
SÄHKÖNSIIRRON VAIHTOHTOISILLÄ REITEILLÄ 

VOIMASSA OLEVAT MAAKUNTAKAAVAN MERKINNÄT JA 

MÄÄRÄYKSET 

Maakuntakaavan merkinnät on kerätty liitetaulukkoon siten, että huomioon on otettu kaikki 

Murtomäki II tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioitavana olevien sähkönsiirron 

vaihtoehtoisten reittien varsille sijoittuvat kaavamerkinnät sekä noin 500 metrin päähän 

vaihtoehdon reiteistä sijoittuvat merkinnät. Kaavamerkinnät ja määräykset on kerätty 2.12.2022 ja 

ne sisältyvät seuraaviin Pohjois-Pohjanmaalla voimassa oleviin maakuntakaavoihin 

- 1. vaihemaakuntakaava. Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 2.12.2013.  

- 2. vaihemaakuntakaava. Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 7.12.2016.  

- 3. vaihemaakuntakaava. Hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 11.6.2018 

  

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv-1, 361, 360, 356)  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-

alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku 

merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, 

luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle 

aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot 

säilyvät. 

 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat 

rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 

puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

 

TURVETUOTANTOALUE  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla on voimassa 

oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten. 

 

 

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA PÄÄRATA  

(1.ja 3. vmkk) 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava tasoristeysten poistamiseen ja liikenteen 

kapasiteetin lisäämiseen. 

 

 

MOOTTORIKELKKAILUREITTI TAI -URA  

(2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. 

 



 

VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHDE  

(2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja matkailukohteita sekä muita seudullisesti 

merkittäviä virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämiskohteita. 

 

 

 

TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE  

(1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen ja 

kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoitoalueella 

turvattava poronhoidon edellytykset. 

 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden ominaisuudet, 

paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, jonka aiheuttama 

vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jälkikäytön 

suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan 

tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön. 

 

Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimettyjen purojen 

luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1.vmkk):   

Suon nimi ja valuma-alue ja pikkujoki tai puro 

Aittosuo, 60.064 (Aitto-oja) 

Jaalangansuo, 60.074 (Jaalankajoki) 

Lavasuo-Alavuotto, 60.035 (Haaraoja) 

Mantilansuo W, 60.036 (Leipioja) 

Murtosuo, 60.063 (Juurikkaoja) 

Pahasuo, 60.074 (Jaalankajoki) 

Pyörösuo, 60.026 (Vuotonoja) 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV  

(1. ja 3.vmkk) 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan 

laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet. 

 

Suunnittelumääräys: 

Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lähiliityntää suunniteltaessa tulee linjauksen 

suuntauksella ja teknisin ratkaisuin huolehtia, että voimajohtoyhteys ei aiheuta merkittävästi 

heikentäviä vaikutuksia linjauksen läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000-verkostoon kuuluvan 

alueen linnustolle. 

 



 

VALTATIE (vt) / KANTATIE (kt)  

(1.ja 3. vmkk) 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien 

toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. 

 

 

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE/ SUOJAVYÖHYKE (sv-1) 

(2.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai huomattavaa häiriötä 

aiheuttavan puolustusvoimien toiminnan vuoksi rajoitettava 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon puolustusvoimien määrittelemät rajoitukset 

suojavyöhykkeelle A ja suojavyöhykkeelle B sekä varattava puolustusvoimille mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. Vyöhykekartat on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 9. 

 

 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄ SUOALUE  

(1.ja 3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia suoalueita, joilla osassa suoaluetta on todettu olevan 

maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että otetaan huomioon alueen luontoarvot. 

 

 

 

MOOTTORIKELKKAILUN YHTEYSTARVE  

(2.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia suoalueita, joilla osassa suoaluetta on todettu olevan 

maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja. 

 

 

MINERAALIVARANTOALUE (ekv -1)  

(3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- ja 

mineraalivarantoja. 

 

Lisämerkinnällä -1 osoitetulla mineraalipotentiaalivyöhykkeellä on erityistä 

yhteensovittamisentarvetta, esimerkiksi asumisen, matkailun tai muun merkittävän alueellisen 

erityispiirteen kanssa. 

 

Kehittämisperiaate: 

Mikäli alueen mineraalivarojen hyödyntämistä edistetään, sovitetaan toiminta yhteen muun 

maankäytön kanssa ja otetaan huomioon mineraalivarojen hyödyntämisen ympäristövaikutukset 

sekä alueiden erityispiirteet. 

 



 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE  

(1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. 

taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. 

 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa 

kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen 

edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 

 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 

hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti 

ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. 

Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi. 

 

Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta 

rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että 

alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden 

kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 

 

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan 

perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. 

 

Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat 

sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

 

 

LUONNONSUOJELUALUE  

(1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen 

suojelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden 

välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 § 

mukainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksenlausunto. 

 

 

MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (mk-6, Kalajokilaakso) 

(2.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti 

maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan 

tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää 

kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. 

 

Kehittämisperiaatteet: 

Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja 



maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- 

ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen 

maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden 

toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella 

kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. 

 

Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien 

pohjalta. 

 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään 

käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, 

vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset 

rakentamiselle. 

 

Kalajokilaakso  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Kalajoen vedenlaadun 

parantamiseen. (2.vmkk) 

 

 

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE  

(2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella mahdollista 

sijoittaa paljon tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen 

ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. 

 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 

käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 

 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen 

sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 

 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota selvityksissä Arvokkaat maisemaalueet Pohjois-

Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-

alueiden päivitys- ja täydennysinventointi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:86, 2015) sekä 

Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 (Maaseutumaisemat – 

arvokkaiden maisema-alueiden inventointi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2013) 

esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

 

 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE  

(2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaiset valtakunnallisesti 

arvokkaat maisema-alueet. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla:  



- Aittojärvi 

–Kyngäs  

- Hailuoto  

- Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema  

- Kalajokilaakso - Kuusamon kosket  

- Limingan lakeus - Manamansalo  

- Määttälänvaara–Vuotunki  

- Oulujoen laakso  

- Reisjärven Keskikylä 

–Kangaskylä  

- Säräisniemi  

- Tyräjärven kulttuurimaisemat  

– Virkkula 

 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen 

ominaispiirteet sekä turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  

 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 

käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.  

 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 

Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee 

turvata.  

 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen 

sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 

 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota julkaisussa Arvokkaat maisema-alueet. 

Maisema-aluetyöryhmän mietintö II (Mietintö 66/1992, ympäristöministeriö, 1993) esitetyissä 

aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV JA 220 kV  

(1. ja 3.vmkk) 

 

 

Sähkönsiirtoa koskevat voimassa olevat maakuntakaavojen yleiset 

suunnittelumääräykset: 

 

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN (1. ja 3.vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa 

tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. 

 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti 

maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita 

tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää 

tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, 

linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

 



Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. 

Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli 

tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, 

luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, 

maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset 

erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 

vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, 

ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten 

kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä 

keskittämään yhteiseen johtokäytävään. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, 

liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä 

selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee 

turvata poronhoidon edellytykset. 

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee 

turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien 

toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

 

MAA- JA METSÄTALOUS (2.vmkk) 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden 

säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen 

asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. 

 

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja 

toimivuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä 

yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. 

 

RAKENTAMISRAJOITUS (3.vmkk)  

Virkistys- ja suojelualueiksi sekä liikennettä ja teknistä huoltoa varten maakuntakaavassa 

osoitettuja alueita koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 § mukainen ehdollinen 

rakentamisrajoitus. Rajoitus ei koske virkistys- ja matkailukohteen kohdemerkintää, 

kehittämisperiaatemerkintöjä eikä alueiden erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. 

 

  



SÄHKÖNSIIRRON VAIHTOHTOISILLÄ REITEILLÄ VIREILLÄ 

OLEVAN MAAKUNTAKAAVAN KAAVALUONNOKSEN 

MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

Maakuntakaavaluonnoksen merkinnät on kerätty liitetaulukkoon siten, että huomioon on otettu 

kaikki Murtomäki II tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä arvioitavana olevien sähkönsiirron 

vaihtoehtoisten reittien varsille sijoittuvat kaavamerkinnät sekä noin 500 metrin päähän 

vaihtoehdon reiteistä sijoittuvat merkinnät. Kaavamerkinnät ja määräykset on kerätty 2.12.2022 ja 

ne sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa, 

jonka kaavaluonnos on ollut nähtävillä 8.8. – 23.9.2022. 

 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv-1, 392, 393, 356)   

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-

alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku 

merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon. 

 

Suunnittelumääräys: 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, 

luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle 

aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot 

säilyvät. 

 

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat 

rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 

puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

 

OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV 

Merkinnällä osoitetut linjaukset perustuvat tuulivoimahankkeiden YVA-selvityksiin tai muihin 

riittäviksi arvioituihin selvityksiin, joissa voimajohdon reitti on varmistettu pääpiirteissään 

toteuttamiskelpoiseksi, mutta voi vaatia vielä mahdollisia pieniä muutoksia. 

 

 

Pääsähköjohdon yhteystarve (400 kV) 

Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan 

laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet. 

 

Suunnittelumääräykset: 

Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lähiliityntää suunniteltaessa tulee linjauksen 

suuntauksella ja teknisin ratkaisuin huolehtia, että voimajohtoyhteys ei aiheuta merkittävästi 

heikentäviä vaikutuksia linjauksen läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000-verkostoon kuuluvan 

alueen linnustolle 

 

 

Pääsähköjohdon yhteystarve (110 kV) 



Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan 

laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet. 

 

Suunnittelumääräykset: 

Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkon lähiliityntää suunniteltaessa tulee linjauksen 

suuntauksella ja teknisin ratkaisuin huolehtia, että voimajohtoyhteys ei aiheuta merkittävästi 

heikentäviä vaikutuksia linjauksen läheisyydessä sijaitsevan Natura 2000-verkostoon kuuluvan 

alueen linnustolle 

 

 

Pääsähköjohto 110 kV  

 

Pääsähköjohto 220 kV  

 

Uusi pääsähköjohto 400 kV  

Merkinnällä on osoitettu voimajohtohankkeiden YVA-menettelyn perusteella valitut linjaukset tai 

muutoin rakentamisen edellytykset täyttävät voimajohtojen linjaukset. Merkintää koskee 

maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

Sähkönsiirtoa koskevat kaavaluonnoksen yleiset suunnittelumääräykset: 

 

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN (1. ja 3.vmkk) 

 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden 

ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. 

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti 

maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita 

tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää 

tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, 

linnustoon tai muuhun ympäristöön.  

 

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. 

Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli 

tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja.  

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, 

luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, 

maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle.  

 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset 

erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 

vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, 

ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten 

kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

 

Muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten ehkäisemiseksi voimalat tulee sijoittaa 

ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikon päämuuttoreitin (PPL 2021) ja tärkeiden 

levähtämisalueiden ulkopuolelle. 



 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on ensisijaisesti 

keskitettävä pyrittävä keskittämään yhteiseen samaan tai olemassa olevaan johtokäytävään ja 

yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiantuotannon hankealueiden kanssa. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, 

liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä 

selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee 

turvata poronhoidon edellytykset. Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava 

puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa 

erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien 

turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

 

 


