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Johdanto

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan ”kaavaa laadit-
taessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan  tarkoituk-
sen  ja  merkityksen  nähden  tarpeellinen  suunnitelma  osallistu-
mis-  ja  vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvi-
oinnista”.

Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan Per-
hon Ahvenlammen alueen tuulivoimapuiston kaavoituksen pääta-
voitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja
alustava aikataulu.

Ahvenlammen Tuulipuisto Oy suunnittelee Perhon Ahvenlammen
alueelle noin 9-16 maksimissaan 300 metrin korkuisesta tuulivoi-
malasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Osayleiskaavalla luodaan
edellytykset tuulipuiston toteuttamiselle. Alueelle laaditaan oi-
keusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää suo-
raan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).  MRL 77
b § mukaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakenta-
mista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muu-
toin säädetään, huolehdittava siitä, että:

· yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden
käyttöä kyseisellä alueella;

· suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö
sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;

· tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdol-
lista järjestää.

Ahvenlammen yleiskaava on ns. hankekaava, jonka käytännön
suunnittelun toteutuksesta vastaa Ahvenlammen Tuulipuisto Oy
kunnan ohjatessa kaavoitusta. Perhon kunta vastaa kaavoituksen
sisällöstä ja kaavaprosessista maankäyttö- ja rakennuslain edellyt-
tämällä tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi 17.1.2022 Ahvenlammen
tuulivoimaosayleiskaavoituksen käynnistämisen (khall 17.1.2022 §
10).

Ahvenlammen tuulivoimahankkeeseen liittyen sovelletaan YVA-
menettelyä.  Ympäristövaikutusten arviointi laaditaan YVA-lain
(252/2017) ja asetuksen (277/2017), sekä maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) edellyttämässä laajuu-
dessa.

Hankkeen toteuttaminen vaatii lisäksi maakäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaiset rakennusluvat.

Osayleiskaavalla luodaan edellytykset tuulipuiston toteuttamiselle.
Yleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset.

Hankkeen suunnitteluprosessi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
asukkaiden ja muiden osallisten sekä eri viranomaisten kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa
suunnitteluprosessin kuluessa.
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1 Suunnittelun kohde
1.1 Suunnittelualueen sijainti

Hankealue sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa, Perhon kun-
nan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa.
Hankealueen rajalta etäisyys Perhon keskustaajamaan on runsaat
12km. Hankealue rajautuu pohjoisosastaan Halsuan kuntarajaan.
Hankealueen pinta-ala on noin 2 900 ha.

Alueen sijainti

1.2 Perhon Ahvenlammen tuulivoimahanke
Hankealueelle suunnitellaan enintään 9-16 voimalan tuulipuistoa,
jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Voi-
maloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin
200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeuden maksimi 300 met-
riä.

Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelu tehdään osana hankesuunnit-
telua yleiskaavoituksen alkuvaiheessa. Tuulivoimalaitosten sijain-
tiin vaikuttavat mm. luonnonolosuhteet, melu- ja varjostusanalyy-
sit sekä voimalaitosvalmistajasta riippuvat voimaloiden väliset mi-
nimietäisyydet optimaalisen tuotannon varmistamiseksi. Kaavara-
jaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarken-
tuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristö-
vaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, viranomaislausun-
not, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Sijoituspaikoille johtavia teitä tulee mahdollisesti vahvistaa ja ra-
kentaa osin kokonaan uusia tieyhteyksiä. Teiden tulee olla kanta-
valta osaltaan vähintään 5-6 metriä leveitä. Tuulivoimalan lavat kul-
jetetaan nostoalueelle kokonaisena, jolloin liittymissä ja kaarteissa
vaaditaan runsaasti vapaata tilaa. Esimerkiksi kaarteissa saatetaan
paikoittain tarvita 12 metrin tieleveys.

Hankkeen liittyminen sähköverkkoon tarkentuu hankkeen edetessä
laadittavien vaikutusten arvioinnin ja hankesuunnittelun myötä.
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2 Suunnittelun tavoitteet
Kaavatyötä ohjaavat kunnan, asukkaiden ja muiden osallisten ta-
voitteet, suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet.  Tavoitteet tarkentuvat kaava-
työn edetessä.

Tuulivoimarakentamisen ohjauksen keskeinen tavoite on sovittaa
tuulivoimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön.  Silloin voidaan
ehkäistä ja minimoida voimaloista luonnolle ja ihmisten elinympä-
ristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset Lisäksi tulee huomioida
teknistaloudelliset tekijät (mm.  tuuliolosuhteet, liitynnät sähkö-
verkkoon, rakentamista ja huoltoa tukeva infrastruktuuri, perusta-
misolosuhteet) sekä muu alueidenkäyttö.

Yleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoi-
maloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Perhon
kunnanvaltuusto.

Tuulivoimapuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliitti-
sia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tuulivoiman osalta ta-
voitteena on nostaa tuulivoimalla tuotetun sähköntuotanto Suo-
messa vuositasolla 9 terawattituntiin (TWh) vuoteen 2025 men-
nessä. Vuoden 2019 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2
284 MW. Kapasiteetilla tuotettiin sähköä 5,9 TWh, joka vastasi noin
seitsemää prosenttia maamme sähkönkulutuksesta.

Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta
koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa
muodostuvat tavoitteet.

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja
säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Suurien tuulivoimaloi-
den toteutuksen tulee lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja ra-
kennuslain (1999/132) mukaiseen kaavoitukseen, jossa määritel-
lään tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet.

Tuulivoimapuiston osayleiskaavatyötä ohjaa Perhon kunta, ja kaa-
vakonsulttina toimii Sweco Infra & Rail Oy. Perhon kunta on tehnyt
alueesta kaavoitussopimuksen hanketoimijan (Ahvenlammen Tuu-
lipuisto Oy) kanssa.

Perhon kunta on määritellyt vuoden 2022 alussa yleiset periaatteet
tuulivoimaloiden sijainnista:

· suojaetäisyys lähimpään asuntoon vähintään 1,5 km lai-
toksesta (turbiini)

· suojaetäisyys kansallispuiston rajasta lähimpään laitok-
seen (turbiini) vähintään 6 km

· suojaetäisyys Natura-alueen rajasta lähimpään laitokseen
(turbiini) vähintään 1 km

· suojaetäisyys pohjavesialueeseen vähintään 1 km laitok-
sesta (turbiini).
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3 Suunnittelun lähtökohdat
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

(VAT)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää
maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijai-
sena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien
asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituk-
sessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Keskeiset teemat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat
toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejär-
jestelmä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen
luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumisky-
kyinen energiahuolto.

Tuulivoimahankkeita koskevat erityisesti energiahuollon tavoit-
teet, joiden osalta yleistavoitteissa todetaan, että ”Alueidenkäy-
tössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja ediste-
tään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia”.
Lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuuli-
voimarakentamisessa pyrkimystä keskitettyihin ratkaisuihin sekä
tuulivoimarakentamisen ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yh-
teensovittamista. Tuulivoimarakentamista koskevien tavoitteiden
lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon
muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten

esimerkiksi maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolus-
tusvoimien toiminnan turvaamista sekä lentoturvallisuutta koske-
vat tavoitteet.

Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta VAT:ien eri-
tyistavoitteissa mainitaan lisäksi mm. että ”voimajohtolinjauksissa
on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä”.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan maakunta-
kaavoituksessa, jonka kautta ne konkretisoituvat myös alemman
tason kaavoihin ja muihin alueidenkäytön suunnitelmiin.

3.2 Maakuntakaava
Maankäytön suunnittelu toteutuu maakuntakaavoituksessa. Maa-
kuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla
pitämisestä. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma aluei-
den käytöstä. Siinä pyritään löytämään ratkaisu ylikunnallisiin, seu-
dullisiin ja muihin vaikutuksiltaan laajoihin suunnittelukysymyksiin.
Maakunnan omien sisäisten tavoitteiden ohella maankäytön suun-
nittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Keski-Pohjanmaalla maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain.

· Maakuntakaavan 1. vaihekaava vahvistettiin ympäristömi-
nisteriössä 24.10.2003. Maakuntakaavan vahvistuspäätös
kumosi seutukaavat. Ensimmäisestä vaiheesta voimassa on
yhä kehittämisperiaatemerkintöjä, yhdyskuntarakenteen
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aluevarauksia sekä luonnonsuojelulain mukaiset Natura
2000 -verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet.

· Maakuntakaavan 2. vaihekaava vahvistettiin valtioneuvos-
tossa 29.11.2007. Toisesta vaihemaakuntakaavasta voi-
massa on tällä hetkellä tuulivoimaloille varattu energia-
huollonalue Kokkolan suurteollisuusalueen ja sataman ku-
peessa, soiden monikäyttö kokonaisuudessaan sekä mui-
naismuistokohteet.

· Maakuntakaavan 3. vaihekaava vahvistettiin ympäristömi-
nisteriössä 8.2.2012. Kolmannesta vaihemaakuntakaa-
vasta on kumottu yksi arvokas harjualue.

· Maakuntakaavan 4. vaihekaava vahvistettiin ympäristömi-
nisteriössä 22.6.2016. Neljäs vaihemaakuntakaava on voi-
massa kokonaisuudessaan.

· Maakuntakaavan 5. vaihekaava: Keski-Pohjanmaan maa-
kuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2021 maa-
kuntakaavan ja päätös tuli lainvoimaiseksi 3.1.2022.

Maakuntakaavoituksella ohjataan maakunnan alueiden käytön
suunnittelua ja luodaan linjauksia koko maakuntaa koskevalle
maankäytölle. Maakunnan suunnittelussa huomioidaan valtakun-
nalliset tavoitteet ja sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liitty-
vien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.

Osa hankealueesta on Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa mer-
kitty turvetuotantovyöhyke 2 (tv2) -merkinnällä.

Maakuntakaavassa alueen rajalla kulkee myös 400 kV:n voima-
johto, ja alueelle sijoittuu osittain Muurausneva, joka on luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä suoalue. Alueen läpi kulkee
myös moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve. Alueen pohjois-
puolelle sijoittuu Säästöpiirinnevan soidensuojelualue, joka kuuluu
myös Natura-suojeluohjelmaan ja on nähty maakunnallisesti tai
seudullisesti arvokkaana maisema-alueena.

Maakuntakaavassa hankealueen välittömässä läheisyydessä, alu-
een kaakkoispuolella, sijaitsee tuulivoimaloiden alue.

Alueelle ei sijoitu voimassa olevissa maakuntakaavoissa tuulivoi-
malle ristiriitaisia maankäytön muotoja.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoima-
selvitys

Tuulivoimaloiden maakuntakaavoitusta palveleva selvitys: Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys
on valmistunut 30.11.2021. Selvitystyön keskeisenä tavoitteena on
tarkastella tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita maa-
kuntakaavoituksen taustaksi mantereella ja merialueilla. Tavoit-
teena on tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvi-
oida niihin kohdistuvat vaikutukset. Tehtyjen analyysien perus-
teella 83 aluetta valittiin jatkotarkasteluun. Alueista 25 kpl (noin
950 km2) sijaitsee Keski-Pohjanmaalla. Tunnistetuilla alueilla tuuli-
suus 300 metrin korkeudella on hyvä, eli vuosikeskiarvoltaan noin
9–12 m/s, ja alueiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin on hyvällä
tasolla. Suurimmat erot alueiden välillä muodostuvat sähköverkon
läheisyydestä sekä maaperän rakennettavuudesta.
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Tuulivoimaselvitys on yksi maakuntakaavojen taustaselvityksistä, ja
osoittaa mahdollisia seudullisia tuulivoima-alueita sekä mante-
reelle että merialueille. Selvityksen tuloksia hyödynnetään maa-
kuntakaavojen valmistelussa. Mitkä alueet lopuksi osoitetaan maa-
kuntakaavoissa tuulivoima-alueina, ratkaistaan kaavoitusprosessin
aikana yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten sekä sidos-
ryhmien kanssa.

Ahvenlammen alue Perhossa on yksi jatkotarkasteluun valituista
alueista. Alue on osoitettu alla olevalla kartalla (alue nro 42)

Suunnittelualueen sijainti Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdis-
telmässä. Suunnittelualue on korostettu keltaisella. Kartalle on li-
sätty myös Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
tuulivoimaselvityksessä jatkotarkasteluun osoitettu tuulivoima-
alue (42).

Suunnittelualueen sijainti Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdis-
telmässä. Suunnittelualue on korostettu keltaisella.
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3.3 Yleis- ja asemakaava
Hankealueelle ei sijoitu yleis- eikä asemakaavoja. Oksakosken ja
Möttösen osayleiskaavat on käynnistetty kunnassa vuonna 2020,
joista Oksakosken osayleiskaava sijoittuu suunnittelualueen lou-
naispuolelle. Perhon keskustan yleiskaava on vuodelta 2005 ja si-
joittuu suunnittelualueen eteläpuolelle.

Salamajärven, Möttösen ja Porasen rantayleiskaava vuodelta 1999
ja sen laajennus vuodelta 2014 sijoittuvat alueen eteläpuolelle.

Tuulivoimakaavat

Oksakosken osayleiskaavan koillispuolelle on vuonna 2021 käynnis-
tetty Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Lisäksi
Perhossa on kaksi muuta tuulipuistojen osayleiskaavaa Limakon ja
Alajoen tuulipuistojen alueilla. Limakon tuulivoimapuisto on toi-
minnassa ja Alajoen tuulivoimapuisto rakenteilla.

3.3.1 Vaikutusalueen tuulivoimahankkeet
Lähialueen jo toiminnassa olevat tuulivoimalat ja suunnitteilla ole-
vat tuulivoimahankkeet otetaan huomioon kaavan vaikutusten ar-
vioinnissa.

Ahvenlammen hankkeen vaikutusalueelle eli enintään 20 km etäi-
syydelle sijoittuvat lisäksi Kyyjärven rakenteilla oleva Peuralinnan
tuulivoimapuisto sekä Kyyjärven Kämppäkankaan, Vetelin Löytö-
nevan ja Halsuan hankkeet.

Ahvenlammen hankealueen ympäristön kaavatilanne.

3.3.2 Pohjakartta
Suunnittelun pohjana käytetään maastotietokanta-aineistoa ja tar-
peen mukaan muuta karttamateriaalia.
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3.4 Ympäristön nykytilanne
Hankealue sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa, Perhon kun-
nan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa ra-
jautuen osittain Halsuan kuntarajaan. Hankealueelta etäisyys Per-
hon keskustaajamaan on noin 12–17 km. Alueen lounaispuolella
Kokkolantien varressa sijaitsee Kivikankaan ja Kellokosken asutus-
keskittymät ja hieman etelämpänä Oksakosken kylä. Hankealueen
koillis-, kaakkois- ja itäpuolet ovat asumatonta seutua.

Suunnittelualue sijoittuu noin 155-180 metriä merenpinnan ylä-
puolelle. Korkeimmat alueet ovat suunnittelualueen itäosassa.
Suunnittelualue on elinympäristöiltään voimakkaasti käsiteltyä ja
alueellisesti tavanomaista melko karua metsä- ja suoaluetta. Käy-
tännössä kaikki alueen metsät ovat metsätalouskäytössä olevia
kangasmetsiä ja suurin osa alueen soista on ojitettu.

Suunnittelualueella on olemassa olevia metsäautoteitä, joita hyö-
dynnetään tuulivoimapuiston rakentamisen aikana sekä toiminnan
aikaisena huoltotiestönä.

Asutus

Ahvenlammen alueella ei ole asutusta (Maastotietokannan perus-
teella). Asutuksen ja tuulivoimaloiden välinen etäisyys on vähin-
tään 1,5 kilometriä alustavalla osayleiskaava-alueella. Hankealueen
lähin asutus sijaitsee pääosin valtatien 13 (Kokkolantie) ja Perhon-
joen varrella Kellokoskella, Kivikankaalla ja Oksakoskella hankealu-
een etelä- ja länsipuolella sekä Pajuojan varrella hankealueesta

pohjoiseen, Halsuan kunnan puolella. Lähimmälle kyläalueelle, Ok-
sakoskelle, on hankealueelta matkaa noin 5 kilometriä.

Tuulivoimapuiston katsotaan sijoittuvan riittävän etäälle nykyisestä
asutuksesta, eikä alueelle kohdistu asumiseen liittyviä maankäytön
kehittämispaineita.

Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alu-
eita tai rakennuksia. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue,
Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä (päivitysinventoinnissa uudelta ni-
meltään Reisjärven kulttuurimaisemat), on lähimmillään noin 40 ki-
lometrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alu-
eella tai läheisyydessä. Vetelinjokilaakson viljelysmaisema
(VAM120124) sijaitsee noin 23 km etäisyydellä hankealueen luo-
teispuolella. Noin 12 km hankealueesta koilliseen–itään Perhon ja
Halsuan kuntien alueella on maakunnallisesti arvokas maisema-
alue Perhon järvimaisema-alue. Aluetta luonnehtivat runsaslukui-
set pienet järvet ja lammet, laajat suot ja soiden keskeltä nousevat
karut kangasmetsäsaarekkeet. Vähäiset pellot sijoittuvat järvien lä-
heisyyteen. Noin 20 km hankealueesta luoteeseen Vetelissä on
maakunnallisesti arvokas maisema-alue Räyringinjärven kulttuuri-
maisema (Kuoppala ym., 2013). Hankealueella tai sen läheisyydessä
ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäris-
töjä. Lähimmät kohteet ovat Perhon kirkko noin 10 km hankealu-
eesta kaakkoon ja Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu noin 13 km han-
kealueesta pohjoiseen.
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Hankealueen rajaus sekä lähialueen asunnot ja loma-asunnot Arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
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4 Osallistuminen
4.1 Osalliset

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia
ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osal-
lisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua. kaavan valmiste-
luun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suulli-
sesti, mielipiteensä asiasta. Kaavan keskeiset osalliset on kuvattu
viereisessä taulukossa.

Yleiskaava- ja YVA-menettelyprosessi toteutetaan tiiviissä yhteis-
työssä eri viranomaisten kanssa. YVA-menettelyyn liittyen on pe-
rustettu myös seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi ker-
taa prosessin aikana. Seurantaryhmässä käsitellään myös yleiskaa-
van tilannetta.

4.2 Miten suunnitteluun voi osallistua?
Osalliset voivat jättää mielipiteitä OAS-vaiheessa sekä kaavan luon-
nosvaiheessa. Kaavaehdotusvaiheessa on mahdollista jättää muis-
tutuksia. Suunnitteluun voi osallistua myös yleisötilaisuuksissa.

Kunnan viranhaltijoihin, hankkeesta vastaavaan ja kaavaa laativaan
konsulttiin on mahdollista olla yhteydessä koko suunnitteluproses-
sin ajan. Yhteystiedot löytyvät tämän osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman lopusta.

Yleiskaavan keskeisiä osallisia ovat ainakin seuraavat tahot:

§ Maanomistajat
§ Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-

tavasti vaikuttaa:
– Kaavan vaikutusalueen asukkaat ja loma-asukkaat sekä vuokralaiset
– Yritykset (mm. matkailuyritykset) ja niiden työntekijät
– Laitokset ja niiden käyttäjät
– Elinkeinojen harjoittajat
§ Viranomaiset ja hankkeessa niihin verrattavat yritykset ja keskeiset yhteisöt:
– Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
– Keski-Suomen ELY-keskus
– Keski-Pohjanmaan liitto
– Etelä-Pohjanmaan liitto
– Keski-Suomen liitto
– Naapurikunnat (Halsua, Veteli, Vimpeli, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula ja Lestijärvi)
– Puolustusvoimat
– Metsähallitus
– Suomen metsäkeskus
– Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
– K.H. Renlundin museo
– Luonnonvarakeskus
– Finavia
– Traficom
– Fingrid Oyj
– Viestintävirasto
– Suomen Turvallisuusverkko Oy
§ Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
– Vaikutusalueen kyläyhdistykset
– Vaikutusalueen metsästysseurat
– Yrittäjäyhdistykset
– Luonnonsuojelupiirit
– Lintutieteellinen yhdistys
– Vaikutusalueen metsänhoitoyhdistykset
– Tiekunnat
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5 Vaikutusten arviointi
Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutuk-
set, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuri-
set ja muut vaikutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

5.1 Kaavoitus- ja YVA-menettelyn
yhteensovittaminen
Hankkeessa sovelletaan erillismenettelyä, jossa ympäristövaikutus-
ten arviointi (YVA) ja kaavoitus etenevät samanaikaisesti mutta eril-
lisinä menettelyinä omissa asiakirjoissaan. Ahvenlammen tuulivoi-
mahankkeeseen liittyen sovelletaan YVA-menettelyä. Ympäristö-
vaikutusten arviointi laaditaan YVA-lain (252/2017) ja asetuksen
(277/2017), sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -ase-
tuksen (895/1999) edellyttämässä laajuudessa.  YVA-menettelyssä
laadittava YVA-ohjelma on tavoitteena asettaa nähtäville samaan
aikaan kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) kanssa.  YVA-selostus on tavoitteena asettaa samaan aikaan
nähtäville kaavoituksen valmisteluvaiheen aineiston kanssa. Kaava-
hankkeen ja YVA-menettelyn yleisötilaisuudet pyritään järjestä-
mään yhdistetysti.

Yleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu pääosin YVA-menette-
lyn tuloksiin. Laadittavien selvityksien sisältö on kuvattu tarkemmin
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa.

Hankkeeseen liittyen tehdään seuraavat selvitykset:

· Luonto
§ Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys
§ Linnustoselvitykset

o Pesimälinnustoselvitys
o Muuttolinnusto
o Päiväpetolintutarkkailu
o Metsäkanalintujen soidinpaikat
o Pöllöselvitys
o Törmäysmallinnus
o Kotkaselvitys

§ Eläimistöön liittyvät selvitykset
o  Nisäkkäiden lumijälkilaskenta

§ EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisen lajiston
selvitykset

o Lepakoiden detektoriselvitys
o Liito-orava
o Viitasammakko

§ Natura-arvioinnin tarveharkinta
· Maisema- ja kulttuuriympäristö
§ Havainnekuvat
§ Näkyvyysanalyysit
§ Arkeologinen selvitys

· Sidosryhmä-/asukaskysely (tarvittaessa)
· Melu- ja varjostusselvitys
· Sähkönsiirron ympäristöselvitys
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6 Suunnittelun vaiheet
Suunnitteluprosessin osallistumismahdollisuudet eri vaiheissa ja prosessin alustava aikataulu on esitetty alla olevassa kaavioissa. Aika-
taulua tarkennetaan tarvittaessa prosessin edetessä.

Aloitusvaihe 1-4/2022
· Kaavan vireille tulo
· OAS ja YVA-ohjelma nähtäville toukokuussa 2022

>osalliset voivat jättää mielipiteitä
· Järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus

Valmisteluvaihe 4/2022-5/2023
· Kaavaluonnoksen ja YVA-selostuksen valmistelu
· Kaavaluonnoksen ja YVA-selostuksen nähtäville aset-

taminen alkuvuodesta 2023
· Osalliset voivat jättää mielipiteitä
· Järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus

Ehdotusvaihe 3-7/2023
· Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selos-

tuksesta kesällä 2023
· Saatu palaute huomioidaan kaavaehdotuksen valmis-

telussa
· Kaavaehdotus nähtäville loppu kesällä 2023

>osalliset voivat jättää muistutuksia

Hyväksymisvaihe 8/2023
· Ehdotusvaiheen palautteen käsittely ja vastineet
· Mikäli merkittäviä muutostarpeita ei ilmene, etenee

kaava kunnan hyväksymiskäsittelyyn
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7 Yhteystiedot

Kunnan edustaja:

Perhon kunta
Alpo Anisinmaa
Tekninen johtaja
p. 040 051 0706
alpo.anisinmaa@perho.com

Kaavaa laativa konsultti:

Sweco Infra & Rail Oy
Iikka Ranta
Projektipäällikkö, arkkitehti
p. 040 763 1061
iikka.ranta@sweco.fi

YVA-menettelyn konsultti:

Sweco Infra & Rail Oy
Pekka Lähde
Projektipäällikkö (YVA), ympäristösuunnitte-
lija AMK
p. 050 329 4346
pekka.lahde@sweco.fi

Hankkeesta vastaava:

Ahvenlammen Tuulipuisto Oy
Tomi Mäkipelto
Perustaja ja toimitusjohtaja
Puh. 050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Palaute kuulemisten yhteydessä:

PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com

mailto:kirjaamo@perho.com
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