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Asia:
Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lausunto Pyhäjoen Oltavan
tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta
Pyhäjoen Oltavan tuulivoimaosayleiskaavaluonnos on laitettu nähtäville liian aikaisin.
Kaavoituksen ei tule edetä ympäristövaikutusten arviointia nopeammassa aikataulussa. Luonnos
tuleekin laittaa uudelleen nähtäville sen jälkeen, kun yhteisviranomainen on antanut lausuntonsa
hankeen YVA‐selostuksesta. On tärkeää, että YVA‐prosessi otetaan tosissaan ja että siinä esille
tulleet näkökohdat huomioidaan kaavoituksessa. Erityisen tärkeää oikea etenemisjärjestys on
kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kannalta. Maa‐ ja rakennuslain 1 § mukaan lain
”tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun,
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.”
Tässä vaiheessa on siis viime kädessä ennenaikaista kommentoida Oltavan tuulivoimapuiston
osayleiskaavaluonnoksesta. Kuitenkin alustavina huomioina lausumme seuraavasti:
Kaava‐alueen luonto‐ ja linnustoselvitykset ovat asianmukaisesti tehdyt ja vaikutukset riittävästi
arvioidut. Alueella on vain muutama arvokas luontokohde, ja nekin ovat pienialaisia. Voimalat 19
ja 25 sijoittuvat arvokkaille luontokohteille. Vaikka voimalan 25 kohdalla oleva korpi on
luonnontilaltaan muuttunut, on se arvokas suhteessa ympäristönsä vielä pahemmin ihmisen
toiminnasta kärsineeseen luontoon. Korpi voisi myös olla ennallistettavissa ja otettavissa esim.
METSO‐suojelun piiriin, mikäli maanomistaja niin haluaa. Voimaloiden 19 ja 25 sijainteja tulee
muuttaa sen verran, että arvokkaat luontokohteet eivät kärsi niiden rakentamisesta.
Oltavan tuulivoimapuisto ei sijoitu merkittävälle lintujen muuttoreitille eikä sillä yksin ole
merkittävää haitallista vaikutusta linnustolle. Jatkossa uusia tuulivoimala‐alueita kaavoitettaessa
on kuitenkin tärkeää huomioida lintujen muuttoreitit siten, että tuulivoimapuistojen väliin jää
riittävän laajoja rakentamattomia alueita, joiden kautta muuttolinnut voivat kiertää rakennetut
voimalat.
Muilta osin Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisellä yhdistyksellä ei ole tässä vaiheessa
huomauttamista kaavaluonnoksesta.

Haluamme kuitenkin lisäksi muistuttaa, että tuulivoimapuistoja rakennettaessa alueen
luonnontilaisuus heikkenee entisestään, vaikka voimalat rakennettaisiinkin jo ennestään
ihmistoiminnan vaikutuksen alaisille paikoille. Voimaloiden ja niille tarvittavan tiestön
rakentaminen johtaa vähintään pienimuotoiseen metsäelinympäristön vähenemiseen ja
pirstoutumiseen. Luonnolle aihetuvan haitallisen vaikutuksen kompensoimiseksi tulisikin
samansuuruinen pinta‐ala rauhoittaa ja/tai ennallistaa jossain hankealueen lähistöllä. Ilman
tällaista kompensaatiota luonto joutuu yhä ahtaammalle ihmisen toimintojen tehostuessa.
Kaavoituksessa tulisikin jatkossa varautua tuulivoimalakaavoituksen ohella suojelualueverkoston
parantamiseen ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen sekä kestävän
energiantuotannon että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
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