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Mastokangas Tuulivoimapuisto 22.09.2020 
Kursuntie 110 
86400 VIHANTI TIEDOTE 

Mastokangas Tuulivoimapuiston Rakentaminen 

YLEISTÄ 

Kohdeprojektissa Mastokangas tuulipuisto rakennetaan 12 voimalan tuulivoimapuisto, töiden 
arvioitu kesto on 03.08.2020-31.07.2021. 
Tuulivoimapuisto sijoittuu Raahen ja Siikajoen kunnan rajalle Kopsan ja Vihannin väliin. 
Keski-Suomen Betonirakenne Oy:n (KSBR) urakkaan sisältyy suunnittelu ja toteutus puiston teille, 
sekä nosto- ja varastoalueiden maanrakennustyöt, puiston kaapelointi, voimaloiden perustukset, 
sähköasema ja päämuuntajan toimitus sekä puiston sisäinen tietoliikenne. 
Pääsääntöinen työaika on klo. 06.00-20.00, maanantaista lauantaihin. Alueella ei ole tarkoituksena 
suorittaa louhintatöitä. Mahdollisista muutoksista louhintaan liittyen ilmoitetaan erikseen. 

Työmaa-alueella liikkumista opastavat varoitus ja infotaulut, lisäksi EXIT-opasteet ja poikkeavat 
nopeusrajoitukset. Työmaan ulkopuolisilla henkilöillä on oikeus liikkua alueella esimerkiksi 
marjastamassa, metsästämässä tai ulkoilemassa, kuitenkin erityinen varovaisuus alueella liikkuessa 
on suositeltavaa koska työmaaliikenne on verrattain vilkasta ja alueella on raskaita työkoneita.  
Metsästystä alueella ei kuitenkaan suositella työaikojen puitteissa. 
Työmaateillä on nk. kohtaamispaikkoja, jotka lisäävät turvallisuutta työmaateillä. Työmaalla 
työskentelevät opastetaan käyttämään heille määrättyjä reittejä kulloiseenkin työkohteeseen 
mennessään. Ongelmatilanteissa ja lisätietoja tarvittaessa pyydämme aina ottamaan yhteyttä 
työmaan työmaatukikohtaan, jossa pystytään opastamaan ja neuvomaan tarvittaessa. 

Tällä tiedotteella pyrimme siihen, että kaikilla alueella mahdollisesti liikkuvilla on tieto siitä mitä 
alueella tehdään ja mitä erityispiirteitä on syytä ottaa huomioon.  

Työmaa-alueen järjestelyt 

KSBR on laatinut työmaan aluesuunnitelman, jota päivitetään olosuhteiden muuttuessa. 
Suunnitelmassa ilmenee liikennejärjestelyt, tukikohdan sijainti sekä voimaloiden paikat. 

Kaikki työmaa-alueen tiet tulee pitää vapaina työmaa ja hälytysajoneuvoja varten, työmaateillä 
kohtaamistilanteissa raskailla ajoneuvoilla on aina etuajo-oikeus. KSBR urakoitsijana vastaa alueen 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisäksi myös alueen jätehuollon, yleisiltä alueilta ja kulkuteiltä 
jätteet poistetaan aina välittömästi. 

Yhteistyöterveisin, 

Tero Kähtävä  
Vastaava työnjohtaja 
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Mastokangas Wind Farm 22.09.2020 
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86400 VIHANTI BULLETIN 

Mastokangas Wind Farm Construction 

GENERAL INFORMATION 

In the target project Mastokangas wind farm, a wind farm with 12 wind power plants will be built. 
Estimated duration of the project is 03.08.2020-31.07.2021. 
The wind farm is located on the border of Raahe and Siikajoki municipalities between Kopsa and 
Vihanti. Keski-Suomen Betonirakenne Oy's (KSBR) contract includes the design and implementation 
of the area roads, as well as earthworks for the lifting and storage areas, wind farm cabling, power 
plant foundations, substation and main transformer delivery, and the farm’s internal 
telecommunications. 
The main working hours are a 06: 00-20: 00, Monday to Saturday. There are no plans to carry out 
blasting work in the area. Any changes related to blasting will be announced separately. 

Warning and information boards can be found at site, in addition to EXIT signs and deviating speed 
limits. People outside of project personnel have the right to move around the site, due to eg. berry 
picking, hunting or outdoor activities, but special caution is recommended. 
However, hunting during working hours is not recommended. 
 There are so-called meeting points on the construction site roads, which increase safety on the 
construction site traffic. Those working on the site are instructed to use the routes assigned to them 
when going to the respective job site. In case of problems and additional questions, we ask you to 
contact the site office on the area, where we can provide guidance and advice if required. 

With this bulletin, we aim to ensure that everyone who moves in the area has the information about 
what is being done in the area and what matters should be taken into account. 

Site area arrangements 

KSBR has prepared a site plan for the site, which will be updated as circumstances change. The plan 
shows the traffic arrangements, the location of the site office and the locations of the power plants. 

All roads in the construction area must be kept clear for the construction site and emergency 
vehicles, heavy duty vehicles always have the right of way in the event of an encounter on 
construction sites. As a contractor, KSBR is responsible not only for the public order and safety of the 
area, but also for the area's waste management, and waste is always removed from public areas and 
driveways immediately. 

Sincerely, 

Tero Kähtävä 
Responsible site manager 
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Työmaan yhteystiedot: 
 
Työmaaliittymä:    Kursuntie 1, 86400 Vihanti  
Työmaatoimisto:  Kursuntie 110, 86400 Vihanti 
Koordinaatit:   64°32'53.5"N 24°47'30.5"E (WGS)  
Vastaava työnjohtaja KSBR:  

Tero Kähtävä, +358445677179  
Työnjohto:  

Heikki Itäsaari, +358504773780  
Mikko Kotro, +358505302064 

 
Site contact:  
 
Site entrance junction:  Kursuntie 1, 86400 Vihanti  
Site office:   Kursuntie 110, Vihanti 
Coordinates:    64°32'53.5"N 24°47'30.5"E(WGS)  
Responsible site manager KSBR:  

Tero Kähtävä +358445677179  
Supervisor:  

Heikki Itäsaari, +358504773787  
Mikko Kotro, +358505302064 




