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1. SUUNNITTELUN KOHDE 

1.1 Suunnittelualueen sijainti 
 
Suunnittelualue (19,3 km2) sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle, Torvenkyläntien, Pöntiöntien ja Marja-
järventien väliselle alueelle. Etäisyyttä suunnittelualueen eteläosasta Kalajoen Himangan kirkon-
kylään on noin 3,5 km ja suunnittelualueen pohjoisosasta Kalajoen keskustaan noin 16 km.  
 
Suunnittelualueen ja osayleiskaava-alueiden sijainti on esitetty kuvissa 1 ja 2.  
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.  

 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen 
liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallis-
tumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina 
tarpeen mukaan. 
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Kuva 2. Tuulivoimapuistojen alustavat osayleiskaava-alueiden rajat. Toimijoiden välinen raja on viitteel-
linen.  

 
1.2 Tuulivoimapuistojen tekninen kuvaus ja sähkönsiirto 

 
SABA Tuuli Oy (hankeyhtiönään Oy Himangan Tuuli Ab) sekä Smart Windpower Oy (hankeyh-
tiönään Torvenkylän Tuulivoima Oy) suunnittelevat Kalajoen Himangan Kokkokankaan ja Torven-
kylän alueelle kahta tuulivoimapuistoa. SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan tuulivoimapuiston alueel-
le suunnitellaan rakennettavaksi korkeintaan 24 kpl ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän tuuli-
voimapuiston alueelle korkeintaan 12 kpl yksikköteholtaan 2,4-5 MW:n tuulivoimalaitosta. Tornin 
korkeus olisi 115–145 metriä ja lavan pituus 57–75 metriä (kuva 3).  
 

 

Kuva 3. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus, tornin korkeus ja lavan pituus havainnekuvassa. 

 

115–145 m 

57–75 m 

Kokonaiskorkeus  
n. 172–220 m 
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Tuulivoimapuistoihin tullaan rakentamaan sisäiset sähköasemat, yksi tai kaksi yhteensä. Tuuli-
puiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omalle sähköasemalle toteutetaan 
maakaapelein. Maakaapelit kaivetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen kaivettavaan kaape-
liojaan. Smart Windpower Oy:n tuulipuisto liitettäisiin alustavan suunnitelman mukaan suunnitte-
lualueen eteläpuolella kulkevaan Fingridin kantaverkkoon suoraan. Noin 3,5 kilometrin pituinen, 
lähinnä sisäinen liityntä voidaan toteuttaa joko 110 kV:n ilmajohtona tai maakaapelilla ja liittymi-
nen Fingridin verkkoon olisi teknisesti mahdollista vuoden 2015 lopussa.  
 
Eteläiseltä alueelta (SABA Tuuli Oy) toteutetaan nykyisessä linjakäytävässä uusi 110 kV:n siirto-
linja Fingridin Jylkän uudelle sähköasemalle (kuva 4). Alustava liittyminen Fingridin kantaverk-
koon toteutettaisiin vuonna 2016. 

 

Kuva 4. Kokkokankaan ja Torvenkylän sähköasemien alustavat sijainnit ja liitynnät Fingridin kantaverk-
koon.  

 
 
Osayleiskaavan kanssa laaditaan samanaikaisesti YVA –lain mukainen ympäristövaikutusten arvi-
ointi yhteisesti molemmille tuulivoimapuistoille. YVA- ja kaavoitusprosessit toteutetaan porraste-
tusti siten, että ympäristövaikutusten arviointimenettelystä saatuja selvityksiä ja tietopohjaa 
voidaan käyttää kaavoituksen suunnittelussa. YVA-menettelyn yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoja, 
joissa keskeisenä erona on voimaloiden lukumäärä. YVA-menettelyn jälkeen alueelle parhaiten 
sopiva vaihtoehto on pohjana kaavaehdotukselle.  
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2. YHTEYSHENKILÖT JA –TIEDOT 

 
Kaavoittajana on Kalajoen kaupunki, jossa hankkeesta vastaa: 

 
 

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI  
 
Kaavoituspäällikkö 
Aleksiina Paakki    
puh. 044 469 1225 
Sähköposti: aleksiina.paakki@kalajoki.fi  
  
  
 
Kaavan laatijana toimii:  
 

Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1, 67100 KOKKOLA 
 
Kaavan laatija: 
Arkkitehti SAFA Jouni Laitinen  
puh. +358 40 5500 830 
Sähköposti: jouni.laitinen@ramboll.fi 

 
Projektipäällikkö: 
Maanmittausinsinööri Pekka Kujala 
puh. +358 40 726 6050 
Sähköposti: pekka.kujala@ramboll.fi 
 
 

Toimijat: 
OY HIMANGAN TUULI AB 
SABA Tuuli Oy 
Maajohtaja Christoffer Wiik  
Koulukatu 3-5 
65100 VAASA 
puh. +358 50 326 6885 
Sähköposti: cw@saba.fi 
 
TORVENKYLÄN TUULIVOIMA OY 
Smart Windpower Oy 
Tuotantojohtaja Raimo Kivioja 
Rauhalantie 4 B 104 
33480 Ylöjärvi 
puh. +358 40 747 6514 
Sähköposti: raimo.kivioja@smartwind.fi 
  
 

  



 

KOKKOKANKAAN JA TORVENKYLÄN TUULIPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
 
 

 

5

3. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 
Kalajoen Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen osayleiskaavamenettely toteutetaan 
yhdessä siten, että hankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos laadi-
taan yhteisenä. Osayleiskaavamenettely voidaan tarvittaessa eriyttää kahdeksi erilliseksi 
osayleiskaavaprosessiksi kaavaluonnosvaiheen jälkeen. 
 
SABA Tuuli Oy, Smart Windpower Oy ja Kalajoen kaupunki laativat kaavoitussopimuksen Kokko-
kankaan ja Torvenkylän tuulipuistojen osayleiskaavojen laatimisesta. 
 
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista. MRL 
77 a § perusteella tavoitteena on käyttää osayleiskaavaa suoraan rakennuslupien myöntämisen 
perusteena. Tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon, 
että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella, 
suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön ja 
tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää (MRL 77 b §). Oikeusvai-
kutteinen osayleiskaava mahdollistaa siten myös tuulipuiston sisäisen sähkönsiirtoverkoston ja 
sähköaseman rakentamisen suunnittelualueelle sekä alueen muiden toimintojen ja tuulivoimatuo-
tannon yhteensovittamisen. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta 
koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin edetessä muodostuvat tavoitteet.  
 
Suunnittelun yhteydessä pyritään varmistamaan, että kaavassa osoitetuista toiminnoista ei ai-
heudu esimerkiksi kaava-alueen luonnonympäristön, eläimistöön ja linnustoon, ympäröivän alu-
een asukkaisiin, alueella harjoitettavaan maa- ja metsätalouteen tai muihin elinkeinoihin kohdis-
tuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.  
 
Tärkeänä kaavan tavoitteena pidetään myös sitä, ettei uusi maankäyttö aseta merkittäviä rajoit-
teita osayleiskaava-alueen lähiympäristön kehittämiselle tulevaisuudessa.  
 
Osayleiskaavan laadinta sovitetaan soveltuvin osin yhteen yhteisen Kokkokankaan ja Torvenkylän 
tuulivoimapuistohankkeista samanaikaisesti meneillään olevan YVA–lain mukaisen ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyn kanssa. 

4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston 
päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voi-
maan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella 
seuraaviin kokonaisuuksiin, jotka viidettä lukuun ottamatta koskevat suunnittelualuetta: 

1. Toimiva aluerakenne 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Elinympäristön laatu (kohta 2) eritystavoitteissa 
todetaan: "Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähtei-
den käyttöedellytyksiä."  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (kohta 3) todetaan: "Alueidenkäytöl-
lä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihte-
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levan luonteen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta 
arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään 
luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edelly-
tyksiä. Alueidenkäytöllä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säily-
mistä."  
 
Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto (kohta 4) yleistavoitteissa todetaan: "Alueidenkäytössä 
turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyö-
dyntämismahdollisuuksia". Erityistavoitteiden mukaan: "Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijai-
sesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin."  
 
Hanke osaltaan tukee alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
 

4.2 Maakuntakaava  

4.2.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava  

Kalajoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko 
maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakunta-
kaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet 
sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maakunnan kehittämisen kannalta. Maakuntaval-
tuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja kaava on tullut 
lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä.  
 
Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin 1.1.2010 ja samalla Pohjois-Pohjanmaan maakun-
taan. Himangan alueella ovat voimassa Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihekaava, jotka ovat vahvis-
tettu vuonna 2003 ja 2007. 

4.2.2 Vireillä olevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavat 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Maakuntakaavan 
uudistamisen pääteemana on energia. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten 
alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonaisohjelman puit-
teissa vaiheittain. Vaihekaavojen teemat ja suunnittelutilanne ovat seuraavat: 
 

1. Vaihemaakuntakaava (maakuntavaltuuston hyväksymä 2.12.2013): 
- Energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivi-

tykset, turvetuotantoalueet) 
- Kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö, liikennejärjes-

telmän ja logistiikka-alueiden merkintöjen päivitykset 
2. Vaihemaakuntakaava (osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.3.–26.4.2013): 

- Kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu, jätteenkäsittely. 
3. Vaihemaakuntakaava (vireille vuoden 2015 aikana): 

- Kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset  
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartan (maakuntakaava ja 1. vaihemaakunta-
kaava) kaikki kaavamerkinnät on Himangan alueella yhdenmukaistettu vastaamaan Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan esitystapaa (kuva 6). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 
kumoaa Himangan alueella olevat Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavan turvetuotantoa ohjaamista 
koskevat merkinnät: turvetuotantovyöhyke 1 ja 2 ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset (kuva 
5). Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavan Himangan rantojensuojeluohjelman aluetta osoittava S1-
merkintä korvautuu samaa aluetta koskevalla SL-merkinnällä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaa-
kuntakaavassa. Myös Kalajoen matkailu- ja virkistyspainotteisen kehittämisalueen (mv-5) ja 
luonnon monikäyttöalueen rajausta entisen Himangan kunnan osalta on tarkistettu siiten, että 
merkinnät kattavat Rahjan saariston kokonaisuudessaan. 
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Kuva 5. Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta ja kuva 6. Ote Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavojen yhdistelmäkartasta (maakuntakaava ja 1. vaihemaakuntakaava 2.12.2013). Suunnittelu-
alue on kuvattu sinisellä rajauksella. 

 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu tuuli-
voimaloiden alue (tv-1, 342 Palokangas). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkar-
tassa suunnittelualueen halki on osoitettu moottorikelkkareitti ja lounaispuolelle arvokas maise-
makallioalue. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu valtakunnallisesti arvokas ra-
kennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohde Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko, 
Raumankarin ja Sautinkarin maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue ja sen kaakkoispuo-
lelle maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Himangan peltoalue (sininen vaakaviivoitus). 
Suunnittelualueen luoteispuolelle on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat Himankakylän, Rahjan 
saariston ja Hiekkasärkät-Rahjan maisema-alueet.    
 
Suunnittelualueen eteläpuolelle on maakuntakaavassa osoitettu myös maaseudun kehittämisen 
kohdealue (ruskea mk-viivamerkintä). Suunnittelualueen luoteiskulmaa sivuavat Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkarttaan osoitetut matkailun vetovoima-alue/matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen kohdealue Kalajoen alue (mv-5) ja luonnon monikäyttöalue (vihreä 
palloviiva). Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti 
merkittävä tie tai reitti (pinkki palloviiva) ja kevyen liikenteen yhteystarve (punainen palloviiva) 
ja jätteenkäsittelylaitos (ej-pallo) sekä kaksi luonnonsuojelualuetta, joista Rahjan saaristo kuuluu 
myös Natura 2000 –verkostoon. Suunnittelualueen itärajan tuntumaan on osoitettu pääsähköjoh-
to 400 kV ja 220 kV ja uusi pääsähköjohto 400 kV.  
 
Suunnittelualueen suhde maakuntakaavarajaukseen 
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksen 2011 mukaan 
suunnittelualue on kuulunut lähes kokonaisuudessaan "Kalajoki eteläinen" –alueeseen. Kyseinen 
kokonaisuus muodostui kolmesta osa-alueesta (numerot 63, 64 ja 65 ). Kokkokankaan ja Tor-
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venkylän tuulipuistojen pohjoisosa (Torvenkylä) sijoittuu numeron 63 alueelle ja eteläinen osa 
(Kokkokangas) numerojen 63 ja 64 alueelle. 
 
Numeron 64 alue on em. maakunnallisen selvityksen mukaan luokiteltu luokkaan B/C+ linnusto- 
ja maisemavaikutuksen vuoksi ja numero 63 luokkaan C+ maisema-, asutus- ja linnustovaiku-
tusten takia. Em. vaikutuskohteita voidaan huomioida tarkemmassa suunnittelussa alueiden ra-
jauksella ja voimaloiden sijoittelulla kuten em. selvityksen kohdassa 9 (Haittojen vähentämis-
mahdollisuudet) mainitaan. 
 
Maakuntakaavaehdotuksen mukaan kuitenkin vain eteläinen osa hankealueesta kuuluu tuulivoi-
ma-alueeseen. Rajoituksen keskeisenä perusteena on ollut hankealueelta todettu merikotkan 
pesä. Pesä on kuitenkin tuhoutunut ja tuhoutuminen on tarkistettu. Kun kyseisen pesä puskurei-
neen poistetaan EI –alueanalyysistä, muodostuu koko hankealueesta tuulivoimaan soveltuvaa 
aluetta (Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011).  
 
4.2.3 Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 
 
Kalajoen Himangan alueella ovat voimassa Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihekaava, jotka ovat 
vahvistettu vuonna 2003 ja 2007. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartan 
kaikki kaavamerkinnät on Himangan alueella yhdenmukaistettu vastaamaan Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan esitystapaa (kuva 5).  
 
Ympäristöministeriö vahvisti 8.2.2012 Keski-Pohjanmaan kolmannen vaihemaakuntakaavan. 
Keski-Pohjanmaan kolmas vaihemaakuntakaava täydentää aiemmin vahvistettuja ensimmäistä ja 
toista vaihemaakuntakaavaa muodostaen yhdessä niiden kanssa Keski-Pohjanmaan kokonais-
maakuntakaavan (kuva 7).  
 
Keski-Pohjanmaan kolmannessa vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen halki on osoitettu 
moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve (hakaviiva) ja suunnittelualueen itäosaan kalliomurs-
keen ottoalue (EO-3 –pallo). Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu Rahjan saariston matkailun 
vetovoima-alueeseen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (vihreä mv-1 –
viiva). Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu jätteenkäsittelyalue (ej –pallo), kevyenliiken-
teen yhteystarve (punainen palloviiva), valtatie (punainen viiva), kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävä tie tai reitti (pinkki palloviiva), Himanka-Kalajoki viheryhteystarve (vihreä katkoviiva), kaksi 
rantojensuojeluohjelman mukaista luonnonsuojelualuetta (S1 -alue), joista Rahjan saaristo kuu-
luu kokonaisuudessaan Natura 2000-verkostoon (pistemäinen alue). Rahjan saaristo on osoitettu 
myös maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.  
 
Suunnittelualueen lounaispuolelle on osoitettu Lajuksenkankaan arvokas kallioalue (ge-2), turve-
tuotantovyöhykkeet 1 (vihreä tv1 -viiva) ja 2 (pinkki tv2 –viiva), taajamatoimintojen alue (A), 
keskustatoimintojen alakeskus (punainen ca-pallo), Lestijokivarren maaseudun kehittämisen 
kohdealue (ruskea mk-viiva) ja arvokkaaksi maisema-alueeksi luokiteltu Himangan peltoalue. 
Suunnittelualueen etelä- ja itäosan tuntumaan on osoitettu parannettava pääjohto tai –linja. 
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Kuva 7. Ote Keski-Pohjanmaan kaavayhdistelmästä. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on vah-
vistettu 8.2.2012. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on kuvattuna sinisellä viivarajauksella. 

 
4.3 Yleiskaava 

 
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää alu-
een kaavoittamista. Rahjan osayleiskaava-alue (1985) sijoittuu suunnittelualueen pohjoispuolelle 
noin 1,5 kilometrin päähän (kuva 8). Lestijokivarren osayleiskaava-alue sijoittuu suunnittelualu-
een eteläpuolelle noin kolmen kilometrin päähän.  
 

4.4 Asemakaava 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Himangan kirkonseudun asemakaava-alue sijoittuu 
suunnittelualueen eteläpuolelle noin 1,4 km päähän. Suunnittelualueen länsipuolella on useita 
ranta-asemakaava-alueita (kuva 8).  
 



 

KOKKOKANKAAN JA TORVENKYLÄN TUULIPUISTOJEN OSAYLEISKAAVA 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
 
 

 

10

 

Kuva 8. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat yleis- ja asemakaavat ja ranta-asemakaavat. 

 
4.5 Pohjakartta 

 
Suunnittelun pohjana käytetään maastotietokanta-aineistoa ja tarpeen mukaan muuta karttama-
teriaalia. 
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4.6 Ympäristön nykytila 

4.6.1 Asutus 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat lähimmät kylät ovat itäpuolella sijaitseva Torvenkylä, 
kaakkoispuolella Pöntiön kylä, lounaispuolella Himangan kirkonkylän taajama-alue, länsipuolella 
Rautilan kylä ja luoteispuolella Kekolahden kylä (kuva 9). Lähimmät yksittäiset vakituiset asuin-
rakennukset sijaitsevat suunnittelualueen luoteispuolella Tömisevässä noin 800 metrin etäisyy-
dellä lähimmästä alustavasta suunnitellusta voimalan sijoituspaikasta ja itäpuolella Arkinperällä 
noin 1100 metrin etäisyydellä lähimmästä alustavasta voimalan sijoituspaikasta. Lähimmät loma-
rakennukset sijaitsevat Kekolahdella ja Pöntiössä noin 950–1700 metrin etäisyydellä lähimmästä 
alustavasta tuulivoimalan sijoituspaikasta. 
 

 

Kuva 9. Rakennukset suunnittelualueella ja sen läheisyydessä.  

4.6.2 Maankäyttö 

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistoalueet ja niiden lähiympäristö ovat pääasiassa 
metsätalousmaata. Suunnittelualueen etelärajan tuntumassa Moskuankalliolla, vajaan 300 metrin 
etäisyydellä lähimmästä alustavasta tuulivoimalan sijoituspaikasta sijaitsee kalliomurskeen otto-
alue. Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee myös useampia turkistarhoja, joista lähin 
suunnitellun Kokkokankaan tuulivoimapuiston länsirajan tuntumassa Marjajärvenkankaan tien 
varressa noin 800 metrin etäisyydellä lähimmästä alustavasta tuulivoimalan sijoituspaikasta. 
Kyseisen turkistarhan pohjoispuolella sijaitsee myös kompostointilaitos, noin 600 metrin etäisyy-
dellä lähimmästä alustavasta tuulivoimalasta.  
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa Torvenkyläntien varressa ja keskiosassa Pöntiönjokilaaksossa on 
myös muutamia peltoalueita. Kauempana Pöntiönjoki- ja Himanganjokilaaksoissa maatalous on 
tärkeä elinkeino. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee myös villisikatila. Etäisyyttä lähimpään 
alustavaan tuulivoimalan sijoituspaikkaan villisikatilalta on noin 300 metriä. 
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4.6.3 Liikenne 

Suunnittelualueen länsipuolella kulkee valtatie 8 (Kokkolantie), josta suunnittelualueen pohjois-
puolella erkanee itä-kaakkoon yhdystie 18051 (Torvenkyläntie). Torvenkyläntie yhtyy suunnitte-
lualueen itäpuolella yhdystiehen 7730 (Pöntiöntie), joka puolestaan lounaaseen kulkiessaan yhtyy 
Himangan kirkonkylän alueella seututiehen 775 (Kannustie) ja valtatiehen 8.  
 
Pöntiöntieltä erkanee luoteeseen Marjajärventie, joka sivuaa suunnittelualueen länsireunaa. 
Suunnittelualueen läpi kulkee luode-kaakko –suunnassa yhdystie 18053 (Rautila-Pöntiö –tie). 
Näiden teiden välissä suunnittelualueella ja sen ympärillä kulkee pienempien yhdysteiden ja met-
säteiden verkosto. Suunnittelualueen tiestö ja tiestön liikennemäärät on esitetty kuvassa 10.  
 

 

Kuva 10. Suunnittelualueen tiestö ja liikennemäärät (ajoneuvoa/vrk).  

 
Lähin suunnittelualuetta sijaitseva lentokenttä/lentopaikka on Kalajoen lentopaikka, joka sijaitsee 
noin 11 kilometriä suunnittelualueesta koilliseen. Muita lähimpiä lentoasemia ovat Kannuksen 
Eskolan lentopaikka noin 26 km etäisyydellä ja Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä noin 48 km 
etäisyydellä suunnittelualueesta.   

4.6.4 Virkistyskäyttö ja matkailu 

OIVA-tietokannan ja Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan suunnittelualueen pohjoisosas-
sa Rautila-Pöntiöntien varressa kulkee pyöräilyreitti (kuva 11). Maakuntakaavaan on myös mer-
kitty ohjeellinen moottorikelkkareittivaraus suunnittelualueen eteläosan poikki. Suunnittelualueel-
la on kaksi laavua ja alueella marjastetaan, sienestetään ja oleillaan luonnossa sekä metsästään.  
 
Pöntiöntien varressa, suunnittelualueen lounaispuolella noin 600 metrin päässä sijaitsee mootto-
riurheilurata. Muita virkistyskohteita ja -reittejä sijaitsee mm. Himangan kirkonkylällä, Pahkalas-
sa, Pernussa ja Rahjan saaristossa.  
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella noin 10 km päässä sijaitsee alueen tärkein matkailukohde, 
Kalajoen Hiekkasärkät.  
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Kuva 11. Virkistyskohteet ja -reitit suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä.  

4.6.5 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on rakentamatonta suo- ja metsätalousaluetta. Pääosa alu-
eesta on ojitettua suota ja suoalueiden välissä on pienempiä kangasmetsäalueita. Suunnittelu-
alueen sisällä on muutama luonnontilainen suo. Alueen metsät ovat laajalti metsätalouskäytössä 
ja alueella on useita hakkuualueita. Paikoin maasto on karua ja kivikkoistakin, etenkin suunnitte-
lualueen kaakkois- ja pohjoisosassa. Alueen eteläosassa tavataan myös avokalliota. Topografial-
taan maasto on loivasti kumpuilevaa ja maanpinnan korkeus vaihtelee suunnittelualueen pohjois-
osan 16 m ja eteläosan 25 m välillä.  
 
Alueen maaperä on pääosin soraa ja hiekkamoreenia. Suunnittelualueen reunamilla on muutamia 
turvekerrostumia. Paikoin esiintyy myös kalliomaata. Kallioperätarkastelussa suunnittelualue 
kuuluu Svekofenniseen liuskejaksoon. Suunnittelualueen kallioperä koostuu pääosin pohjoisosan 
kiillegneissistä ja kiilleliuskeesta ja eteläosan granodioriitista. Suunnittelualueen länsiosassa kal-
lioperässä on myös maafista vulkaniittia.  

 
Suunnittelualueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet 
Kurikkala I ja II sijaitsevat suunnittelualueen koillisosassa noin 3,3 km etäisyydellä ja Tiilipruu-
kinkangas noin 3,7 km etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen.  

Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu Himanganjoen valuma-alueelle (84.069) ja eteläosa Pön-
tiönjoen vesistöalueelle ja tarkemmin Pöntiönjoen alaosan valuma-alueelle (52.001) (Paikkatie-
toikkuna).  
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Hirvijärvi ja alueen keskiosan poikki virtaa Pöntiönjoki. 
Eteläosassa on maa-ainesten ottoalueen vieressä Kirkkoperkkiön louhoslampi ja keskiosassa Nut-
turan lampi. Suunnittelualueen luoteispuolella sijaitsee Pirttijärvi. Suunnittelualueen koillispuolel-
la noin kilometrin päässä virtaa Himanganjoki. Perämeri sijaitsee suunnittelualueesta noin 3 ki-
lometriä länteen. Ojitettujen soiden runsaudesta johtuen kaava-alueelle sijoittuu runsaasti met-
säojia.  
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4.6.6 Suojelualueet  

Natura-suojeluohjelman alueista kaava-alueen läheisyyteen, sen länsi- ja luoteispuolelle, lähim-
millään noin 2,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Rahjan saariston Natura-alue (FI100005, 
SPA/SCI). Rahjan Natura-alue kuuluu kokonaisuudessaan myös rantojensuojeluohjelmaan ja osa 
Rahjan Natura-alueesta (Siiponjokisuisto) kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluoh-
jelmaan. Lisäksi osayleiskaava-alueen koillispuolella, noin 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Sii-
ponjoen Natura-alue (FI1000040, SCI), jonka sisällä on kaksi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa 
aluetta. Suunnittelualueen lounaispuolella, lähimmillään noin 5,2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 
Maakannuskarinlahden ja Viirretjoensuiston Natura-alue (FI1000010, SPA/SCI). 
 
Lestijokivarsi kuuluu Lestijoen (FI1000057, SCI) Natura-alueeseen. Lisäksi Lestijokivarsi on suo-
jeltu VPD:n mukaisena Natura-alueena. Se sijaitsee lähimmillään noin 3,3 kilometrin etäisyydellä 
suunnittelualueen eteläpuolella.    
 
Mikkonlahdella ja Rahjan saaristossa osayleiskaava-alueen länsipuolella ja Maakannuskarinlahdel-
la on useita yksityisten mailla sijaitsevia suojelualueita. 
 
Suunnittelualueen länsi- ja lounaispuolelle, pääosin Natura-alueille, sijoittuu Rahjan saaristo - 
Alaviirteenlahden ja Vattajaniemen linnustollisesti arvokkaat FINIBA-alueet.  
 
Muut luonnonsuojelualueet sijaitsevat suunnittelualueesta vähintään noin 10 kilometrin etäisyy-
dellä. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet esitetään 
kuvassa 12. 
 

 

Kuva 12. Osayleiskaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet.  

4.6.7 Maisema ja kulttuuriperintö 

Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa kuntajaossa Pohjanmaahan ja siinä tarkemmin Keski-
Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon. Maaston suhteellisen tasaisuuden vuoksi soita on run-
saasti. Keski-Pohjanmaan jokiseutu- ja rannikkoalueella vuorottelevat jokilaaksot, lähes huo-
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maamattomiksi tasoittuneet harjujaksot ja drumliiniharjanteet. Harjujaksot päättyvät rannikolla 
Vattajan ja Kalajoen laajoihin lentohiekkakenttiin. Laajimmat peltoalueet avautuvat Lestijoenjoki-
laaksossa ja Kokkolan entisillä merenpohjansavikoilla. Muualla pellot seuraavat pikkujokien varsia 
kapeina nauhoina. Jokilaaksojen väliin jää asumattomia sydänmaita, karuja mäntykankaita, rä-
meitä ja nevoja (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001).  
 
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita. Kuvassa 13 on esitetty suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat maakunnallisesti ar-
vokkaat maisema-alueet, merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (RKY) ja muut maa-
kunnallisesti arvokkaat rakennukset ja kohteet sekä muinaisjäännökset.  
 

 

Kuva 13. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat arvokkaat maisema-alueet, rakennetun ympäristön 
kohteet ja muinaisjäännökset. 

 
Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsevat, 
Himangan peltoalue, Raumankari ja Sautinkari, Maakannuskarinlahti ja Meksinkallio ja länsi- ja 
koillispuolella sijaitsevat Rahjan saaristo, Himankakylä, ja Hiekkasärkät-Rahja ja koillispuolella 
Pitkäsenkylä ja Tynkä.  
 
Raumankarin-Sautinkarin maisema-alue koostuu Raumankarin kulttuuriympäristöstä ja Lesti-
joensuusta, jotka kuuluvat myös valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöi-
hin. Historiallinen Raumankari on keskustan ydinaluetta, josta Himangan taajama on lähtenyt 
kasvamaan. Maisema-alue sijoittuu noin 3 km etäisyydelle suunnittelualueesta. 
 
Noin 4 km etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen kuuluva Himangan peltoalue on osa Lesti-
jokilaakson kulttuurimaisemaa. Viljelystasanko rajautuu vedenjakajaselänteisiin, jokien välissä 
oleviin Saarenkankaan kallioihin sekä keskustan asutukseen. Lestijoki haarautuu alueen keskivai-
heilla Tomujoeksi ja Lestijoeksi. Joet yhtyvät jälleen Saarenpäässä. Jokilaakso on voimaperäisesti 
viljelty ja pellot ulottuvat jokirantaan saakka. (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 
2001).   
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Himankakylä on edustava ja perinteinen kulttuurimaisema: viljava peltoaukea, metsän reuna ja 
jokivartta myötäilevä kylänraitti. Rahjan saariston alue on kaikki meriluonnon vyöhykkeet sisäl-
tävä kokonaisuus, johon sisältyy geologisesti, linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokkaita kohtei-
ta. Perinteisen saaristolaiskulttuurin jäljet näkyvät saaristossa paikoin perinnebiotooppeina sekä 
idyllisinä kalastajakylinä. (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001).   
 
Arvokkaiden maisema-alueiden uusinventointi on parhaillaan käynnissä Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Edellisellä inventointikierroksella tunnistettuja ja nimettyjä arvokkaita maisema-
alueita arvioidaan uudelleen, sillä maisema on jatkuvassa muutoksessa. Arvokkaita maisema-
alueita myös täydennetään tarvittaessa. Inventoinnin on suunniteltu valmistuvan vuoden 2014 
loppuun mennessä.  
 
Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökoh-
teita (RKY). Lähin RKY-kohde, Pohjanmaan rantatie, sijaitsee suunnittelualueen pohjoispuolella 
noin 200 m päässä. Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. 
Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden 
ympäri. Pohjois-Pohjanmaalla Pohjanmaan rantatien yksi parhaimmin säilyneistä osista on mm. 
tämä kyseinen Kalajoen Alajoentie. 
 
Himangan keskustassa, noin 3,3 km suunnittelualueesta lounaaseen sijaitsee RKY-kohde Rau-
mankarin vanha asutus ja Himangan kirkko. Lestijokisuussa sijaitseva Raumankarin vanha mark-
kinapaikka muodostaa Himangan kirkonkylän vanhan ytimen. Raumankari on yksi tunnetuimmis-
ta Pohjanmaan rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historiallisista markkinapaikoista. Markki-
napaikalle kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja pienimittakaavaisen raken-
nuskantansa. Vanhan hautausmaan ympäröivä Himangan kirkko on Jacob Rifjin v. 1794 suunnit-
telema, ja 1800-luvun lopulla tehdyistä korjauksista peräisin oleva asu on erinomaisesti säilynyt. 
(OIVA-tietokanta ja Museovirasto).  
 
Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee yksi muinaisjäännösrekisterin mukainen rauhoitettu kiin-
teä muinaisjäännös, Moskuankalliot, (kuva 12). Alueella on yksi suurempi ja 2-3 pienempää rau-
takautisen ajan hautaröykkiötä. (Museovirasto). 
 
Muinaismuistoja sijaitsee myös Himangan kirkonkylässä, Pöntiön Kärkiskankaalla ja Soukanne-
vankankaalla noin 2,5–3,3 km etäisyydellä suunnittelualueesta. (OIVA-tietokanta ja Museoviras-
to).  
 
Suunnittelualueen maisema koostuu rakentamattoman metsätalousalueen, tehokkaasti ojitetun 
suon ja luonnontilaisten suoalueiden vuorottelusta. Metsä- ja suoalueiden väliin jää varsinkin 
kaava-alueen pohjois- kaakkoisosissa useita kivikkoisia kuivan kankaan alueita. Pohjoisosassa on 
muutamia pienialaisia pirunpeltoja, muinaisranta-alueita. Suoalueiden välissä kohoaa lukuisia 
kuivempia kumpareita. 
 

4.7 Maa-alueiden omistus  
 
Suunnittelualueen maa-alueet omistavat pääosin yksityiset maanomistajat. Toimijat ovat tehneet 
maanvuokraussopimuksia maanomistajien kanssa. Mahdollisista vuokra-alueiden muutoksista 
neuvotellaan tarpeen mukaan.   
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4.8 Suunnittelualueen läheiset muut tuulipuistot 
 
Lähimmäksi Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistoja sijoittuvat tuulivoimahankkeet ovat 
(kuva 14):  

 Läntisneva, Kalajoki: Winda Invest Oy suunnittelee tuulipuistoa Etelänkylän ja Kurikkalan 
kylien väliselle alueelle. Etäisyys hankealueelle on lähimmillään noin 7 km.  

 Mutkalampi: Kalajoki, Kokkola, Kannus: PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee 
kolmen kunnan alueelle noin 100 tuulivoimalan puistoa, yksikköteholtaan 3 MW. Etäisyys 
hankealueelle on lähimmillään noin 12 kilometriä. 

 Mustilankangas, Kalajoki: TuuliWatti Oy on käynnistänyt 22 voimalan rakentamisen alu-
eelle. Voimaloiden yksikköteho on 3,3 MW ja kokonaisteho 73 MW. Etäisyys hankealueel-
le on noin 17 km.  

 Tohkoja, Kalajoki: wpd Finland Oy suunnittelee alueelle noin 26 tuulivoimalan rakenta-
mista. Tuulivoima-alueen osayleiskaava on lainvoimainen. Luvitus on vielä kesken. Etäi-
syyttä hankealueelle on noin 19 km. 

 Jokela, Kalajoki: wpd Finland Oy suunnittelee alueelle noin 12 tuulivoimalan puistoa, yk-
sikköteholtaan 3 MW. Tuulivoima-alueen osayleiskaava, ympäristö- ja rakennusluvat ovat 
lainvoimaisia. Etäisyys hankealueelle on noin 20 km. 

 Kuuronkallio, Kannus: wpd Finland Oy, yhdessä Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n 
kanssa, suunnittelee alueelle noin 17 tuulivoimalan puistoa, yksikköteholtaan 3 MW. Etäi-
syys hankealueelle on lähimmillään noin 26 kilometriä. 

 Kytölä, Alavieska: TM Voima Oy suunnittelee alueelle enintään 9 voimalan tuulivoima-
puistoa. Etäisyyttä hankelueelle on noin 26 km.  

 Juurakko, Kalajoki: Juola Holding suunnittelee alueelle 6-8 tuulivoimalan rakentamista. 
Etäisyyttä hankealueelle on noin 26 km. 

 Saarenkylä-Vieskanjärvi, Alavieska: TM Voima Oy suunnittelee alueelle enintään yhdek-
sän tuulivoimalan puistoa. Etäisyyttä hankealueelle on noin 27 km. 

 Mehtäkylä, Kalajoki: Tuuliwatti Oy suunnittelee alueelle 9 voimalan rakentamista. Etäi-
syyttä hankealueelle on noin 29 km. 
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Kuva 14. Lähialueen tuulivoimahankkeet. 
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5. OLEMASSAOLEVAT SELVITYKSET JA TIETOPOHJA 

Aluetta koskevat selvitykset ja aineistot: 
- Geologian tutkimuskeskus. Geologiset aineistot. Geomaps –digitaalinen karttasovellus. 
- Kalajoen kaupunki: Kaavoituskatsaus 2014.  
- Keski-Pohjanmaan liitto. Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat I – III. 
- Keski-Pohjanmaan liitto. Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnos 12.3.2013. 
- Keski-Pohjanmaan liitto. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan mannertuulivoimasel-

vitys 2011. 
- Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001. Keski-Pohjanmaan arvokkaat mai-

sema- ja kulttuurialueet. Kokkola.  
- Liikennevirasto. Liikennemääräkartat 2013.  
- Maanmittauslaitos. Paikkatietoikkuna.  
- Museovirasto. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. 
- Museovirasto. Muinaisjäännösrekisteriportaali. 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja 1. vaihemaakuntakaa-

va. 
- Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997. 
- Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet (Pohjois-Pohjanmaan 

seutukaavaliitto 1993). 
- Valtion ympäristöhallinto. OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 

 

6. LAADITTAVAT SELVITYKSET 

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä tullaan laatimaan seuraavat selvitykset, jotka 
palvelevat myös osayleiskaavan laadintaa ja täyttävät kaavoituksen edellytykset:  
 

1. Linnuston kevätmuuttoselvitys 
2. Linnuston syysmuuttoselvitys 
3. Pesimälinnustoselvitys 
4. Lepakkoselvitys 
5. Liito-oravakartoitus 
6. Luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitus 
7. Maisemaselvitys 
8. Melumallinnus 
9. Välke- ja varjostusmallinnus 
10. Näkymäalueanalyysi 
11. Liikennöitävyysselvitys 
12. Sähköverkostoselvitys laaditaan tarvittaessa. 
13. Lentoesteet ja tutkavaikutukset 
14. Maa- ja kallioperäselvitys  
15. Arkeologinen selvitys 
16. Asukaskysely 

 
Selvitykset kuvataan tarkemmin erillisessä YVA –ohjelmassa (syksy 2014). 
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7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § 
 
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
 
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellises-
sa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä 
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
 
 
Vaikutusten arviointi perustuu hankkeesta laadittavaan, YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutus-
ten arviointiin. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista kootaan kaavaselostukseen keskeiset 
vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 § ja -asetuksen 1 § mukaisesti. Vaikutuksia 
arvioidaan tällöin: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-

teeseen, 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
 

Arviointimenetelmät kuvataan tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa.  
 

7.1 Ihmisten elinolot ja elinympäristö 
 
Tuulivoimarakentamisesta voi aiheutua ihmisten elinympäristön laatuun kohdistuvia vaikutuksia, 
jotka liittyvät tuulivoimaloiden maisemalliseen vaikutukseen sekä syntyvään meluun ja voimaloi-
den siipien liikkeen aikaansaamaan välkevaikutukseen.  
 
Tuulivoimalat voivat heikentää paikallisesti merkittävien lähiulkoilualueiden viihtyisyyttä. Alueen 
virkistyskäyttöön, esimerkiksi retkeilyyn, vaikuttavia seikkoja saattavat olla mm. alueelle tulevat 
rakentamisenaikaiset liikkumisrajoitukset, voimalarakenteet sekä melu- ja maisemavaikutukset. 
 

7.2 Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto 
 
Maa- ja kallioperään aiheutuu muutoksia rakentamisesta johtuen, koska niitä joudutaan muok-
kaamaan voimaloiden perustuksia varten. Pohjavesialueille suunniteltavia tuulipuistoja pyritään 
välttämään. 
 
Varsinaisessa tuotantovaiheessa tuulivoima ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä eikä muitakaan 
päästöjä ilmaan. Tuulivoimantuotannosta ei myöskään synny juuri lainkaan jätteitä eikä esimer-
kiksi lauhdevesipäästöjä vesistöön. Tuulivoimatuotannon ilmastovaikutukset ovat positiivisia, sillä 
sen avulla voidaan korvata esim. fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa uusiutu-
valla energialla.  
 

7.3 Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat 
 
Tuulivoimapuistoja toteutettaessa osa tuulivoimaloiden luonnonympäristöstä muuttuu rakenne-
tuksi ympäristöksi. Tuulivoimalaitosten tarvitseman alan lisäksi luonnonympäristöön kohdistuva 
muutos syntyy huoltoteiden, maakaapeleiden johtokäytävien ja sähkönsiirtoverkoston rakentami-
seen tarvittaviin maa-alueisiin. 
 
Ekologisista vaikutuksista merkittävimpiä voivat olla rakentamisen ja käytön vaikutukset uhan-
alaisiin luontotyyppeihin ja lajeihin sekä lintuihin.  
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7.4 Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä yhdyskunta- ja energiatalous ja liikenne 

 
Tuulipuiston rakentaminen, toiminta ja käyttö muuttavat alueen aluerakennetta johtuen tiestön, 
sähkönsiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisesta. Alueen toiminnallinen luonne muuttuu 
maa- ja metsätalousvaltaisesta teollisen energiatuotannon alueeksi. Tuulivoimaloiden alueet säi-
lyvät kuitenkin päämaankäyttötarkoitukseltaan metsätalousalueena.  
 
Tuulipuistot ovat merkittäviä rakennushankkeita, jotka vaikuttavat aluetalouteen mm. työllisyys-
vaikutusten ja verokertymän kautta. Hankkeet tuottavat kunnalle verotuloja ja tuulipuiston 
maanomistajille vuokratuloja. Tuulivoimahankkeen toteutuessa sillä pystytään kasvattamaan 
uusiutuvan energian tuotantoa.  
 
Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan tuulipuiston rakentamisvaiheessa. Kul-
jetukset tapahtuvat raskailla ajoneuvoilla, mikä aiheuttaa tiestön parantamistarvetta ainakin 
tuulipuiston sisällä ja lähialueella. Vähäistä liikennöintiä aiheuttaa myös voimaloiden huoltotarve. 
 

7.5 Kaupunkikuva, maisema, kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö 
 
Tuulivoimarakentamisen näkyvimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Tuulivoimaloiden koon 
vuoksi niiden visuaalinen vaikutus ulottuu laajalle alueelle. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikut-
taa tuulipuiston laajuus, tuulivoimaloiden korkeus, maaston, kasvillisuuden ja rakennusten kat-
vevaikutus sekä ilman selkeys ja valo-olosuhteet.  
 
Maisemavaikutuksia voi pitää merkittävinä, mikäli ne kohdistuvat arvokkaaksi ja herkäksi luoki-
teltuihin maisemakohteisiin, joita ovat erityisesti valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) ja erämaiset 
luonnonmaisemat kuten suojellut laajat avosuot. 
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8. OSALLISET 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lau-
sua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 
 
Kaavahankkeen osallisiksi on määritelty (MRL 62 §): 
 

1. Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa: 
 Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee 
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 
 Boren Oy 
 GS-Fur Oy 
 Hannun Turkis Oy 
 Turkistuotanto Kalle Pöyhtäri 
 Villisikafarmi Toni ja Tuula Heikkilä 
 A. Pahkala Oy 

 
2. Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 
 Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat, lautakunnat ja luottamuselimet 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto  
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo 
 Museovirasto 
 Ilmavoimien esikunta 
 Pääesikunnan operatiivinen osasto 
 Pohjois-Suomen Huoltorykmentin Esikunta 
 Pohjois-Suomen Sotilasläänien Esikunta 
 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
 Metsähallitus 
 Suomen metsäkeskus (Pohjois-Pohjanmaa) 
 Jokilaaksojen pelastuslaitos 
 Finavia 

 
3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:  

 
 Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
 Energiateollisuus ry 
 WWF Suomi 
 MTK Himanka 
 Torvenkylän kyläyhdistys ry 
 Pöntiön kyläyhdistys ry 
 Himankakylän kyläyhdistys ry 
 Pahkala-Pernun kyläyhdistys ry 
 Himangan metsänhoitoyhdistys 
 Pohjanpään metsästysseura 
 Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry 
 Lestijokiseudun Luonto ja Ympäristö ry 
 Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 
 Himangan riistanhoitoyhdistys  
 Himangan Moottorikerho ry 
 Fingrid Oyj 
 Korpelan Voima kuntayhtymäkonserni 
 Digita Networks Oy 
 Anvia Oyj 
 Elisa Oyj 
 TeliaSonera Oyj 
 DNA Oy 
 Suomen Erillisverkot Oy (Virve) 
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9. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ-
MINEN 

 
MRL 62 § 
Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 
 
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja 
suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa val-
misteltaessa tiedottaa niin, että alueen 
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisil-
la ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään (osallinen), on mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvi-
oida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asi-
asta.  
 

 MRL 63 § 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunni-
telma osallistumis- ja vuorovaikutusmenet-
telyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnis-
ta. 
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa 
sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus 
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, 
suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- 
ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on 
järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merki-
tyksen kannalta sopivalla tavalla.  
 

 
 
 
Kaavoituksen suunnitteluun on mahdollisuus osallistua monella tavalla mm. 
osallistumalla yleisötilaisuuksiin, ottamalla yhteyttä kaavoittajaan ja esittä-
mällä mielipide kaavasta sen nähtävilläoloaikana. Alla olevassa listassa esitel-
lään vaiheet. 
 
 
 

9.1 Kaavan vireilletulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 

 Osayleiskaavan vireilletulosta tiedotetaan julkisesti paikallislehdissä sekä 
kaupungintalon ilmoitustaululla. 

 Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 
sekä kaupungin internet -sivuilla osoitteessa: www.kalajoki.fi.  

 Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua 
OAS:n riittävyydestä.  

 Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu ennen 
kaavaluonnoksen asettamista nähtäville. 
 

9.2 Kaavaluonnoksen laadinta  
 

 Osayleiskaavan luonnoksen valmistelu voidaan aloittaa, kun YVA-menettely 
ja muu suunnittelu on tuottanut riittävästi tietoa kaavaluonnoksen laati-
mista varten. 

 Valmisteluvaiheen kuulemisessa kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Näh-
täville asettamisesta ilmoitetaan julkisesti paikallislehdessä, kaupungin il-
moitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana kaava-
luonnoksesta on mahdollisuus antaa kirjallisia tai suullisia mielipi-
teitä. 

 Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 
 Yleisötilaisuuden järjestäminen, joka pyritään yhdistämään YVA-

selostuksesta järjestettävän yleisötilaisuuden kanssa.  
 Osayleiskaavasta järjestetään toinen viranomaisneuvottelu tarpeen mu-

kaan ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. 
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9.3 Kaavaehdotuksen laadinta  
 

 Osayleiskaavaehdotuksen asettaminen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen päätöksellä julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi 
kaupungin ilmoitustaululle. Nähtävilläolosta ilmoitetaan julkisesti paikallis-
lehdessä, kirjeitse osallisille ja kaupungin internet-sivuilla: www.kalajoki.fi. 
Tänä aikana on kunnan jäsenillä ja osallisilla mahdollisuus antaa 
kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia. 

 Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.  
 MRL 66 §:n ja MRA 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään, kun 

kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat muistutukset ja 
lausunnot on saatu. Tarpeellisuus sovitaan ELY -keskuksen kanssa. 
 

9.4 Hyväksymisvaihe  
 

 Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vas-
tineet. 

 Hallituskäsittely, kaavaehdotuksen hyväksyminen ja lähettäminen valtuus-
tokäsittelyyn. 

 Valtuustokäsittely, kaavaehdotuksen hyväksyminen. 
 Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti MRL 67 §:n 

ja MRA 94 §:n mukaan. 
 Kun kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, kaava kuulutetaan 

julkisesti astumaan voimaan (MRA 93 §). Kuulutukset julkaistaan virallisel-
la ilmoitustaululla, sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla.  

 Kaava astuu voimaan 30 vuorokauden kuluttua kuulutuksesta, mikäli siitä 
ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 

 
Kaavaehdotuksesta muistutuksen jättäneille ja siinä yhteydessä osoitteensa ilmoit-
taneille, jotka ovat sitä pyytäneet, lähetetään tieto kunnanvaltuuston päätöksestä 
postitse.  
 

9.5 Muutoksenhaku 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan yleiskaavan hyväksymistä koske-
vaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kun-
talaissa säädetään. 
 
Jos valituksia ei jätetä, kaava astuu voimaan, kun sen hyväksymistä koskevasta 
lainvoimaisesta päätöksestä on kuulutettu (MRA 93 §).  
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10. HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU JA OHJELMA 

Alla on kuvattu sekä osayleiskaavoituksen että ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) aikataulut. 
 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
YVA-ohjelman laatiminen
YVA-ohjelman nähtävilläolo
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostus
Erillisselvitykset, maastotyöt
YVA-selostuksen laatiminen
YVA-selostuksen nähtävilläolo
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen
Yleisötilaisuus
Ohjausryhmä

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
OAS:n laatiminen
Alustavan sijoitussuunnitelman laatiminen
OAS:sta tiedottaminen
Kaavaluonnos
Erillisselvitykset
"Lopullisen" sijoitussuunnitelman laatiminen
Kaavaluonnoksen laatiminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Kaavaehdotus
Kaavaehdotuksen laatiminen
Nähtävilläolo
Hyväksymisvaihe
Valtuuston hyväksyminen
Osallistuminen
Yleisötilaisuus
Viranomaisneuvottelu
* Syysmuuton seuranta suoritettu syksyllä 2013

2014 2015

2014 2015

TYÖN VAIHE, YVA-MENETTELY

TYÖN VAIHE, KAAVOITUS


