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Tuulivoimatilanne ja maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kolme
tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa
maakuntakaavaa:
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2003)
• Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (2013)
• Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava (2018)
Kaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen
soveltuvaa seudullista aluetta. Seudullinen = 10 tuulivoimalaa
tai enemmän
1. ja 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimarakentamiseen
soveltuvat alueet ovat täyttymässä
• Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä

Kestävä tuulivoimarakentaminen edellyttää laajempaa
vaikutusten arviointia ja sähkönsiirtoverkon suunnittelua

Kehittynyt teknologia mahdollistaa
tuulivoimatuotannon heikompituulisemmalla alueella
• Hankekehityksen painopiste
suuntautumassa sisämaahan
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Maakuntakaavoitus
• Uuden maakuntakaavan vireille tulo käsiteltiin
maakuntahallituksessa 11.10.2021.
• Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 22.10.-3.12.2021.
• Maakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta,
energiatuotantoa ja –siirtoa, liikennejärjestelmää,
viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön
suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

• TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset tulevat olemaan
tärkeä osa maakuntakaavan laatimista.
• Maakuntakaavan luonnos valmistuisi nähtäville kesällä 2022
ja hyväksymiskäsittelyyn kesällä 2023.
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Suunnittelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla loppuvuodesta 2021
Karttatiedot: Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hanke 9/2021
Pohjois-Pohjanmaalla hankkeita 12/2021

Rakennetut
Luvitetut
Vireillä
yht.

Esiselvitys
yht.

Hankkeita
40
36
36
112

111
223

Voimaloita
349
568
994
1911

Teho (MW)
1197
2956
5617
9770

TUULI-hanke
• TUULI-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää
tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaan alueella.
• Hankkeessa laaditaan Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimaa
koskevat tavoitteet ja kehitetään tuulivoimatuotannon
sijainninohjausta.
• TUULI-hankkeen tuloksena voidaan esittää PohjoisPohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen
näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista
alueista.
• TUULI-hankkeen taustaselvitykset valmistuivat joulukuussa
2021 ja sijainnonohjausmalli valmistuu keväällä 2022.
Kuva: Erika Kylmänen
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TUULI-hanke
Hankkeen aikataulu ja budjetti
• Toteutus 8/2020-8/2022 (2 vuotta)
• Asiantuntijakonsulttina toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Welmala tmi
• Hankkeen budjetti on kokonaisuudessaan 392 136 €
• Päätös rahoituksesta saatu 6/2020 Euroopan aluekehitysrahastosta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
• Hankkeen omarahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto ja kaikki jäsenkunnat
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TUULI-hankkeen aikataulu
TUULI-hankkeen aikataulu
24.1.2022
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Hankkeen käynnistäminen
Työpaketti 1 - Visiotyö
Visiotyö
Työpaketti 2 - Sijainninohjausmalli
Sijainninohjausmalli
Työpaketti 3 - Luontoselvitykset
Viherrakenne ja ekosysteemiselvitys
Muuttolinnuston päivitysselvitys
Susireviiriselvitys
Työpaketti 4 - Sähköverkkoselvitys
Sähköverkkoselvitys
Vuorovaikutus
Vuorovaikutusprosessi
Sidosryhmätilaisuudet, työpajat
Kunta- ja aluetilaisuudet
Maakuntakaavoitus
OAS

22.10.-3.12.2021

Luonnos
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•
•

•

Selvityksen ovat laatineet Matti Hautero, Leo
Hari ja Riku Smolander Rejlersiltä
Työn ohjaukseen ovat osallistuneet Sari
Pulkka, Rauno Malinen ja Erika Kylmänen
Pohjois-Pohjanmaan liitosta
Sweco on vastannut selvityskokonaisuudesta
kaikkien TUULI-hankkeen työpakettien osalta

Selvityksen tavoitteena:
• Muodostaa kokonaiskuva sähkönsiirtoverkosta,
siirtokapasiteetista huomioiden alueen
merkittävät rakenteilla ja suunnitteilla olevat
tuulivoima-alueet
• Selvittää tuulivoimaa palvelevat liityntäyhteydet
ja liityntämahdollisuudet
• Huomioida ja tunnistaa maakunnassa alueet,
joilla tuulivoiman mahdollistaminen vaatii
sähkönsiirtoverkon kehittämistä
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Sähkönsiirto
• Sähkönsiirto on keskeinen osa tuulivoimaalueiden toteuttamiskelpoisuuden arviointia.
• Olemassa olevat sähkönsiirtoyhteydet ja
liityntämahdollisuudet ohjaavat merkittävästi
tuulivoimahankkeiden sijoittumista. Toisaalta
siirtoyhteyksien puuttuminen voi olla
merkittävä tuulivoimarakentamisen este.
•

Yli 250 MW (> 40 voimalaa) tuulivoimapuistot
liitetään aina 400 kV kantaverkkoon.

•

Usein myös 100-250 MW (> 20 voimalaa)
tuulivoimapuistot liitetään 110 kV:n
kantaverkkoon.

•

Alle 100 MW:n tuulivoimapuistot voidaan liittää
110 kV verkkoon, kunhan verkon riittävyys on
varmistettu.

•

Tuulivoimapuiston omalta sähköasemalta
rakennetaan liityntäjohto liityntäpisteeseen.
Kuva: Erika Kylmänen

Sähkönsiirtoselvitys
• Sähköverkon suunnittelun pitkä elinkaari tiedostetaan pullonkaulaksi.
Prosessi visiosta valmiiksi voimajohdoksi kestää 10-25 vuotta.
• Työn taustalla on hyödynnetty eri lähteitä tulevaisuuden ennusteista
ja skenaarioista. Näistä merkittävimpinä Fingridin verkkovisio ja
kantaverkon kehittämissuunnitelman 2022 – 2031 luonnos.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liiton
TUULI-hankkeen sähkönsiirtoselvityksestä © Rejlers

• Fingridin lisäksi paikallisia jakeluverkkoyhtiöitä (Elenia, Caruna, Kajave,
Herrfors Nät-Verkko ja Oulun Energian Sähköverkko) ja maakunnan
alueella toimivia tuulivoimakehittäjiä on haastateltu.
• Investointipäätösten perusteella suurin tuulivoimasähköntuotannon
lisäys kohdistuisi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.
• Tuulivoiman lisäksi Fennovoiman ydinvoimala on tunnistettu
tuotantokohde ja SSAB:n ja muiden toimijoiden vedyn tarpeen
lisääntyminen ovat tunnistettuja verkkoon vaikuttavia merkittäviä
sähköä edellyttäviä kulutuskohteita.

Liityntäpisteet
• Tuulivoimapuistojen koot ovat kasvaneet ja tulevat
tulevaisuudessa todennäköisesti entuudestaan kasvamaan.
• Tuulipuistojen 400 kV:n verkkoliitynnät tulevat yleistymään.
Näistä syistä liittyminen tapahtuu useimmiten Fingridin
kantaverkkoon.
• Fingridillä on erittäin merkittävä rooli tuulivoiman
mahdollistajana Suomessa.
• Vireillä olevat hankkeet pystytään pääosin liittämään jo
olemassa olevaan tai suunniteltuun sähköverkkoon.
• Nykytilanteessa jakeluverkkoyhtiöillä alueverkkojen
kapasiteetit ovat monin paikoin jo kokonaan käytössä tai
vapaat kapasiteetit on jo myyty rakennettavalle
tuulivoimalle.
• Pohjois-Pohjanmaalla yksi selkeimmistä alueista, joka vaatii
verkon vahvistamista tuulivoiman liittämisen näkökulmasta,
on Koillismaan alue.

Jakeluverkkoyhtiöiden voimajohtojen kapasiteetteja ja Fingridin sähköasemien liityntäkapasiteetteja
haastattelujen perusteella. © Rejlers.
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Esiselvitysvaiheen
hankkeiden
tuulivoimapotentiaali
•

•
•

Esiselvitysvaiheen hankkeiden potentiaalin arvioinnissa on käytetty analyysimallia, jossa alueelle
sijoitettaisiin 8 MW voimaloita 1 km etäisyydelle toisistaan. Luvut kuvaavat maksimipotentiaalia.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedossa on yli sata
tuulivoimapuiston esiselvityshanketta.
Miten nämä hankkeet vaikuttaisivat
sähkönsiirron kehittämistarpeisiin?
Esiselvitysvaiheen hankkeisiin liittyy
huomattavaa epävarmuutta.

Esiselvitysvaiheen hankkeiden tarkastelualueet ja arvio
hankkeiden yhteistehosta alueella.
Alue

Arvio hankkeiden yhteistehosta
(MW), mikäli ne toteutuvat
täysimääräisinä

Pudasjärven, Oulun ja Iin
ympäristö

5 100

Koillismaa

3 600

Vaalan, Muhoksen ja
Utajärven ympäristö

4 200

Rannikkolinjan varsi

400

Jokilinjan varsi

1 200

Siikalatvan, Pyhännän ja
Kärsämäen ympäristö

3 300

Haapajärven ja Pyhäjärven
ympäristö

1 700

Yhteensä

Noin 19 500

Tarkastelualueet esiselvitysvaiheen hankkeille © Rejlers

Kuva: Erika Kylmänen

Esimerkkejä liityntäratkaisuista
Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien alueilla sijaitsevan Tuulikaarron
tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan uudella 400 kV:n ilmajohdolla
viereisen Piipsannevan tuulivoimapuiston kautta Metsälinjaan.

Tuulikaarron tuulivoimapuiston YVA-ohjelma © FCG

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston kaavaluonnosvaiheen ja YVAmenettelyn hankevaihtoehdossa VE1 tutkittiin kahta
liittymispistettä. Liityntäjohtona joko 400 kV:n ilmajohto tai
kahden virtapiirin 110 kV:n ilmajohto (yhteispylväs). © Ramboll
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Vaikutukset ympäristöön
• Voimajohtojen merkittävimmät haitalliset vaikutukset kohdistuvat metsiin ja
niiden lajistoon, sillä johtoaukealta poistetaan puusto.
• Muita todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia kohdistuu mm. ihmisten
elinoloihin, maisemaan, ekologisiin yhteyksiin ja yhteisvaikutuksiin muiden
hankkeiden kanssa.
• Haitallisia vaikutuksia pyritään kuitenkin vähentämään suunnittelun ja
rakentamisen aikaisilla ratkaisuilla.
• Kaikki yli 15 km pituiset 400 kV:n johdot käyvät läpi YVA-prosessin.

• Usein myös 110 kV:n liityntäjohdot sisällytetään tuulivoimapuiston YVAmenettelyyn.
• Potentiaalisin keino voimajohtojen ympäristövaikutusten vähentämiseen on
yhteisrakentamisen edistäminen, jolloin useampi puisto liittyy sähköasemalle
samalla pylväsrakenteella.

• 110 kV ilmajohdon vaatima johtoaukean leveys 26-30 metriä ja 400 kV
ilmajohdon 36-42 metriä. Lisäksi varsinaisen johtoalueen reunoilla puusto on
pidettävä matalana 10 metriä johtoalueen molemmin puolin.
• Tuulivoimarakentamiselle varattavat alueet ovat nykyisin huomattavasti
suurempia kuin vielä 10 vuotta sitten, ja myös liityntäjohdot voivat olla useita
kymmeniä kilometrejä pitkiä.

Kuva: Sari Pulkka

www.pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätiedot
TUULI-hankkeen nettisivut

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Projektipäällikkö Erika Kylmänen, 040 685 4041 erika.kylmanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Projektikoordinaattori Sari Pulkka, 040 685 4037 sari.pulkka@pohjois-pohjanmaa.fi
Asiantuntijakumppani Sweco Infra & Rail Oy
Kuva: Sari Pulkka

Projektipäällikkö Tapio Tuuttila, 040 700 8274 tapio.tuuttila@sweco.fi

