maakunnassa ovat Met-
sälä-Norrviken, Långmarken ja Söderskogen. Metsälä-Norrviken sai törmäysmallitarkaste-
lussa luvun 1, kun vastaava luku Flatbergenissä oli vain 0,04. 

  

Kuva 1. Tuulivoima-alueiden sääkseen kohdistama törmäysriski pesimäaikana. (lähde Ramboll 
2013). 

 

Lähimmälle merikotkan pesäpaikalle on matkaa yli 8 km eikä voimaloista katsota aiheutu-
van uhkaa lajin pesimismahdollisuuksiin.  

Kevät- ja syysmuutonseurannan perusteella Ribäckenin alueen kautta havaittiin melko 
voimakasta kurkimuuttoa. Maalahti-Petolahti-Pirttikylä –akselin kautta muuttaakin huo-
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mattava joukko Söderfjärdeniltä syksyllä lähteneistä ja pohjoisempaa tulleista ns. länsikur-
jista. Syksyisten kurkien lentokorkeus oli kuitenkin niin suuri, ettei varsinaista törmäysris-

kiä suunniteltuihin voimalaitoksiin olisi ollut olemassa. Hanhien ja laulujoutsenten suhteen 
alue ei todennäköisesti ole merkittävimpien kevätmuuttoreittien varrella, joskin lajit muut-
tavatkin keväällä melko laajalla rintamalla rannikon ja sisämaan peltolakeuksien välillä. 
Petolintujen kevätmuutto oli Ribäckenin alueella kohtalaisen vilkasta mutta esimerkiksi 
merikotkan ja piekanan määrät jäävät selvästi rannikon päämuuttoväylien määristä. 

Ribäckenin viiden tuulivoimalan hankealue on melko pienikokoinen ja tiivis, ja on siten 
suhteellisen helposti muuttolintujen väistettävissä. Yksittäisen tuulivoimapuiston haittavai-
kutukset läpimuuttavaan linnustoon jäänevätkin melko vähäisiksi. Hyvissä olosuhteissa 
linnut havaitsevat tuulivoimalat jo kaukaa ja pystyvät väistämään lähenevän tuulipuiston 
kiertämällä sen, mistä on useita havaintoja maailmalla tehdyistä tutkimuksista (mm. 
Desholm 2006, Birdlife 2010, Graner ym. 2011). Pelkästään Ribäckenin tuulivoimapuistos-

ta aiheutuva väistöliike tai pieni lentoreitin muutos ei ole energiataloudellisesti etenkään 

isokokoisille lintulajeille kovinkaan merkittävä muutos. Lähialueella ei ole tiedossa laaja-
alaisia tuulivoimapuistoja, jotka voisivat yhdessä Ribäckenin hankealueen kanssa aiheuttaa 
merkittäviä yhteisvaikutuksia mm. törmäyskuolleisuuden osalta. Hankealueelta ei ole 
myöskään tiedossa muuttolintujen tärkeitä levähdys- ja ruokailualueita, jotka lisäisivät 
lentoaktiivisuutta. 

 

Natura-alueet 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole todettu olevan Natura 2000 -alueita eikä 
muita luonnonsuojelualueita.  

Lähin Natura 2000 -alue on Kajaneskogen (FI0800157, SCI), joka sijaitsee noin 3,5 km 

Ribäckenin tuulivoimapuistosta lounaaseen. Sarvinevan Natura 2000 -alue (FI08000021, 
SCI, SPA) sijaitsee noin 7,5 km Ribäckenin tuulivoimapuistosta kaakkoon, ja Kackurmos-
senin Natura 2000 -alue (FI0800018, SCI, SPA) sijaitsee samalla etäisyydellä mutta lou-
naan suuntaan. Unjärvin suojelualue sijaitsee noin 2,5 km pohjoiseen, kun taas Lisansjön 
sijaitsee runsaat 5 km kaakkoon. Ks. kuva 20. Vaikutukset Natura-alueisiin ovat etäisyy-
den vuoksi pienet. 

 

Kuva 20. Tuulivoima-alue on merkitty punaisella ympyrällä ja suunta Natura 2000 -alueille. Muut 
suojelualueet on merkitty mustalla nuolella. 
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5.4.3 Yhdyskuntataloudelliset (muut) vaikutukset 

Polttoaineettomana energiantuotantomuotona tuulivoima lisää omavaraisuutta energian 
osalta ja toimintavarmuutta sähkön osalta. 

Projektilla on välillinen ja suora työllistävä vaikutus. Tuloverojen tuotolla ja mm. kiinteistö-

veroilla on myönteisiä vaikutuksia kunnan talouteen. Tuulivoimatuotantoa voidaan käyttää 
matkailualalla myönteisenä houkuttimena. 

 

5.4.4 Yhteisvaikutukset 

Etäisyys muihin suunnitteilla oleville tuulivoimahankkeille on pitkä, jolloin vaikutukset to-
teutuksen jälkeen jäävät vähäisiksi. 

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Tuulivoimaloiden sijoituspaikaksi on määritetty optimaalinen sijainti niin luonnon kuin lähi-
alueiden paikallisasutuksenkin kannalta. Luonnon osalta on otettu huomioon sekä arvok-
kaat biotoopit että eläimistö ja linnusto. Lähialueiden paikallisväestön osalta on analysoitu 
melu- ja varjostusvaikutukset, ja tuulivoimaloiden sijoituspaikaksi on määritetty paikat, 
joissa lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. 

 

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät on esitetty kohdassa 5.3 Aluevaraukset ja merkitty osayleiskaavakart-
taan. 

 

5.7 Nimi 

Kaavan nimi on RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. 

6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Tarkoitus on, että osayleiskaava hyväksytään kunnanvaltuustossa lopullisesti keväällä 
2014. Kun osayleiskaava on vahvistettu, alueen toteuttamisesta vastaavat maanomistajat 
ja alueella aktiivinen toimija. 


