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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Kunta:    Kalajoki 

Kaavan nimi:   Kokkokankaan tuulivoima-
   alueen osayleiskaava

Kaavoittajana on Kalajoen kaupunki, jossa hankkeesta vastaa:

   Kalajoen kaupunki 
   Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
  
   Kaavoituspäällikkö Mikko Alin 
   puh. 044 4691 225
	 	 	 @mail:	mikko.alin@kalajoki.fi

Tuulivoimatoimija: OY HIMANGAN TUULI AB
   SABA Tuuli Oy
   Maajohtaja Christoffer Wiik 
   Koulukatu 3-5
   65100 VAASA
   puh. +358 50 326 6885
	 	 	 @mail:	cw@saba.fi

  
Kaavan laatija:   Ramboll Finland Oy  
   Merja Isteri, arkkitehti SAFA, YKS 285
   Kiviharjunlenkki 1A, 90220 Oulu
   puh. 020 755 611 (vaihde)
	 	 	 etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Vireille tulo:   23.4.2013  kvall § 57
Kaavan päiväys:   22.9.2016   (kaavaehdotus)

Hyväksymispäivämäärät:
Kunnanhallitus:   x.x.2016  § xx
Kunnanvaltuusto:   x.x.2016  § xx 

1.1  Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

*  Kaavakartta merkintöineen 1: 10 000

1.2 Muut kaavaprosessin  aikaiset erillisliitteet 

*  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  3.11.2014

*  Kokkokankaan luonnosvaiheen lausunnot ja 
  mielipiteet, sekä niihin laaditut vastineet  22.9.2016

* Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, sekä niihin 
 laaditut vastineet x.x.2016
  

Periaatekuva  tuulivoimalasta.  
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeudet ovat nykyisin 170-230 metriä.    
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2. TIIVISTELMÄ

Tuulivoimatuotannolla on tärkeä osa Suomen pyrkimyksessä lisätä uusiutuvien energiatuotantomuotojen osuutta 
energiantuotannossa.  Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan 
tuulivoimaloiden rakentamista: Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava on MRL 77a §:n mukainen yleis-
kaava, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakentamista koskevien rakennuslupien myöntämisen perusteena.  

Kokkokankaan tuulivoimapuiston alueelle on mahdollista rakentaa 6 kpl kokonaiskorkeudeltaan enintään 200 
metristä tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho tulee olemaan  2,4-5 MW:n  välillä.   Tuulivoimalan tornin 
korkeus on noin 115-145 metriä ja lavan pituus noin 57-75 metriä, riippuen alueelle valittavasta voimalatyypistä.  
Kokkokankaan tuulivoima-alue liitetään noin 0,8 km etäisyydellä olevaan Fingridin kantaverkkoon Pöntiöntien 
varteen rakennettavan maakaapelilinjan kautta. 
 

Kaavan valmisteluvaihe ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehtiin yhdessä  hankealueen pohjoispuolelle 
sijoittuvan Torvenkylän  tuulivoimapuiston kanssa etupäässä YVA-vaiheen synenergiaetujen vuoksi. Kaavaehdo-
tusvaiheessa Kokkokankaan ja Torvenkylän alueet eriytettiin eri kaavaprosesseiksi, sillä hankkeilla on eri toimijat 
ja jatkoaikatauluihin voi tulla eroja.  

Sijaintikartta. 

KOKKOKANKAAN 
TUULIVOIMAPUISTON 
OSAYLEISKAAVAN ALUE 

KALAJOKI 

HIMANKA 



6

3. LÄHTÖKOHDAT / YMPÄRISTÖN NYKYTILA

3.1  Sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kalajoella, entisen Himangan kunnan 
alueella, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan lounaiskulmassa. 
Kalajoen kaupunki kuuluu Ylivieskan seutukuntaan yhdessä 
Alavieskan, Merijärven, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kanssa. 
Kalajoen keskustasta on etäisyyttä Ouluun 130 km, Kokkolaan 
68 km ja Helsinkiin 548 km.  
Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan alue sijoittuu 
noin 20 km Kalajoen keskustasta lounaaseen. Himangan kes-
kusta sijaitsee kaava-alueen lounaispuolella lähimmillään noin 
3 km etäisyydellä.  Kokkokankaan hankealue rajoittuu pohjoi-
sessa Rautila-Pöntiötiehen ja etelässä Pöntiöntiehen.  Valtatie 
8 jää suunnittelualueen länsipuolelle, lähimmillään noin 1,6 km 
etäisyydelle. Pöntiöjoki virtaa hankealueen pohjoisrajan tuntu-
massa. Suunnittelualueen laajuus on noin 3,6  km2. 

3.1.1 Voimajohtoverkko    

Tuulivoiman teknistaloudellinen kannattavuus on sidoksissa riit-
tävän sähköjohtoverkon läheisyyteen.  Valtakunnallinen Fingri-
din kantaverkko (Hirvisuo-Kalajoki voimajohto, 400 kW) kulkee 
lounas-koillis-suuntaisesti suunnittelualueen itäpuolella, lähim-
millään noin 0,3 km etäisyydellä suunnittelualueesta.  
Hirvisuo-Kalajoki voimajohtoreitin saneeraus on meneillään; 
nykyinen 220 + 110 kV  -linja  muutetaan 400 + 110 kV -linjaksi. 
Uusi voimajohto varmistaa yleistä sähkön saatavuutta länsiran-
nikon alueella ja parantaa kantaverkon käyttövarmuutta. 

Sijaintikartta. 

KOKKOKANKAAN 
TUULIVOIMAPUISTON 
OSAYLEISKAAVAN ALUE 
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3.1.2 Tiestö ja liikenne 

Suunnittelualueen länsipuolella, noin 1,7 km etäisyydellä hankealueesta,  kulkee valtatie 8 (Kokko-
lantie) ja kaakkoispuoleltaan suunnittelualue rajoittuu yhdystiehen  7730 (Pöntiöntie).  Pohjoisessa 
suunnittelualue rajoittuu Rautila-Pöntiö väliseen yhdystiehen 18053. Suunnittelualueen lounaisosissa 
kulkee vt 8 ja Pöntiöntien välinen Marjajärventie. Pöntiöntieltä Moskuankallioiden ja Nutturan laavun 
ohi kulkee suunnittelualueen  pohjoisosiin ulottuva metsäautotie. 

Lähiympäristön tiestö ja tiestön keskimääräiset liikennemäärät sekä raskaan liikenteen määrä lähialu-
eella on esitetty alla olevissa kuvissa.  

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

Suunnittelualueen tiestö ja 
keskimääräinen vuorokausi-
liikenne (KVL).
Kokkokankaan kaava-alueen 
rajaus on esitetty kuvassa 
punaisella rajauksella.     

Suunnittelualueen tiestö ja 
keskimääräinen raskaan lii-
kenteen vuorokausiliikenne 
(KVL ras).
Kokkokankaan kaava-alueen 
rajaus on esitetty kuvassa 
punaisella rajauksella
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dellä) ja Tömisevässä (noin 3,4 km:n etäisyydellä lähimmästä 
Kokkokankaalle suunnitellusta tuulivoimalasta).  Myös   Pahka-
lassa on turkistarhoja, joihin tulee vähimmillään etäisyyttä Kok-
kokankaan tuulivoimaloista 4,7 km.   

Kalajoen kaupungilla on tavoitteena keskittää Kalajoen etelä-
puoleiset turkistarhat Marjajärventien alueelle, joskaan alueella 
ei ole ko. tavoitetta tukevaa asema- tai yleiskaavaa.   Marja-
järventien aluetta on jo ennen Himangan liittymistä Kalajoen 
kaupunkiin suunniteltu turkistarha-alueeksi ja sinne on tehty 
palstoitussuunnitelma, jonka mukaisesti nykyiset tarha-alueet 
on rakennettu. Palstoitussuunnitelman mukaan mahdollisia 
turkistarhauksen laajentamisalueita olisi nykyisen tarha-alueen 
tuntumassa; sekä  Marjajärventien pohjois- että eteläpuolella.    

Moskuankallioilla, aivan kaava-alueen itärajalla sijaitsee kallio-
murskeen ottoalue. Marjajärventien turkistarhausalueen tuntu-
massa, Marjajärventien pohjoispuolella sijaitsee kompostointi-
laitos, johon etäisyyttä hankealueen rajasta tulee lähimmillään 
noin 1,3 km. 

Suunnittelualueelle ei sijoitu peltoja, mutta  kauempana Pön-
tiönjoki- ja Himanganjokilaaksoissa  sekä etelässä Lestijoen 
tuntumassa maatalous on tärkeä elinkeino. Suunnittelualueen 
pohjoispuolella, noin 0,3 km etäisyydellä Kokkokankaan tuuli-
voima-alueen rajasta sijaitsee villisikatila. Etäisyyttä lähimpään 
Kokkokankaan tuulivoimalan sijoituspaikkaan villisikatilalta on 
noin kilometri.  
Suunnittelualueen lounaispuolella, Pöntiöntien varressa  noin  
0,4  kilometrin etäisyydellä  sijaitsee moottoriurheilukeskus, jon-
ka toimintaa hallinnoi Himangan moottorikerho ry. 

3.2  Selvitys suunnittelualueen oloista

3.2.1  Aluerakenne  ja rakennettu ympäristö     

Aluerakenteellisesti suunnittelualue sijoittuu Pohjois-Pohjan-
maan eteläosaan, lähelle Himangan taajamaa. Aluerakenteel-
linen keskusverkosto muodostuu kuntakeskusten taajama-alu-
eista (lähinnä Kokkola, Kannus ja Kalajoki) sekä maaseudun 
kyläalueista. Kokkolaan on matkaa noin 47 km, Kalajoelle noin 
20 km. Palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet suurimpiin taaja-
miin ja taajamien välillä myös pendelöidään. Aluerakenteessa 
suunnittelualue sijoittuu asumattomalle seudulle, mutta kuiten-
kin lähelle valtatietä tai alueille, joista alempiasteisella tiever-
kostolla on lyhyet yhteydet ylempiasteiseen tieverkostoon.

3.2.2  Maa- ja metsätalous, turkistarhaus, villisikafarmi ja 
muu toiminta

Suunnittelualue on pääosin metsätalouden piirissä. Suunnit-
telualueen lähiympäristössä sijaitsee useampia turkistarhoja, 
joista lähimmät  noin kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen  
länsipuolella Marjajärventiellä.  Lähimmillään etäisyyttä yksittäi-
sistä Kokkokankaan tuulivoimaloista Marjajärventien nykyisiin 
tarhoihin tulee noin 1,5 km. Myös Lajuksenkankaalla sijaitseva 
turkistarha sijoittuu runsaan 1,4 km etäisyydelle Kokkokankaan 
aiotusta lähimmistä tuulivoimalasta.  Muita turkistarhoja sijait-
see mm. suunnittelualueen lounaispuolella Parkasessa  (noin 
2,2 km:n etäisyydellä lähimmästä Kokkokankaalle suunnitel-
lusta tuulivoimalasta), Ojanperällä (noin 2,6 km etäisyydellä  
lähimmästä voimalasta), Torvenkylällä (noin 4,8 km:n etäisyy-

YKR-rekisterin tiedot suunnittelualu-
een läheisyydestä. 
Kokkokankaan kaava-alueen rajaus 
on esitetty kuvassa mustalla rajauk-
sella. Kaava-alue on YKR-aluejaossa 
lähes täysin luokittelematonta, asu-
matonta aluetta. 



9

3.2.3  Asutus      

Kokkokankaan hankealueella ei sijaitse asutusta. Etäisyyttä lä-
himpiin asuinrakennuksiin niin lomarakentamisen kuin pysyvän 
asutuksenkin osalta tulee vähintään 2 kilometriä.  Suunnittelu-
alueen läheisyydessä sijaitsevat lähimmät kylät ovat itäpuolella 
sijaitseva Pöntiö ja  luoteispuolelle sijoittuvat Parkas ja  Rauti-
la.  Himangan  taajaman asutus sijoittuu noin 3 km etäisyydelle 
suunnittelualueen lounaispuolelle.  

Pöntiön kylän lähimmät pysyvän asumisen rakennukset sijait-
sevat noin 2,1 km etäisyydellä Kokkokankaalle suunnitelluista 
lähimmistä tuulivoimaloista. Myös Rautilan ja Parkasen suun-
nan lähimpään asuinrakennukseen tulee etäisyyttä saman 
verran. Himangan taajaman suunnalla lähin asuinrakennus si-
joittuu Talvipörkkiölle, noin 2,1 km etäisyydelle lähimmästä Kok-
kokankaan tuulivoimalasta.    

Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat läheisillä kylillä pysyvän 
asutuksen seassa. Runsaampi loma-asutus on sijoittunut suun-
nittelualueen länsipuolelle merenrannan ranta-asemakaavoi-
tetuille alueille sekä saariin.  Suunnittelualueen pohjoisosassa  
on muutama muuhun käyttötarkoitukseen merkittyä rakennusta  
(maa- ja metsätaloutta palvelevat rakennukset); Pöntiönjokivar-
ressa sijaitsee metsästysseuran tilat.  

Tuulipuiston lähialueiden asukkaiden ja loma- ja asuinraken-
nusten lukumäärät on esitetty etäisyysvyöhykkeittäin alla ole-
vassa taulukossa.  

Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan Asukkaita  Asuinrakennuksia  Loma-asuntoja

0-1 km     0  0 0

1-2 km     0  0 0

2-5 km     2167  725 103

Kokkokankaan kaava-alue (musta rajausviiva) ja lähialueen rakennukset.  

Kokkokankaan tuulipuiston lähialueen asukkaiden, asuinrakennusten ja lomarakennusten määrä. 
Lähde: Tilastokeskus 2013 (asukkaat) ja Maanmittauslaitos 2014 (asuinrakennukset ja loma-asunnot). 
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tunnetuimmista Pohjanmaan rannikkopitäjien jokisuussa si-
jaitsevista historiallisista markkinapaikoista. Markkinapaikalle 
kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja pieni-
mittakaavaisen rakennuskantansa. Vanhan hautausmaan ym-
päröivä Himangan kirkko on Jacob Rifjin v. 1794 suunnittelema, 
ja 1800-luvun lopulla tehdyistä korjauksista peräisin oleva asu 
on erinomaisesti säilynyt.  

Pohjanmaan rantatien RKY-osuudet  Alajoella ja Ala-Viirteellä 
sijoittuvat myös 5,6 - 7 km etäisyydelle suunnittelualueesta.  
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista 
tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kul-
kenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden ympäri. Pohjois-Poh-
janmaalla Pohjanmaan rantatien yksi parhaimmin säilyneistä 
osista on mm. tämä kyseinen Alajoentien osuus.  
 

Etäisyyttä edellä mainittuihin ja seuraavaksi läheisiin RKY -koh-
teisiin tulee Kokkokankaan hankealueelta seuraavasti: 

* Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko  3,2 km
* Pohjanmaan rantatie (Alajoki) 5,5 km 
* Pohjanmaan rantatie (Kokkola) n. 6,7 km
* Lohjajan kirkko ja pappila  n. 10,5 km
* Ohtakarin kalastajayhdyskunta 
   ja luotsiasema (Kokkola) n. 14 km 
* Plassin vanha markkinapaikka  n. 20 km 
* Kalajoen pappila  n. 20 km

3.2.4  Maisema ja kulttuuriympäristö

Kokkokankaan hankealue sijoittuu maisemallisessa maakun-
tajaossa Pohjanmaahan ja siinä tarkemmin Keski-Pohjanmaan 
jokiseutuun ja rannikkoon. Maaston suhteellisen tasaisuuden 
vuoksi soita on runsaasti. Keski-Pohjanmaan jokiseutu- ja ran-
nikkoalueella vuorottelevat jokilaaksot, lähes huomaamattomik-
si tasoittuneet harjujaksot ja drumliiniharjanteet. Harjujaksot 
päättyvät rannikolla Vattajan ja Kalajoen laajoihin lentohiekka-
kenttiin. Laajimmat peltoalueet avautuvat Lestijoenjokilaaksos-
sa ja Kokkolan entisillä merenpohjansavikoilla. Muualla pellot 
seuraavat pikkujokien varsia kapeina nauhoina. Jokilaaksojen 
väliin jää asumattomia sydänmaita, karuja mäntykankaita, rä-
meitä ja nevoja.   
Suunnittelualueen maisema koostuu rakentamattoman metsä-
talousalueen, tehokkaasti ojitetun suo- ja luonnontilaisten suo-
alueiden vuorottelusta. Metsä- ja suoalueiden välissä kohoaa 
lukuisia kuivempia kumpareita. 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäris-
töt (RKY):

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä ra-
kennettuja kulttuuriympäristökohteita (RKY). Lähin RKY-kohde, 
Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko, sijoittuu  noin 
3,2 km etäisyydelle hankealueesta lounaaseen.  Lestijokisuus-
sa sijaitseva Raumankarin vanha markkinapaikka muodostaa 
Himangan kirkonkylän vanhan ytimen. Raumankari on yksi 

Kokkokankaan kaava-alueen 
läheisyydessä sijaitsevat ar-
vokkaat maisema-alueet ja ra-
kennetun ympäristön kohteet 
(RKY).
Kokkokankaan kaava-alue on 
esitetty kuvassa mustalla raja-
uksella. 
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Maakunnalliset rakennetut kulttuuriympäristöt:

Kokkokankaan hankealueen lähistöllä sijaitsee seuraavat maakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön kohteet:
*  Himankakylän raitti ja kalasatama (Himankakylä)  sij. lähimmillään noin 5,2 km etäisyydellä Kokkokankaan hankealueesta 
*  Pohjanmaan rantatie (Himangan pohjoispuolinen osuus)  noin 1,7 km etäisyydellä Kokkokankaan hankealueesta
*  Yksittäisiä maakunnallisesti arvokkaita rakennuksia  

Valtakunnalliset maisema-alueet: 
Kokkokankaan hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita,  mutta suunnittelualu-
een lähiympäristössä arvokkaita maisema-alueita on useita.  
Ympäristöministeriössä on viime vuosina laadittu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinven-
tointi. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien päätavoitteena oli tarkistaa aluevali-
koima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Inventoinnissa 
aiemmin tunnistettuja ja nimettyjä arvokkaita maisema-alueita arvioitiin uudelleen ja niitä täydennettiin tarpeen mukaan, sillä mai-
sema on jatkuvassa muutoksessa. Arvokkaita maisema-alueita myös täydennetään tarvittaessa. Valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden inventointien yhteydessä on inventoitu myös maakunnallisesti arvokkaat alueet, joista päättäminen kuitenkin 
kuuluu maakuntien liitoille.  Valtioneuvoston periaatepäätöstä valtakunnallisista maisema-alueista ei ole vielä saatu; asia on lau-
suntokierroksella.   
Alla on esitetty Kokkokankaan hankealueen sijainti suhteessa valtakunnallisiin ja maakunnallisiin maisema-alueisiin etäisyyksinä.  
Suunnittelualueen maisemarakennetta ja arvokkaita maisema-alueita on kuvattu tarkemmin Kokkokankaan ja Torvenkylän YVA-
selostuksessa.

3.2.5  Muinaismuistot 

Kokkokankaan tuulivoimapuiston alueella sijaitsee kaksi mui-
naisjäännös-kohdetta: Moskuankalliot (1000012386) ja  Mosku-
ankalliot 2 (1000026966).  
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on tehty YVA-
menettelyn yhteydessä arkeologinen inventointi kesällä 2014.  
Ennen inventointia  hankealueelta ja sen lähiympäristöstä 
tunnettiin vain Moskuankallioiden (1000012386) rautakautinen 
röykkiökohde. Kesällä 2014 tehdyssä inventoinnissa löytyi 
kolme uutta muinaisjäännöskohdetta, joista Moskuankalliot 2 
(1000026966) sijaitsee suunnittelualueella. Lisäksi kesän inven-
toinnissa paikannettiin kaksi muuta suunnittelualueen ulkopuo-
lelle jäävää kulttuuriperintökohdetta.  
Tarkemmin suunnittelualueelle ja sen lähialueelle sijoittuvat 
seuraavat, viereisessä kuvassa esitetyt muinaisjäännökset ja 
muut kohteet:
1)  Moskuankalliot / 1000012386 
  rautakautinen kiinteä muinaisjäännös
  hautapaikat, hautaröykkiöt  / tunnettu muinaisjäännöskohde 
2)  Moskuankalliot 2 /  1000026966  
  rautakautinen kiinteä muinaisjäännös  
  hautapaikat, hautaröykkiöt / uusi muinaisjäännöskohde
3)  Toolinpelto / 1000026967
  rautakautinen kiinteä muinaisjäännös     
  rakkakuopat / uusi muinaisjäännöskohde 
4)  Sääskenkangas / 1000026968 
  historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös
  työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat / uusi muinaisjäännös  
5)  Kokko /  1000026988
  muu kulttuuriperintökohde; hist. asuinpaikka, rak. perustukset 
6)  Syväjärvi / 1000026989
   muu kulttuuriperintökohde; hist. asuinpaikka, rak. perustukset    

Alueen nimi    arvoluokka  arvoluokka   etäisyys  Kokkokankaan hankealueesta  
     nyt    ehdotus (uusi inv.) 
Kalajoen Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo maakunnal. valtakunnal.  4 km (päivitysinventoinnissa ehdotettuun 
(Hiekkasärkät - Rahja)        uuteen vk-maisema-alueeseen)

Himangan kulttuurimaisema Lestijokivarressa  maakunnal.  maakunnal.   3 km 
(Himangan peltoalue)

Alaviirteen saaristo ja Maakannuskarinlahti maakunnal. maakunnal.  6 km
(Maakannuskarinlahti ja Meksinkallio)

Vattajan rantamaisemat    maakunnal.  valtakunnal.   12 km   (päivitysinventoinnissa ehdotettuun
           uuteen vk-maisema-alueeseen)
Pitkäsenkylän - Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa
(Pitkäsenkylä - Tynkä)   maakunnal.  maakunnal.   17 km

Pohjanmaan rantatien kulttuurimaisemat maakunnal.  maakunnal.   19,5 km  
(Lohtajan osa-alue)

Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön muinaisjäännökset. 
Kokkokankaan kaava-alue on esitetty kuvassa mustalla rajauksella.

muinaisjäännös (inv. 2014)

muu havainto (inv. 2014)

muinaisjäännös 
(museovirasto)
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3.2.6  Virkistyskäyttö ja matkailu  

Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvityksen mukaan (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 2015) Kokkokankaan hankealueella tai sen vä-
littömässä lähiympäristössä ei sijaitse virkistyksen tai matkailun 
aluevarauksia.  Selvitys huomio lähiympäristöstä Kalajoen Hiekka-
särkkien ja Rahjan saariston aluekokonaisuuden, Lestijoen varren 
sekä Kalajokivarren.  Virkistysverkkoselvityksen mukaan Kokkokan-
kaan aluetta tai sen lähiympäristöä ei ole myöskään osoitettu ns. 
hiljaiseksi alueeksi (ks. viereinen kuva). 
Hankealueeseen rajoittuva Pöntiöntie on  Rautila-Pöntiötien  ohella 
lähialueen asukkaiden kertoman mukaan vilkas pyöräilyreitti.  Maa-
kuntakaavassa  (Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistel-
mäkartta) on myös  valtatien 8 varteen osoitettu kevyen liikenteen 
yhteystarve Himangan ja Kalajoen välille.   
Kokkokankaan hankealueen läpi on maakuntakaavassa osoitettu 
ohjeellinen moottorikelkkareittivaraus Himangalta koilliseen.  Pön-
tiöntien varressa, noin  0,4 kilometrin etäisyydellä  suunnittelualu-
eesta lounaaseen sijaitsee moottoriurheilurata.  Muita virkistyskoh-
teita ja -reittejä sijaitsee mm. Himangan kirkonkylällä, Pahkalassa, 
Pernussa ja Rahjan saaristossa. Sipoonjokivarressa ja sen ympä-
ristössä sijaitsee Pleunan luontopolku, maastopyöräilyreitti ja laavu-
ja. Etäisyyttä Pleunaan tulee Kokkokankaan hankealueen pohjois-
osista noin 10 km. Suunnittelualueen pohjoispuolella,  noin 13 km 
päässä Kokkokankaan hankealueesta sijaitsee lähialueen tärkein 
matkailukohde, Kalajoen Hiekkasärkät. Torvenkylällä sijaitsee maa-
tilamatkailuyritys.      
Pöntiöjoen tuntumassa suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee 
Pohjanpään metsästysseuran tilat, joista metsästysmaja tuhoutui tu-
lipalossa 2014.  Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Nutturan 
laavu. Toinen  lähiympäristöön sijoittuvaan Kokon laavulle tulee etäi-
syyttä noin 1,5 km.  Alueella marjastetaan, sienestetään ja oleillaan 
luonnossa sekä metsästetään. Alueella metsästetään pääosin hirviä 
ja kanalintuja. Suunnittelualueen pohjoisosassa virtaavan Pöntiöjo-
en sekä lähiympäristön pienten järvien (Hirvijärvi, Pirttijärvi) kalas-
tuksellinen merkitys on vähäinen. 

Virkistyskohteet ja -reitit  sekä 
maankäytön erityiskohteet 
suunnittelualueella ja sen vä-
littömässä läheisyydessä. 
Kokkokankaan kaava-alue on 
esitetty kuvassa mustalla raja-
uksella.

Ote Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvityksen ”hiljaiset alu-
eet” -kartasta.  
Kokkokankaan hankealue on lisätty kuvaan vihreällä pallukalla. 
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3.2.7  Luonnonympäristö ja kasvillisuus 
 

Kasvitieteellisessä jaottelussa suunnittelualue sijoittuu keski-
boreaaliselle havumetsävyöhykkeelle. Suunnittelualueen ja 
lähiympäristön  metsät ovat laajalti metsätalouskäytössä ja alu-
eella on useita hakkuualueita. Suunnittelualueen yleisilmettä 
luonnehtivat luode-kaakkosuuntaisesti vuorottelevat pitkittäiset 
suo- ja kangasmetsäalueet. Vesistöjä esiintyy niukasti, niistä 
huomionarvoisimpina suunnittelualueen pohjoisosassa virtaava 
Pöntiönjoki  sekä  suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevat  
Hirvijärvi sekä  kauempana vt 8 tuntumaan jäävä  Pirttijärvi. 

Kartta- ja maastotarkastelun perusteella suurin osa suunnitte-
lualueen soista on ojitettu. Suunnittelualueen  pohjoispuolella 
sijaitsevat Hirvijärvenneva sekä Linttiräme ovat lähiympäristön  
ainoita luonnontilaisempina säilyneitä suoalueita.  Pöntiönjoki-
varsi on kasvillisuudeltaan monimuotoinen ja toimii ekologisena 
yhteytenä. Pöntiöjoen sivu-uomat ovat ojittamattomilta osiltaan 
mahdollisesti vesilain mukaisia säilytettäviä uomia ja rantavyö-
hykkeeltään  kasvillisuudeltaan monimuotoisempia kuin ympä-
röivä metsäluonto. 

Suunnittelualueen kuusivaltaiset metsät ovat normaalissa ta-
louskäytössä. Paikoin maasto on karua ja kivikkoistakin. Ki-
vikkoisuus tekee metsäluonnosta paikoitellen pienpiirteisem-
pää.  Suunnittelualueen keskiosassa (Moskuankalliot) sekä 
kaava-alueen  itärajan tuntumassa  tavataan myös avokalliota. 
Pohjoisempana, noin 2,5 - 4 km etäisyydellä  Kokkokankaan 
hankealueesta sijaitsee muutamia pienialaisia muinaisranta-
kivikkoja (pirunpeltoja). Myös  suunnittelualueen itäpuolella, 
Lintukorven alueella on laajoja epäyhtenäisiä kivikoita ja loh-
kareikkoja, mutta ne eivät sijoitu Kokkokankaan hankealueel-
le. Kokkokankaan kaava-alueen pohjoispuollella, runsaan 2 
kilometrin etäisyydellä sijaitsevat pirunpellot ovat ainoita  han-
kealueen (YVA-hankealueen laajuus)  metsälakikohteita. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti merkittäviä kasvillisuusesiintymiä tai uhanalaisia 
lajeja. Suunnittelualueen luonto on metsä- ja suotyyppien osal-
ta pääsääntöisesti voimakkaasti käsiteltyä. Luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä ei esiinny tuulivoima-
laitosten suunnitelluilla sijoituspaikoilla. Metsäaluerakenne on 
vaihtelevan ikäinen, mutta pääosin nuorista ja varttuvista ke-
hitysvaiheista koostuva. Vanhimpia metsiköitä edustavat noin 
100 vuoden ikäiset puolukkatyypin männiköt ja mustikkatyypin 
kuusikot, mutta varsinaisia vanhanmetsän indikaattoreita ei ha-
vaittu maastoselvityksissä, vanhimpien kuusikoiden ja vähäistä 
lahopuustoa lukuun ottamatta.

3.2.8  Linnusto ja muu eläimistö 

Selvitysten tarkemmat menetelmät ja tulokset on esitetty YVA-
selostuksessa ja liiteraporteissa.

Pesimälinnusto
Maastoselvitysten perusteella suunnittelualueen ja niiden lähi-
alueen pesimälinnusto koostuu valtaosin Keski-Pohjanmaalla 
yleisistä ja runsaista metsälajeista. Suojelullisesti huomioitavia 
lajeja alueella tai sen välittömässä läheisyydessä esiintyi pesi-
mäaikana maastotutkimuksissa 33, jotka edustavat pääasias-
sa metsien ja kosteikkojen lajistoa sekä petolintuja. Näistä 28 
tulkittiin suunnittelualueella tai sen läheisyydessä pesiviksi tai 
reviiriä pitäviksi. Valtakunnallisesti uhanalaisista vaarantuneista 
(VU) lajeista näitä olivat tukkasotka, mustakurkku-uikku, meri-
kotka, sinisuohaukka, hiirihaukka, törmäpääsky ja kivitasku. 
Silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluista lajeista esiintyivät tukka-
koskelo, teeri, metso, rantasipi, helmipöllö, käenpiika, niittykir-
vinen ja punavarpunen ja alueellisesti uhanalaisista metso, liro, 
pikkusieppo ja järripeippo. Lisäksi lajeista 15 lukeutuu lintudi-
rektiivin liitteen lajeihin ja 14 Suomen kansainvälisiin vastuu-
lajeihin. Merikotka lisäksi kuuluu luonnonsuojelulain erityisesti 
suojeltaviin lajeihin. Muita huomionarvoisia ovat kesäajan ruo-

kailulennoillaan runsaslukuisesti suunnittelualueen yli kulkevat 
selkälokki (VU) ja naurulokki (NT). Tavatut uhanalaiset lajit eivät 
pesi suunnittelualueen sisällä vaan sen reunoilla tai lähiympä-
ristössä. Samoin petolintureviirit sijoittuivat pääosin suunnitte-
lualueen ulkopuolelle. Kokkokankaan kaava-alueen tuulivoima-
loiden rakennuspaikoilla huomionarvoisten lajien esiintyminen 
onkin kokonaisuutena niukkaa, sillä alueella vallitsevat ojitetut 
rämeiköt ja nuoret talousmetsät ovat linnustoltaan köyhiä.

Maastohavaintojen ja pesärekisteritietojen perusteella suunnit-
telualueen vaikutuspiirissä noin 10 kilometrin säteellä on kolme 
merikotkareviiriä.  Merikotka on aiemmin pesinyt suunnittelualu-
een tuntumassa, runsaan kilometrin etäisyydellä  hankealueen 
pohjoispuolella ja viimeksi vuonna 2009. Pohjois-Pohjanmaa 
ELY antoi 2.12.2013 lausunnon vanhasta pesäpuusta, joka ei 
ole enää luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti suojeltu. Kesäl-
lä 2014 ilmeisesti pesimätön merikotkapari liikkui melko sään-
nöllisesti suunnittelualueella sekä suunnittelualueen ja meren 
rannan välisellä alueella.  Parin käytös ei viitannut pesintään 
kesällä 2014. Lisäksi suunnittelualueella on havaittu liikkuvan 
säännöllisesti muitakin enimmäkseen pesimättömiä merikot-
kia, mutta vain satunnaisesti pesimäaikaan.  Alueelle sijoittuva 
metsässä oleva avoin villisikafarmi on todennäköinen houku-
tin merikotkalle.  Viimeisimmän, kesällä 2016 lintuharrastajan 
tekemän havainnon mukaan, merikotkalla on havaittu olevan 
pesä tai mahdollisesti 2 pesää vt 8 meren puolella, arviolta 4-5 
km etäisyydellä Kokkokankaan tuulivoima-alueesta. Muiden 
erityisseurannassa olevien petolintulajien pesäpaikkoja ei tun-
neta alle 10 km:n säteeltä.
 

Muuttolinnusto

Kaavaprosessiin kuuluva muuttolintuselvitys laadittiin YVA-pro-
sessin yhteydessä vuosina 2013–2014.    Perämerellä Kokko-
lan ja Siikajoen välinen koillinen-lounas - suuntainen rantaviiva 
tarjoaa keväällä ja syksyllä muutto- ja vaelluslinnuille selkeän 
johtolinjan, jota seurata. Sekä meren että maa-alueiden ylitystä 
välttelevät lajit seuraavat helposti rantaviivaa. Sääolosuhteet, 
kuten tuulen suunta ja voimakkuus, vaikuttavat myös muut-
toreitteihin, samoin rantaviivan muodot, kuten niemet. Näistä 
syistä muutto on runsaimmillaan rannikolla, etenkin Kalajoen 
ja Pyhäjoen välisellä saarettomalla osuudella.  Pohjois-Pohjan-
maalla muuttoreittien sijaintiin vaikuttavat rannikkolinjan lisäksi 
kansainvälisesti merkittävät lintujen lepäily- ja pesimäalueet 
Liminganlahdella ja Hailuodossa sekä niiden ympäristössä 
(Hölttä ym. 2013).  Birdlife Suomen laatiman päämuuttoreittien 
tarkastelun mukaan noin 20 lajista (Toivanen ym. 2014) Perä-
meren rannikolla Himangan kohdalla kulkevat erityisesti (taiga-) 
metsähanhen kevätmuuton ja joutsenen kevät- ja syysmuuton 
päämuuttoreitit. 

Muista linturyhmistä syksyllä metsähanhi ja petolinnut muut-
tavat maakunnan läpi hajanaisemmin. Kurjen kohdalla syksyn 
päämuuttoreitti kulkee selkeästi sisämaassa. Monien vesi- ja 
rantalintujen (kuten kahlaajien, lokkilintujen ja pienten sorsalin-
tujen) muutto on monikymmenkertaisesti voimakkaampaa ran-
nikon läheisyydessä kuin sisämaassa. Kuitenkin näiden lajien 
näkyvä muutto vaimenee nopeasti rannikkolinjalta etääntyessä.  
Siten niitä havaitaan olennaisesti vähemmän suunnittelualueen 
kohdalla kuin vain parisen kilometriä lännempänä meren ran-
nassa. Yleensä meren yllä muuttavien merimetsojen, arktisten 
sorsalintujen ja kuikkalintujen muutto on myös heikkoa suun-
nittelualueen kohdalla. Sen sijaan mm. sepelkyyhkyjen, töyhtö-
hyyppien, petolintujen ja varpuslintujen muutto on runsaampaa 
suunnittelualueella kuin etäämpänä sisämaassa tai merellä. 

Muuton seurannassa (vuosina 2013-2014) suhteutettuna ha-
vainnoinnin määrään tavatut lintumäärät voidaan pitää yllät-
tävän pieninä ottaen huomioon suunnittelualueen sijainnin 
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rannikon läheisyydessä. Kevään osalta tämä osittain selittyy 
poikkeuksellisen pitkäksi venyneellä muuttoajalla. Erittäin läm-
pimän talven ja alkukevään jäljiltä lintujen muutto jakautui pit-
källe aikavälille. Selkeitä ennustettavia muutto-ryntäyksiä ei 
esiintynyt. Toisena osasyynä oli se, että muuton havainnoin-
tiin olosuhteet eivät olleet optimaalisia. Puuston vuoksi näky-
vyysalue oli rajoittunut maanpinnalta havainnoitaessa. Tämän 
vuoksi apuna käytettiin henkilönostinta, jolla päästiin puiden 
yläpuolelle. Tästä oli selkeästi hyötyä, mutta esimerkiksi tuulen 
aiheuttama tärinä vaikeutti jonkin verran havainnointia. Muutto-
lennossa olevia lintuja kirjattiin mm. seuraavasti: joutsenia noin 
500, syksyllä noin 3500, metsähanhia keväällä 1350 ja syksyllä 
noin 200, kurkia keväällä noin 270 ja syksyllä noin 1000 sekä 
muuttavia petolintuja keväällä 50 ja syksyllä 40.  Töyhtöhyyppiä 
havaittiin keväällä noin 250 ja sepelkyyhkyjä keväällä noin 700. 
Muuttolennossa olevia pienempiä vesilintuja, kahlaajia, lokkilin-
tuja, sepelkyyhkyjä ja varpuslintuja havaittiin vähän. 

Kerääntymisalueina tärkeitä ovat etenkin laajat peltoalueet, 
matalat vesistöt ja avoimet rannat. Suunnittelualueen sisällä 
olevat peltoalueet ovat liian pienialaisia tärkeiksi levähdysalu-
eiksi. Huomiota kiinnitettiin alueen ympäristössä oleville laajoil-
le peltoalueille, joilla levähtäviin lintuihin hankkeella voisi teo-
riassa olla vaikutusta. Keväällä 2014 Tomujoen peltoalueelle 
kerääntyi hyvin merkittävästi hanhia ja joutsenia. Enimmillään 
(6.4.) metsähanhia oli peräti 1750 yksilöä (Keski-Pohjanmaan 
lintutieteellinen yhdistys Tiira-aineisto). Alueella oli useita sa-
toja metsähanhia yli kahden viikon ajan. Levähtäjämäärät oli-
vat suuria myös seuraavana keväänä, kun 11.4. metsähanhia 
laskettiin 800 yksilöä (Hannu Tikkanen). Myös joutsenmäärät 
olivat suuria keväällä 2014, sillä 26.3.2014 alueella oli 750 yk-
silöä (Hannu Tikkanen). Torvenkylän ja Pahkalan peltoalueilla 
ei todettu maastokartoituksissa nyt, eikä ole todettu aiemmin, 
erityistä merkitystä kerääntymisalueena. 

Yhteenvetona suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoa 
pitkin kulkevalle muuttoreitille. Tämä koskee erityisestä jout-
senta ja metsähanhea. Maastotutkimuksissa lajien tiivein muut-
toreitti osui kuitenkin suunnittelualueen ja merialueen väliin, ei 
suunnittelualueen kohdalle. Todennäköisesti tietyissä sääolo-
suhteissa esim. länsituulella näiden lajien muutto voi olla voi-
makkaimmillaan suunnittelualueen kohdalla. 

Arvokkaat linnustoalueet
Maailman laajuisesti tärkeälle lintualueella (IBA) Rahjan saaris-
toon on etäisyyttä on lähimmillään 3,4 km. Rahjan saariston ja 
Alaviirteenlahden (FINIBA) alue ulottuu rannikolla  IBA-rajausta 
etelämmäs ja se sijoittuu lähimmillään noin 6 km etäisyydelle 
Kokkokankaan hankealueesta.  Muita maailmanlaajuisesti tai 
valtakunnallisesti tärkeitä lintualueita sijaitse Kokkokankaan 
hankealueen läheisyydessä.  Lähimmät maakunnallisesti tär-
keät lintualueet ovat Tomujoen kerääntymisalue on  noin 5 km 
etäisyydellä ja Mikonlahti-Ruonanlahti sijaitsee runsaan 3 km 
etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu 
itsessään MAALI-alueelle, ns. muuttolintujen pullonkaula-alu-
eelle.

Lepakot
YVA-vaiheessa tehdyn lepakkokartoituksen mukaan Kokkokan-
kaan-Torvenkylän hankealueilta havaittiin kahta eri lepakkola-
jia; pohjanlepakkoa ja siippalajia. Lepakkohavaintoja kertyi koh-
talaisesti. Selvityksen perusteella suunnittelualuetta ei voida 
pitää lepakoiden kannalta erityisen tärkeänä esiintymisalueena, 
mutta lepakoiden kannalta tärkeitä elinympäristöjä esiintyy mm. 
kosteikoilla.  

Liito-orava
Luontoselvityksen mukaan suurin osa suunnittelualueen metsä-
kuvioista  (YVA-hankealueen laajuus) on puustorakenteeltaan 
ja metsätyypiltään liito-oravalle soveltumattomia tai lajille epä-

Lepakkohavainnot.  Ote luontoselvityksestä.
Kokkokankaan kaava-alue on esitetty mustalla rajausviivalla.  

Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön liito-oravametsät, vesistöt ja 
kosteikot sekä monimuotoinen rantavyöhyke. 
Ote luontoselvityksestä,johon kuvan numerot ja kirjaintunnukset viittaa-
vat.  Kokkokankaan kaava- alue on esitetty mustalla rajausviivalla. 
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tyypillisiä elinympäristöjä. Selvitysalueelta (YVA -laajuus) tunnistet-
tiin kolme liito-oravan elinympäristöä, joilta löydettiin pesimäpuiksi 
soveltuvia kolopuita sekä yhteensä noin 13 hehtaaria lajin elinym-
päristövaatimukset täyttävää kuusi-lehtipuu sekametsäaluetta.  
Nämä paikannetut liito-oravan reviirit  sekä lisääntymis- ja leväh-
dyspaikat sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta Kokkokankaan kaava-
alueen ulkopuolella. Pöntiöjoen tuntumaan, joen pohjoispuolelle 
sijoittuva noin neljän hehtaarin liito-oravametsä sijoittuu osin myös 
Kokkokankaan kaava-alueelle. Muut kaksi reviiriä sijoittuvat Kok-
kokankaan kaava-alueen pohjois- ja luoteispuolelle, noin 2 ja 4 km 
etäisyydelle hankealueesta.   

Muu eläimistö

Viitasammakko:
Selvitysalueen (YVA -hankealueen laajuus) viitasammakolle so-
veltuvat elinympäristöt kartoitettiin erillisellä kartoituksella. Lisäksi 
mahdollisia viitasammakon elinympäristöjä havainnoitiin muiden 
luontoselvitysten yhteydessä. Kokkokankaan hankealueelta ei teh-
ty viitasammakkohavaintoja.  Kaava-alueen pohjoispuolelta noin 
2,1 km  ja 3,8 km etäisyydeltä  inventoitiin kaksi soidinta ja luonto-
direktiivin liitteen IV a mukaista elinympäristöä, toinen Hirvijärveltä 
ja toinen Pirttijärveltä. 

Muut:
Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön eläimistö on Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaan metsäalueiden tyypillistä lajistoa. Hirviä esiin-
tyy suunnittelualueella ja sen ympäristössä yleisesti. Suurpedoista 
alueella esiintyy varmuudella ahmaa, karhua ja ilvestä. Pöntiönjo-
kivarsi ja mahdollisesti muutkin vesistöt kuuluvat saukon elinpiiriin. 
Metsäpeurahavaintoja ei tullut esille selvitysten ja maastokäyntien 
aikana. Suunnittelualueella esiintyy lisäksi muita yleisempiä pieniä 
nisäkäslajeja.

3.2.9  Suojelualueet 

Kokkokankaan hankealueelle tai sen välittömään läheisyy-
teen ei sijoitu suojelualueita. Runsaan 3 kilometrin etäisyy-
delle sijoittuu Rahjan saariston Natura-alue (FI1000005, 
SPA/SCI). Rahjan Natura-alue kuuluu kokonaisuudessaan 
myös rantojensuojeluohjelmaan ja osa Rahjan Natura-
alueesta (Siiponjokisuisto) kuuluu myös valtakunnalliseen 
lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lisäksi suunnittelualueen 
koillispuolella, noin 8 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Sii-
ponjoen Natura-alue (FI1000040, SCI), jonka sisällä on 
kaksi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta. 
Lestijokivarsi kuuluu Lestijoen (FI1000057, SCI) Natura-
alueeseen. Lisäksi Lestijokivarsi on suojeltu VPD:n mukai-
sena Natura-alueena. Se sijaitsee lähimmillään runsaan 
3 kilometrin etäisyydellä  Kokkokankaan hankealueen  
lounaispuolella.  Suunnittelualueen lounaispuolella, lä-
himmillään noin 5 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee myös 
Maakannuskarinlahden ja Viirretjoensuiston Natura-alue 
(FI1000010, SPA/SCI).

Mikkonlahdella ja Rahjan saaristossa suunnittelualueen 
länsipuolella ja Maakannuskarinlahdella on useita yksi-
tyisten mailla sijaitsevia suojelualueita. Suunnittelualueen 
länsi- ja lounaispuolelle, pääosin Natura-alueille, sijoittuu 
Rahjan saaristo - Alaviirteenlahden ja Vattajaniemen lin-
nustollisesti arvokkaat FINIBA-alueet. 

Suojellut alueet.  
Kokkokankaan kaava-alue on esitetty mustalla rajausviivalla. 

Luonnosuojelualue

Natura-alue
Lehtojensuojelu-
ohjelma

Vanhojen metsien 
suojeluohjelma

Lintuvesiensuojelu-
ohjelma

IBA ja FINIBA -alueet

Rantojensuojelu-
ohjelma

Harjujensuojelu-
ohjelma
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3.2.10  Pohja- ja pintavedet   

Suurin osa suunnittelualueesta sijoittuu Pöntiönjoen alaosan 
valuma-alueelle (52.001).  Suunnittelualueen lounaiskulma si-
joittuu  Mikonlahden valuma-alueelle (84.066). Ojitettujen soi-
den runsaudesta johtuen alueelle sijoittuu runsaasti metsäojia. 
Kokkokankaan hankealueen valumavedet kulkeutuvat  pääosin 
Pöntiöjokeen ja Perämereen. 

Suunnittelualueen pohjoisosaan halki virtaa Pöntiöjoki. Lähi-
ympäristöön sijoittuu muutamia pieniä järviä; Marjajärveen on 
Kokkokankaan hankealueelta etäisyyttä noin 1,5 km, Hirvijär-
veen noin 2 km ja Pirttijärveen noin 3, 7 km. Noin 4 kilometrin 
päässä virtaa Himanganjoki. Nutturan lampi sijoittuu lähimmil-
lään noin 250 metrin etäisyydelle hankealueen länsirajalta.   Ai-
van hankealueen kaakkoiskulman ulkopuolella, noin 200 metriä 
kaava-alueen rajasta maa-ainesten ottoalueen vieressä sijait-
see Kirkkopörkkiön louhoslampi. Perämeren ranta  sijoittuu lä-
himmillään noin 3,2 kilometriä kaava-alueesta länteen. 

Mahdollisia vesilain mukaisia kohteita ovat Hirvijärvi, Pöntiöjo-
en osittain luonnontilainen sivu-uoma ja Nutturan lampi.  Suun-
nittelualueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät 
luokitellut pohjavesialueet Kurikkala I ja II (I-luokka) sijaitsevat 
suunnittelualueen koillisosassa noin 6 km etäisyydellä ja Tiili-
pruukinkangas (A I-luokka, C II-luokka) noin 4 km etäisyydellä 
suunnittelualueesta lounaaseen.  

Suunnittelualueelle tehtyjen kartta- ja ilmakuvatarkastelujen 
sekä maastoselvitysten perusteella alueella ei sijaitse lähteitä. 
Suunnittelualueella ei ole myöskään  kaivoja.  

3.2.11  Maa ja kallioperä  

Topografialtaan	maasto	on	loivasti	kumpuilevaa	ja	maanpinnan	
korkeus vaihtelee Kokkokankaan hankealueella  12 ja  20 met-
rin välillä. Alueen maaperä on pääosin soraa ja hiekkamoree-
nia. Suunnittelualueella on myös turvekerrostumia ja kalliopal-
jastumia. 
Kallioperätarkastelussa suunnittelualue kuuluu Svekofenniseen 
liuskejaksoon. Suunnittelualueen kallioperä koostuu pääosin 
kiillegneissistä ja kiilleliuskeesta. Suunnittelualueella ei ole 
arvokkaita maaperämuodostumia. Lähin arvokas maaperä-
muodostuma, Lajuksenkankaan tuntumassa oleva kallio-alue, 
sijoittuu Kokkokankaan hankealueen länsipuolelle noin 1,5 km  
etäisyydelle kaava-alueesta.  
Suunnittelualue sijaitsee sulfaattimaa-alueella (Litorinameren 
alueella), mutta esiintymispotentiaali sulfaattimaille on maape-
rästä johtuen hyvin pieni. 

3.2.12  Maanomistus    

Suunnittelualueen maa-alueet ovat pääosin yksityisessä omis-
tuksessa. Hanketoimija on tehnyt maanvuokraussopimukset 
keskeisten maanomistajien kanssa. Mahdollisista vuokra-aluei-
den muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan.  

3.3  Suunnittelutilanne

Hankkeen tavoitteisiin ja toteuttamiseen liittyviä ympäristön-
suojelua koskevia suunnitelmia ja ohjelmia ovat muun muassa 
ilmastoa ja luonnonsuojelua koskevat kansainväliset ja kansal-
liset sopimukset ja säädökset sekä alueidenkäytön suunnitel-
mat ja ohjelmat sekä ylemmän tason kaavat.  Jäljempänä on 
tarkasteltu hankkeen kannalta oleellisemmat omina kohtinaan. 
Muita suunnittelun tavoitteisiin ja toteuttamiseen liittyvät suun-
nitelmia ja ohjelmia on lueteltu seuraavassa ja esitelty tarkem-
min YVA-selostuksessa.

• Energia 2020 –Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja  
 varman energiansaannin turvaamiseksi
• Kansallinen energia- ja ilmastostrategia
• Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia 2012–2020
• Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia (päivitys   
 valmistunut 2012)
• Natura 2000-verkosto
• Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän   
 käytön strategia 2006–2016
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja   
 maakuntaohjelma
• Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manner-  
 alueen tuulivoimaselvitys 2011 ja sen jatkoselvitykse- 
 nä laadittu Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys   
 2013
• Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan    
 maakuntakaavat,  ja niiden tausta-aineisto

3.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
mää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvos-
ton päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja 
niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat Kokkokan-
kaan tuulivoimahanketta vain osittain.  Alla hanketta koskevat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:  
”Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uu-
siutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.” 

Lähiympäristön  valuma-alueet ja pohjavesialueet.
Kokkokankaan kaava-alue on esitetty kuvassa mustalla rajauksella.

TIILIPRUUKINKANGAS 

KURIKKALA 

KOURINKANGAS 

KURIKKALA 
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Suunnittelualueen ja sen ympäristön pinnanmuodot.
Kokkokankaan kaava-alue on esitetty kuvassa mus-
talla rajauksella. 

Arvokkaat maaperämuodostumat suunnittelualueen 
läheisyydessä.  Kokkokankaan kaava-alue on esitet-
ty kuvassa mustalla rajauksella. 

Suunnittelualueen ja sen ympäristön kallioperä.  Kokkokankaan 
kaava-alue on esitetty kuvassa mustalla rajauksella. 

Suunnittelualueen ja sen ympäristön maaperä. Kokkokankaan 
kaava-alue on esitetty kuvassa mustalla rajauksella. 
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Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonva-
rat:     
”Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja 
rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luon-
teen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elotto-
man luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden moni-
muotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon 
virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla 
moninaiskäytön edellytyksiä. Alueidenkäytöllä edistetään kysei-
seen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.” 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:      
”Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset 
tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntä-
mismahdollisuuksia”. 
”Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyn-
tämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitet-
tava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.” 

3.3.2 Maakuntakaava

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavat suunnittelualueella

Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin 1.1.2010 ja samalla 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Himangan alueella ovat kui-
tenkin edelleen voimassa Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihekaa-
vat, jotka ovat vahvistettu vuonna 2003 ja 2007. 

Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava: 
Suunnittelualueen läpi kulkee moottorikelkkailun runkoreitin 
yhteystarve (merkintä 352) ja suunnittelualue rajoittuu yhdys-
tiehen  (merkintä 331).  Muutoin hankealueen sisällä ei ole kaa-
vamerkintöjä. Kokkokankaan kaava-alueen ulkopuolelle jäävät 
lähimmät 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät: 
 

* valtatie (merkintä 311)
* Rantojen suojeluohjelman mukaan perustettu tai 
 perustettavaksi tarkoitettu suojelualue S1 (Rahja, merkintä   
 511 ja  Mikonlahti, merkintä 512) 
* Natura-alue (Rahja, merkintä 131 )
* kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä  
 alue (merkinnät 148  ja 142)
* jätteenkäsittelyalue (ej, merkintä 421)
* arvokas geologinen muodostuma (merkintä 111) 
* sähkölinja (merkintä 621) 
*  Kylä (Pahkala, merkintä 212) 
* Himangan keskustan  useat merkinnät 

Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava:
2. vaihekaava käsittää mm. soiden monikäytön ja maisema- ja 
kulttuurikohteet ja muinaismuistot.  Kokkokankaan hankealuee-
seen ei sijoitu kaavamerkintöjä.  Kokkokankaan kaava-alueen 
ulkopuolelle jäävät lähimmät 2. vaihemaakuntakaavan merkin-
nät ovat:  
*  kulttuurihistoriallisesti merkittävä Pohjanmaan rantatie
* kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta   
 valtakunnallisesti tärkeä alue / Raumankarin kulttuuriympä-
 ristö ja Lestijokisuu (merkintä 95_141)
* maisemallisesti arvokas Rahjan saaristo (merkintä 95_142) 
* kulttuuriympäristön kannalta arvokas Himankakylä  
 (merkintä 95_146)
*  maisemallisesti arvokas Maakannuskarinlahti - Meksinkallio  
 (merkintä 95_144)
*  turvetuotantovyöhykkeet  (pinkki ja vihreä vyöhykeviiva)
*  keskustatoimintojen alue / Himanka (merkintä 221)

Ote Keski-Pohjanmaan 1. vaihekaavasta. 
Kokkokankaan kaava-alue on lisätty kuvaan punaisella rajauksella. 

Ote Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavasta.  
Kokkokankaan kaava-alue on lisätty kuvaan punaisella rajauksella. 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavat suunnittelualueella:

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloi-
tettu syksyllä 2010. Maakuntakaavan uudistamisen päätee-
mana on energia. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään mui-
den tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta, kuten myös 
Himangan alueen sovittamisen osalta  Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavaan. Maakuntakaavan uudistaminen etenee ko-
konaisohjelman puitteissa vaiheittain. Vaihekaavojen teemat ja 
suunnittelutilanne ovat seuraavat:

1. Vaihemaakuntakaava 
 (maakuntavaltuuston hyväksymä  2.12.2013 ja   
 Ympäristöministeriön vahvistama 23.11.2015):
* Energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet,  
 merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
* Kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat, luonnon-
 ympäristö, liikennejärjestelmän ja logistiikka-alueiden 
 merkintöjen päivitykset

2. Vaihemaakuntakaava 
 (kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 2015):
* Kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja   
 matkailu, jätteenkäsittely

3. Vaihemaakuntakaava 
 (vireille tammikuussa 2016):
* Kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut   
 tarvittavat päivitykset (mm. tuulivoima-alueiden tarkistukset)

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava:

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Kokkokan-
kaan hankealue sijoittuu pääosin tuulivoimaloiden alueelle  (tv-
1, 342 Palokangas).
Muita Kokkokankaan hankealueen lähistölle sijoittuva Pohjois-
Pohjanmaan 1 vaihemaakuntakaavan merkintöjä ovat:  

*  kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie   
 tai reitti (pinkki palloviiva)
* maisemakallioalue (ge-1)
*  matkailun vetovoima-alue  mv-5  (Kalajoki)
* luonnon monikäyttöalue (vihreä palloviiva)
* tuulivoimaloiden alue tv-1 343 (Pahkala) 
*  luonnonsuojelualueet SL (Rahjan saaristo ja Mikonlahti)
*  Natura-alue (Rahjan saaristo) 
*  pääsähköjohto  400kV ja 200 kV
* uusi pääsähköjohto  400 kV 
*  Himangan taajamaa koskevia merkintöjä A, A-1, t jne. 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava kumoaa Himan-
gan alueella olevat Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavan turvetuo-
tannon ohjaamista koskevat merkinnät: turvetuotantovyöhyke 1 
ja 2 ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. Myös osa Himan-
gan keskustaan kohdetuvista Keski-Pohjanmaan vaihekaavo-
jen merkinnöistä poistuu. Kalajoen matkailu- ja virkistyspainot-
teisen kehittämisalueen (mv-5) ja luonnon monikäyttöalueen 
rajausta entisen Himangan kunnan osalta on tarkistettu siiten, 
että merkinnät kattavat Rahjan saariston kokonaisuudessaan.

Maakuntakaavan yhdistelmäkartta:

Maakuntakaavojen yhdistelmäkarttaan (Pohjois-Pohjanmaa, 
Maakuntakaavan uudistaminen, 23.11.2015) on koottu mm. 
suunnittelualuetta koskevien Keski-Pohjanmaan 1. vaihekaa-
van, Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavan sekä Pohjois-Pohjan-
maan 1. vaihemaakuntakaavan sisältö. Kaavamerkinnät on 
Himangan alueella yhdenmukaistettu vastaamaan Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan esitystapaa.  Maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartta on informatiivinen, eikä sillä ole oikeusvaiku-
tuksia. 

Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta.  
Kokkokankaan kaava-alue on lisätty kuvaan punaisella rajauksella. 

Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.   
Kokkokankaan kaava-alue  on lisätty kuvaan punaisella rajauksella. 
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Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava:

2. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan 
alueiden käyttöä mm. maaseudun asutusrakenteen, kulttuu-
riympäristöjen, virkistys- ja matkailualueiden, seudullisten 
materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueiden, seudullisten am-
pumaratojen ja puolustusvoimien alueiden teemojen osalta.   2. 
vaihemaakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.–30.4.2015.
Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopumista kos-
keva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan 
1.2.2016. Se muuttaa maakuntakaavaehdotuksen käsittelyä 
niin, että kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja jär-
jestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville. Maakuntahallitus on 11.4.2016 päättänyt 
pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaa-
van ehdotuksesta kunnilta, keskeisiltä viranomaisilta ja yhtei-
söiltä sekä ministeriöiltä. Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun 
perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan, minkä jälkeen se ase-
tetaan yleisesti nähtäville syksyllä 2016.

Viranomaistaholla lausuntokierroksella olevassa 2. vaihemaa-
kuntakaavaehdotuksessa (päivätty 11.4.2016) on esitetty Kok-
kokankaan hankealueen lähistölle tai sen vaikutusalueelle  seu-
raavia  oleellisimpia muutoksia tai uusia merkintöjä verrattuna 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkart-
taan: 

*  Suunnittelualueen halki osoitetun  moottorikelkkailureitin  
 merkintätyyliä ja tekstimäärettä on muutettu niin, että  
 se  kuvaa moottorikelkkailun yhteystarvetta. 

*  Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuva kulttuurihistorial-  
 lisesti merkittävät tie tai reitti -merkintä on esitetty
 muutettavaksi maakunnallisesti arvokas rakennettu 
 kulttuuriympäristö -merkinnäksi. 

*  Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkeva luonnon 
 monikäytt öalue -rajaus (Meksinkallion virkistys- ja 
 luontokohde, Rahjan saariston ja Kalajoen luontokohteet) on  
 esitetty kumottavaksi. 
  

* Suunnittelualueen luoteispuolella olevan kulttuuriympäristön  
 tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueen rajausta   
 on tarkistettu ja merkintä on muutettu maakunnallisesti   
 arvokkaaksi maisema-alueeksi, jota on ehdotettu    
 valtakunnallisesti arvokkaaksi (Rahjan saaristomaisemat ja   
 Kalajoen Hiekkasärkät)  -merkinnäksi. 

* Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartan  
 (2.12.2013) kulttuuriympäristön ja tai maiseman vaalimisen  
 kannalta tärkeä alue Himankakylän osalta on muutettu  maa-
 kunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 
 -merkinnäksi.  

*  Himangan kulttuurimaisema Lestijokivarressa (ent. Himan- 
 gan pellot),  Alaviirteen saariston ja Maakannuskarinlahden  
 sekä Pitkäsenkylän - Tyngän  alueviivoitukset kulttuuriympä-
 ristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen   
 -osalta  on muutettu maakunnallisesti arvokas maisema-  
 alue -merkinnöiksi. 

*  Suunnittelualueen länsipuolelle, valtatien ja rannan väliin on  
 osoitettu viheryhteystarve -merkintä. 
  
*  Suunnittelualueelle  on osoitettu Moskuankallion 2  
 muinaismuisto sekä pohjoispuolelle Toolinpellon 
 muinaismuisto kohdemerkinnöillä.  

 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava:

3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on päivitetty 13.6.2016.  Vaihekaavassa käsitellään mm. tuu-
livoima-alueiden tarkistukset.  Kaavatyö on tausta-aineiston  
koonti- ja selvitysvaiheessa.    

Ote Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 
(11.4.2016).  Kokkokankaan kaava-alue on lisätty kartalle punaisella 
rajauksella.  

Ote Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tausta-aineistosta: 
Tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla toukokuussa 2016. 
Torvenkylän ja Kokkokankaan kaava-alueet on esitetty kartassa laa-
jempina kuin ko. hankkeiden kaavaehdotukset ovat.  
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Matkailun vetovoima-alue/Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue 
Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia.  
Kehittämisperiaate: Kalajoen alue mv-5: Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu 
Kalajoen matkailukaupungin palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- 
ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 
Kaikkia mv-alueita koskeva suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota virkistysalueiden ja –reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäris-
töarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön.  

Luonnon monikäyttöalue  
Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekoko-
naisuuksia.  
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota arvokkai-
den luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostami-
seen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. 

Kevyen liikenteen yhteystarve 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie tai reitti 

Merkittävästi parannettava valtatie (vt) / kantatie (kt) 
Merkinnällä osoitetaan huomattavaa tien parantamista, joka on verrattavissa tien uusi- tai laajennusinves-
tointeihin.  
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen 
väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. 

Kulttuuriympäristön tai  maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön 
alueet.
Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luon-
nonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-
alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, 
kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia.  

Luonnonsuojelualue 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita.  
Suunnittelumääräys: Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei 
vaaranneta alueensuojelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä 
alueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 § 
mukainen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen lausunto.  

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura 2000-verkoston alueet.

Jätteenkäsittelyalue 

Tuulivoimaloiden alue 
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-alueiden 
rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku merkinnän yhtey-
dessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.  
Suunnittelumääräykset: 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja 
kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevai-
kutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.  
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet 
voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimin-
taan.  

Moottorikelkkailureitti  
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. 

Uusi pääsähköjohto 400 kV 

Seututie tai pääkatu 

  ge-1 Maisemakallioalue 

  ge-3 Tuuli- ja rantakerrostuma  

Kylä 
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Maaseudun kehittämisen kohdealue 
Kehittämisperiaatteet: Aluetta kehitetään jokiluontoon ja –maisemaan perustuvana sekä valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja –kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- 
ja vapaa-ajan alueena ja luonnonmatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehittäessä sovitetaan yhteen maaseu-
tuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytyk-
set huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalveluiden suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään 
tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti joki-
maiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.  
Lestijokivarsi mk-8: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen 
luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen.

Virkistys- ja matkailukohde 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja matkailukohteita sekä muita seudullisesti merkit-
täviä virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämiskohteita.  

Venesatama 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.   
Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- 
ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon mai-
sema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiir-
teitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. Valtakunnallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus 
antaa lausunto. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä kohde  
Merkinnällä osoitetaan keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella sijaitsevia valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennetun ympäristön kohteita.  
Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriperintö- ja 
maisema-arvojen säilymistä. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeis-
sa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.  

Teollisuus- ja varastoalue  
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia, lähinnä perinteisen teollisuuden tuotan-
to- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka halutaan turvata muul-
ta maankäytöltä.  

         A-1 

Taajamatoimintojen alue   
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. Taajamatoimin-
tojen sijoittumisalue ja laajennusalueita.  
Useita suunnittelumääräyksiä…  
A-1  Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee  ottaa 
huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.  

Perinnemaisemakohde 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä perinnemaisema- ja perinne-
biotooppikohteita. 

Muinaismuistokohde

Pohjavesialue 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan 
soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet. 

Tärkeä pohjavesivyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohja-
veden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten. 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartan kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset suunnittelualueella ja sen lähituntumassa: 
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Maaseudun kehittämisen kohdealue 
Kehittämisperiaatteet: Aluetta kehitetään jokiluontoon ja –maisemaan perustuvana sekä valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja –kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- 
ja vapaa-ajan alueena ja luonnonmatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehittäessä sovitetaan yhteen maaseu-
tuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytyk-
set huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalveluiden suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään 
tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti joki-
maiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.  
Lestijokivarsi mk-8: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen 
luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen.

Virkistys- ja matkailukohde 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisia virkistys- ja matkailukohteita sekä muita seudullisesti merkit-
täviä virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämiskohteita.  

Venesatama 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.   
Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- 
ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon mai-
sema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiir-
teitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. Valtakunnallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus 
antaa lausunto. 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä kohde  
Merkinnällä osoitetaan keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella sijaitsevia valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennetun ympäristön kohteita.  
Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriperintö- ja 
maisema-arvojen säilymistä. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeis-
sa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.  

Teollisuus- ja varastoalue  
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia, lähinnä perinteisen teollisuuden tuotan-
to- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka halutaan turvata muul-
ta maankäytöltä.  

         A-1 

Taajamatoimintojen alue   
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. Taajamatoimin-
tojen sijoittumisalue ja laajennusalueita.  
Useita suunnittelumääräyksiä…  
A-1  Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee  ottaa 
huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.  

Perinnemaisemakohde 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä perinnemaisema- ja perinne-
biotooppikohteita. 

Muinaismuistokohde

Pohjavesialue 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan 
soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet. 

Tärkeä pohjavesivyöhyke 
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohja-
veden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten. 
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Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat aluemaiset rakennetut kulttuuriympäristöt ja tieosuudet. 
Luettelo kaikista maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä on esitetty kaavaselostuk-
sessa.  
Suunnittelumääräykset: Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa kulttuuriympäristön maakunnallisten 
arvojen säilyminen.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonai-
suudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota Pohjois-Pohjanmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2015 –selvityksen kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin. 

Moottorikelkkailun yhteystarve   

Viheryhteystarve   
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia 
ulkoilun runkoreittejä ja niihin liittyviä pienialaisia virkistysalueita. Merkintää sisältyy sekä olemassa olevia että 
kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä.  
Suunnittelumääräys:  Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden ja –reittien seu-
dullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöi-
hin.  

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jota on ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi.  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joita on ehdotettu valtakunnallisesti arvok-
kaiksi maisema-alueiksi (Ympäristöministeriä, MAPIO-työryhmä, 11.12016).   
Suunnittelumääräykset: Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava 
huomioon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot.   
Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mu-
kainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 
Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.  
Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeutumi-
seen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.  
Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kaavaselostuksen luvussa 3.2.1. Valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen 
säilymistä.  

22

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaavamerkintöjä  ja suunnittelumääräyksiä olellisimmilta osiltaan suunnittelualueel-
la ja sen lähituntumassa: 
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3.3.3 Muut kaavat

Yleiskaavat 
Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Lähin yleis-
kaavoitettu alue, Himangan keskustan kaakkoispuolelta alkava 
Lestijokivarren osayleiskaava,  sijoittuu lähimmillään noin 3 km 
etäisyydelle etelään.   Pohjoisen suunnalla, noin 6 km päähän 
Kokkokankaan hankealueesta ulottuu Rahjan osayleiskaava.  
.  
  
Asemakaavat ja ranta-asemakaavat  
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voi-
massa olevia asemakaavoja. Himangan kirkonseudun asema-
kaava-alueet sijoittuvat lähimmillään runsaan  kahden kilometrin  
etäisyydelle Kokkokankaan hankealueesta.  Suunnittelualueen 
luoteispuolella on useita ranta-asemakaava-alueita, joista lä-
himmät sijoittuvat noin 4,5  km etäisyydelle hankealueesta.  

3.3.4   Läheiset muut tuulivoima-alueet   

Kokkokankaan tuulivoima-alueen ympärillä on useita tuulivoi-
mahankkeita seuraavasti:

* Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava /Kalajoki   
  etäisyyttä Kokkokankaalle noin 2 km, 
  kaavaluonnos ollut nähtävillä 25.6. - 14.8.2015 (sama luonnosvaiheen 
  prosessi Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan kanssa)

* Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava /Kalajoki   
  Etäisyyttä  Kokkokankaan hankealueeseen noin 7 km. 
  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä  7.1. - 5.2.2016.

* Mutkalampi / Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoimapuiston 
  osayleiskaava   Kannus / Kalajoki / Kokkola
  Etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen noin 13 km. 
  Mutkalammin kaava on hyväksytty, mutta Mökkiperän-
  Pahkamaan kaava odottaa hyväksymiskäsittelyä.  

* Mustilankangas   / Kalajoki
  etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen noin 18 km. 
  Kaava on hyväksytty 26.11.2013 ja kaava on lainvoimainen.
  Tuulivoimapuisto on rakenteilla. 

* Jokela  / Kalajoki 
  etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen noin 20 km. 
  Kaava on hyväksytty 9.1.2013 ja kaava on lainvoimainen. 
  Tuulivoimapuisto on rakenteilla /toiminnassa.

* Tohkoja / Kalajoki
  etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen noin 19 km.  
  Kaava on hyväksytty 25.6.2013 ja kaava on lainvoimainen. 
  Tuulivoimapuisto on rakenteilla. 

* Juurakko   / Kalajoki
  etäisyyttä Kokkokankaalle noin 26 km. 
  Kaava on hyväksytty 26.10.2015 ja kaava on lainvoimainen. 

* Mehtäkylä  / Kalajoki 
  etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen noin 30 km. 
  Kaavaprosessista ei vielä virallisia nähtävillä oloja. 

* Kytölä / Alavieska 
  etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen  noin 26 km. 
  Kaava on hyväksytty 17.3.2014. 

* Saarenkylä - Vieskanjärvi  / Alavieska 
  etäisyyttä Kokkokankaanhankealueeseen noin 29 km. 
  Kaava on hyväksytty 13.1.2014. 

* Mäkikangas / Pyhäjoki  
  etäisyyttä Kokkokankaan hankealueeseen noin  km. 
  Kaava on hyväksytty 23.4.2013 ja kaava on lainvoimainen. 
  Tuulivoimapuisto on toiminnassa. 

Suunnittelualueen läheisyydessä voimassa olevat yleis- ja asemakaa-
vat sekä ranta-asemakaavat.
Kokkokankaan kaava-alue on esitetty kuvassa mustalla rajauksella. 

Suunnittelualueen läheisyydessä olevat tuulivoimahankkeet. 
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3.3.5 Rakennusjärjestys 
Kaavoittamattomien alueiden ulkopuolella rakentamista sääte-
lee rakennusjärjestys. Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys 
on hyväksytty valtuustossa 31.1.2003 ja se on tullut voimaan 
27.3.2003. 

3.3.6 Rakennuskiellot
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole raken-
nuskieltoja. 

3.3.7 Pohjakartta
Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty maanmittauslaitok-
sen maastotietokantaa (©MML) ja tarpeen mukaan muuta kart-
tamateriaalia.

4. KAAVATYÖN TAVOITTEET

Kokkokankaan  tuulivoima-alueen osayleiskaava vastaa omal-
ta osaltaan Valtioneuvoston pitkänaikavälin ilmasto- ja energi-
astrategian tavoitteisiin nostaa  uusiutuvan energian tuotantoa 
Suomessa. Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavoi-
tuksen tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntaraken-
teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. 
Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan tarkoitukse-
na on laatia kohdealueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 
jonka perusteella voidaan myöntää suoraan rakennusluvat 
tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle. Tuulivoimaloiden ohella 
kaavan tarkoituksena on  mahdollistaa voimaloihin liittyvän ties-
tön,  sähkönsiirtoverkoston sekä sähköaseman rakentamisen. 
Oleellinen kaavan tavoite on myös mitoittaa aiottu tuulivoima-
rakentaminen niin, ettei sillä rajoiteta merkittävästi lähialueen 
muuta maankäyttöä tai aiheuteta merkittävää haittaa luonnon-
ympäristölle.  

5.  SELVITYKSET 

5.1  Tausta-aineisto 

Aluetta koskevat selvitykset ja aineistot 

•             Geologian tutkimuskeskus, Geologiset aineistot, 
   Geomaps –digitaalinen karttasovellus
•          Kalajoen kaupunki, Kaavoituskatsaukset 2014-2016 
•          Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan vaihe-  
 maakuntakaavat I – II
•          Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan ja 
 Pohjois-Pohjanmaan mannertuulivoimaselvitys 2011
•         Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001,   
 Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuuri-
 alueet 
• Liikennevirasto, Liikennemääräkartat 2013 
• Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna 
• Museovirasto, Kulttuuriympäristön rekisteriportaali ja   
 Muinaisjäännösrekisteriportaali
• Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan    
 maakuntakaava ja 1. vaihemaakuntakaava
 sekä 2. vaihemaakuntakaavan alustava ehdotus
• Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet, 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997
• Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittä 
 vät kohteet (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto  
 1993)
• Valtion ympäristöhallinto, OIVA – Ympäristö- ja paikka-
 tietopalvelu

Keski-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset 

• Vaihekaavojen kaavamateriaali
• Maisemavaikutusten arviointi (2015)
• Tuulivoima-alueet maisemassa (2015)
• Tuulivoima-alueiden vaikutukset linnustoon (2014)
• 4. vaihemaakuntakaavan vaikutukset Natura-alueisiin (2014)
• Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskulje  
 tukset (2013)
• Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manner  
 alueen tuulivoimaselvitys (2011)

Em. aineistot saatavissa liiton nettisivuilta http://www.keski-
pohjanmaa.fi/alueidenkaytto

Pohjois-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset 

• Maakuntakaavan ja vaihekaavojen kaavamateriaalit
• Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden   
 päivitysinventointi, ehdotus valtakunnallisesti ja maa  
 kunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (2014)
• Tuulivoiman täydennysselvitys (2013)
• Tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi 
• Muuttolintuselvitys (2013)

Aineistot saatavilla:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakunnan_suunnittelu_ja_
kehittäminen/maakuntakaavoitus

5.2  Osayleiskaavaprosessiin kuuluvat selvitykset

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä / kaavan 
valmisteluvaiheessa on laadittu /saatu mm. seuraavat selvityk-
set ja lausunnot:

• Linnuston kevätmuuttoselvitys
• Linnuston syysmuuttoselvitys
• Pesimälinnustoselvitys
• Luontoselvitys (Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-
 puistojen luontoselvitys, Ramboll 26.5.2015)
• Maisemaselvitys
• Melumallinnus (kaavan valmisteluvaiheen laajuus)
• Välke- ja varjostusmallinnus (kaavan valmisteluvai-
 heen laajuus)
• Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat (kaavan val-
 misteluvaiheen laajuus)
• Liikennöitävyysselvitys (osana YVA-selostusta)
• Maa- ja kallioperäselvitys 
• Arkeologinen selvitys (Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoi-
 mapuiston arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan 
 ArkeologiaPalvelu, 2.12.2014)
• Asukaskysely 
• Finavian lentoestelausunto 18.7.2013 (414/521/2013) ,
• Trafin	lentoestelupa	22.3.2013		(195m)	
 lupa edellyttää päivittämistä
• Pääesikunta, operatiivinen osasto 28.10.2013 (AJ18490)
• Fingrid 29.1.2014 
• Digitan lausunto, Kokkokankaan tuulivoimahanke  19.7.2016
• VTT:n lausunto tutkavaikutuksista  xx.xx.201x 

Lähdeaineistona on myös käytetty YVA-selostusta kokonaisuu-
dessaan. 

Kokkokankaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen selvitykset 
• Melumallinnus, Ramboll 12.7.2016
• Välke- ja varjostusmallinnus, Ramboll  13.7.2016
• Näkymäalueanalyysi 27.6.2016 ja havainnekuvat 06/2016 
• Muuttuneiden voimalapaikkojen maastotarkistus, 
 Kokkokankaan tuulivoimahanke, Ramboll 27.5.2016 
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6. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

YVA-menettely ja alkuvaiheen yhteistyö Torvenkylän 
tuulivoima-alueen osayleiskaavan kanssa

Kokkokankaan tuulivoima-alueen YVA-lain mukainen ym-
päristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) sekä 
osayleiskaavaprosessin valmisteluvaihe toteutettiin yhteistyös-
sä Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan kanssa, sillä 
hankealueet sijaitsivat vierekkäin ja hankkeiden alkuaikataulu 
sekä selvitystarpeet olivat yhtenevät.  Etenkin YVA-vaiheessa 
yhteistyöllä oli selviä synenergiaetuja. 

YVA -menettely käynnistyi. 8.9.2014 YVA-ohjelman luovutta-
misella yhteysviranomaiselle. YVA-yhteysviranomaisena toimi-
nut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa 
YVA-ohjelmasta 4.11.2014 ja YVA-selostuksesta 5.11.2015. 
YVA-menettely on päättynyt.    YVA-menettelyn yhteydessä laa-
dittuja selvityksiä, vaikutusarvioinnin tuloksia sekä haitallisten 
vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteitä on hyödynnet-
ty osayleiskaavatyössä.  

Kokkokankaan  tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaavaehdo-
tus (6 tuulivoimalaa) ei vastaa suoraan mitään YVA-menette-
lyssä tutkituista mitoitusvaihtoehdoista.  YVA-vaiheessa Kokko-
kankaan mitoitusvaihtoehdot olivat seuraavat: 

  VE 1a: 22 voimalaa
  VE 1b:  0 voimalaa
  VE 1c:  0 voimalaa
  VE 2: 21 voimalaa
  VE 3:     27 voimalaa 

6.1  Kaavan vireille tulo

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava tuli vireille Ka-
lajoen kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.4.2013 § 57. 
Torvenkylän tuulivoima-alueen osalta  ei tehty erillistä kaavan 
laatimispäätöstä kaavoituskatsauksen 2013 (kv 23.4.2013 § 
57) käsittelyn yhteydessä, joten Torvenkylän kaava-alueen vi-
reille tulo valtuuston käsittelyyn 11.11.2014 § 105. 

Kuulutus osayleiskaavan vireille tulosta julkaistiin 20.11.2014.  
Kaavatyön aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin samaan ai-
kaan YVA-prosessin kanssa 13.10.2014.  

6.2  Suunnittelutyön organisointi

Kaavatyö on tehty kunnan ohjaamana konsulttityönä. Kalajoen 
kaupungilla kaavoitustyötä ohjaa kaupunginhallituksen alaise-
na toimiva elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. 

6.3  Osalliset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa  (MRL 62 §) on määritelty kaa-
vahankkeen osalliset. Lain mukaan osallisia ovat alueen maan-
omistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja 
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, ar-
vioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä joko 
kirjallisesti tai suullisesti sekä jättää tarvittaessa kaavaehdotus-
vaiheessa muistutus kaavasta.   
Tässä kaavahankkeessa osallisiksi on arvioitu seuraavat tahot:

 kaikki kuntalaiset ja loma-asukkaat, joita asia koskee  
 suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat 
 suunnittelualueen ja sen lähiympäristön yritykset, yhdistykset

viranomaiset: 
 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
 3. Logistiikkarykmentin Esikunta
 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
 Metsähallitus
 Suomen metsäkeskus (Pohjois-Pohjanmaa)
 Jokilaaksojen pelastuslaitos
 Finavia
  
Muut: Fingrid Oyj
 Korpelan Voima kuntayhtymäkonserni
 Suomen Turvallisuusverkko Oy
 Digita Networks Oy
 Anvia Oyj
 Elisa Oyj
 TeliaSonera Oyj
 DNA Oy
 Suomen Erillisverkot Oy (Virve)

 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
 Jokilaaksojen kelkkailijat ry
 Boren Oy
 GS-Fur Oy
 Kalle Pöyhtäri (turkistuotanto)

6.4  Viranomaisyhteistyö

Kaavatyö on ollut esillä Kalajoen kaupungin ja Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen kanssa vuosittain pidettyjen kehittämis-
keskustelujen yhteydessä.  
Hankkeesta on järjestetty seuraavat viranomaistapaamiset /
neuvottelut:   
 22.3.2016 (työneuvottelu, alustava kaavaehdotus)
 6.9.2016 (viranomaisneuvottelu, kaavaehdotus)

6.5  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaa (Kokkokangas-Torvenkylä) koskeva osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 20.11.-
19.12.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin lausunnot Mu-
seovirastolta, Fingridiltä, RKTL:ltä ja Puolustusvoimien Pää-
esikunnalta.  Lausunnoissa keskeiseksi nousivat kysymykset 
sähköverkkoon liittymisestä, arkeologisen inventoinnin laati-
misperiaatteista, vaikutusten arvioinnista (metsästys ja riista) 
sekä puolustusvoimien huomioinnista prosessissa.
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6.6  Kaavan valmisteluvaihe (luonnosvaihe)

Kokkokankaan ja Torvenkylän alueelle laadittiin ympäristövai-
kutusten arvioinnissa (YVA-menettely) vaihtoehtoja, joissa tut-
kittiin rakentamisen kokonaismäärää, sen ympäristövaikutuksia 
ja sen sovittamista alueen maisemakuvaan. Yhteisessä kaava-
luonnoksessa Kokkokankaan ja Torvenkylän alueelle esitettiin 
yhteensä 36 tuulivoimalan rakentamista, mikä vastasi YVA-me-
nettelyn laajinta vaihtoehtoa VE 3.   

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden yhteinen 
osayleiskaavaluonnos (päivätty 15.6.2015) oli julkisesti nähtä-
villä 25.6.- 14.8.2015 välisen ajan. Kaavaluonnoksessa Kokko-
kankaan alueelle esitettiin 27 tuulivoimalan rakennuspaikkaa, 
ja  Torvenkylän alueelle 9 tuulivoimalan rakennuspaikkaa.  
Luonnosvaiheessa  Kokkokankaan sähkönsiirrolle kantaverk-
koon oli kaksi vaihtoehtoa; suoraan varsiliittymällä läheiseen 
Fingridin linjaan tai vaihtoehtoisesti nykyisen Fingridin kanta-
verkon linjakäytävään rakennettaisiin uusi 110kV:n siirtolinja 
Kalajoen Jylkän sähköasemalle.  

Kaavaluonnoksesta saatiin 10 lausuntoa sekä 17 kirjallista 
mielipidettä, joista kaksi saapui  myöhässä.  Kokkokangasta 
koskeneet lausunnot, mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet 
on koottu erilliseksi liitteeksi (Kokkokankaan tuulivoima-alueen 
luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet, sekä niihin laaditut 
vastineet  22.9.2016). 

Nähtävillä olon aikana, 4.8.2015 järjestettiin kaikille avoin  ylei-
sötilaisuus  Raumankarin koululla.  Tilaisuudessa esiteltiin näh-
tävillä ollut kaavaluonnos, jonka jälkeen osalliset saivat esittää 

mielipiteitään ja kysellä  kaavaan liittyvistä asioista. Paikalla 
oli hanketoimijoiden, viranomaisten ja kaavakonsulttien lisäksi 
kaikkiaan 24 osallista.   

Luonnosvaiheen palautteen perusteella tuulivoima-alueita pää-
tettiin supistaa sekä Kokkokankaan että  Torvenkylän osalta: 
Kokkokankaan kaavaehdotusta työstettiin vain 6 tuulivoimalan 
laajuudelta.  Torvenkylän tuulivoima-alueen osalta päätettiin 
poistaa pohjoisin tuulivoimala, jolloin kaavaehdotusta työstettiin 
8  tuulivoimalan laajuisena.  

6.7  Ehdotusvaihe

Kokkokankaan ja Torvenkylän osayleiskaavat erotettiin kaava-
ehdotusvaiheessa omiksi erillisiksi osayleiskaavoikseen. Kok-
kokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaehdotus pidettiin 
julkisesti nähtävillä x.x. - x.x.2016 välisen ajan. 

Kaavaehdotuksesta saatiin xx lausuntoa sekä xx kirjallista 
muistutusta. Lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut vasti-
neet on koottu erilliseksi liitteeksi (Ehdotusvaiheen lausunnot ja 
muistutukset, sekä niihin laaditut vastineet  x.x.2016).  
...Täydentyy myöhemmin. 

6.8  Kaavan hyväksyminen

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan hyväksyy Ka-
lajoen kaupunginvaltuusto.  

Alla vasemmalla Kokkokankaan ja Torvenkylän yhteinen osayleiskaavaluonnos. 
Alla oikealla (ylempi kuva-osa) Torvenkylän tuulivoima-alueen laajuus ehdotusvaiheessa sekä Kokkokankaan tuulivoima-alueen laajuus (alempi 
kuva-osa) ehdotusvaiheessa.     
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7. YLEISKAAVAN KUVAUS

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan  laajuus on  
noin  3,6  km2.  Suurin osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja 
metsätalousalueeksi  merkinnällä M-2, jonne saa sijoittaa tuuli-
voimaloita niille erikseen osoitetuille alueille.  Kaava mahdollis-
taa kaikkineen 6 kokonaiskorkeudeltaan enintään 200 metrisen 
tuulivoimalan sekä niitä palvelevan infran rakentamiseen.  

Tuulivoimaloiden alueet: 
Tuulivoimaloiden alueet on osoitettu Kokkokankaan kaava-
alueelle suhteellisen tasaisesti, huomioiden alueen luontoarvot, 
maisemalliset näkökohdat sekä riittävät etäisyydet tuulivoima-
loiden välillä tuuliolosuhteiden takaamiseksi.   
Tuulivoimaloiden rakennuspaikat on osoitettu tv-1/1 -pistekat-
koviirajauksella,  joka sallii kullekin alalle yhden tuulivoimalan 
rakentamisen.  Pistekatkoviivarajaus sallii tuulivoimalan sijoitte-
luun pientä harkintaa; tuulivoimalan rakenteiden ja siipien pyö-
rimisalueen tulee sijoittua osoitetun pistekatkoviivarajauksen 
sisään.  Tuulivoimaloiden rakennuspaikat on numeroitu (1-6) ja  
niille on osoitettu ohjeellinen sijainti (katkoviivaympyrä). Melu- 
ja välkeselvitykset sekä näkymäanalyysit ja havainnekuvat on 
laadittu näiden tuulivoimaloiden ohjeellisten sijaintien perus-
teella.  

Tiestö:  
Pöntiöntie  (yhdystie 7730) on osoitettu kaavassa yhdystienä 
(yt).  Voimaloille johtavat huoltotiet on osoitettu joko nykyisinä 
teinä (tielinjaus -merkintä yhtenäisellä viivalla) tai uusina teinä 
(ohjeellinen tielinjaus -merkintä  katkoviivalla) osoitettuina. 

Sähkönsiirtoverkko: 
Tuulivoima-alueen sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaape-
lein ja yhdistetään alueen sisälle rakennettavalle sähköasemal-
le.  Sähköasemalle on osoitettu kaavassa aluevaraus merkin-
nällä EN-1. Maakaapelit kaivetaan huoltoteiden yhteyteen ja ne 
on osoitettu kaavassa ohjeellinen maakaapeli -merkinnällä. 
Kokkokankaan tuulivoima-alueen sähkökapasiteetti liitetään 
eteenpäin kaava-alueelta uudella maakaapelilinjalla  noin  0,8 
km:n etäisyydellä suunnittelualueesta olevaan valtakunnalli-
seen Fingridin kantaverkkoon joko suoraan varsiliittymällä tai 
kantaverkon yhteyteen rakennettavalla sähköasemalla. Siirto-
linja kantaverkkoon toteutetaan Pöntiöntien varteen rakennet-
tavalla maakaapelilinjalla.  Sähköverkon siirtolinja on osoitettu 
kaavan alueella  ohjeellinen maakaapelivaraus  kantaverkkoon 
liittymiseen -merkinnällä.   

Muut aluevaraukset ja kaavamerkinnät: 
Suurin osa kaava-alueesta säilyy edelleen maa- ja metsäta-
louskäytössä (M-2).  Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuva 
Pöntiöjoki on osoitettu kaavassa vesialueena (W). Lisäksi Pön-
tiönjoki sivu-uomineen on osoitettu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeäksi alueeksi luo -rajauksella.   
Pöntiöjoen pohjoispuolelle on osoitettu alueen osa, jolla si-
jaitsee luonnonsuojelulain  49 §:n perusteella suojeltuja liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (S-1).  Liito-oravien 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentämi-
nen on kiellettyä ja alueen puusto tulee säilyttää tai puustoa tu-
lee hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, 
ruolupuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.  
 

Kokkokankaan kaava-alueen halki Pöntiöntien suuntaisesti on  
osoitettu ohjeellinen moottorikelkkailureitti.  Kaava-alueella si-
jaitsevat kaksi muinaismuistoa on  osoitettu kohdemerkinnöillä 
suojelu- / muinaismuistokohde  seuraavasti: 

 sm/1 Moskuankalliot (1000012386)
 sm/2 Moskuankalliot 2 (1000026966)

Lisäksi koko suunnittelualuetta koskee  kok -pistekatkoviivalla 
rajattu aluemerkintä, jonka kaavamääräysosiossa on annettu 
useita kaava-aluetta koskevia  määräyksiä.  Kaavamerkintöinä 
on käytetty yleiskaavamerkinnät ja määräykset -oppaan mu-
kaista sekä Kalajoen kaupungin oletusmääräyskokoelman mu-
kaista kaavamerkintätekniikkaa.

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaavakartta (kaava-
ehdotus).  

HIR
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KI 
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JA

Kokkokankaan tuulivoima-alueen liittyminen sähkönsiirron kantaverk-
koon. 
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8.  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tarkastelualueen laajuus riippuu aina arvioitavasta ympäristö-
vaikutuksesta, sillä osa vaikutuksista rajoittuu rakennuskohtei-
den läheisyyteen ja osa levittäytyy laajemmalle alueelle.   
Ympäristövaikutukset, kuten melu-, välke-, kasvillisuusvaiku-
tukset ovat selvemmin havaittavissa suunnittelualueen välittö-
mässä läheisyydessä. Kun siirrytään suunnittelualueelta kau-
emmas, ympäristövaikutukset vähenevät asteittain ja lopulta ne 
eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten ar-
vioinnin vaikutusalue käsittää suunnittelualueen lähiympäristön 
asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman 
maantieteellisen alueen suunnittelualueen ympärillä Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Nämä laaja-alaiset, epäsuorat vaikutuk-
set liittyvät mm. alueen työllistävään vaikutukseen.

8.1  Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-
siin 
Hankkeen toteuttamisella edistetään valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Tuulivoimapuiston toteut-
taminen lisää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismah-
dollisuuksia ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä sähkön 
tuotannossa. Tuulivoimalat on suunniteltu rakennettavaksi use-
amman voimalan yksiköihin niin keskitetysti kuin se teknistalou-
dellisesti ja maanomistusolot huomioon ottaen on mahdollista. 
Hyödyntämällä nykyisiä liikenneyhteyksiä ja olemassa olevaa 
suurjännitelinjaa uusien liikenne- ja energianhuoltoverkkojen 
tarve on pieni. 

Tuulivoimahanke ei muodosta estettä luonnon virkistyskäytön 
tai luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiselle, eikä valtakun-
nallisesti merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen 
säilyminen vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitetty ihmisten 
terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemi-
seen.  Muihin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esi-
tettyihin yleis- ja erityistavoitteisiin (esim. maisema, elinkeinot, 
kasvillisuus, eläimistö jne.) liittyviä vaikutuksia on käsitelty kun-
kin aihepiirin vaikutusarvioinnin yhteydessä.

8.2  Suhde maakuntakaavoitukseen 

Maakuntakaavaan on merkitty vähintään seudullista merkitys-
tä omaavat tuulivoima-alueet.  Seudullisesti merkittävän tuuli-
voima-alueen vähimmäiskoon määrittelyyn vaikuttavat alueen 
ominaispiirteet ja seudullisen ohjauksen tarve. Lähtökohtana 
on, että maakuntakaavassa osoitettavat (seudulliset) tuulivoi-
ma-alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonai-
suuksien toteuttamiseen ja tätä pienemmät, alle 10 tuulivoima-
lan hankkeet voidaan ratkaista kuntakohtaisella kaavoituksella.   
Kokkokankaan hankealue sijoittuu pääosin Pohjois-Pohjan-
maan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-aluerajauksen tv-1 
342 (Palokangas) alueelle. Vain 2 Kokkokankaan tuulivoima-
loista osuu maakuntakaavan tuulivoima-aluerajauksen ulko-
puolelle. Tästä huolimatta Kokkokankaan tuulivoimahankkeen 
voidaan todeta olevan kaavaehdotuksen  6 voimalan laajuisena  
maakuntakaavaan mukainen maakuntakaavan ohjeellisuuden 
nimissä.  Myös hankkeen suhteellisen pieni voimalamäärä tu-
kee  tätä.  

Kokkokankaan tuulivoima-alueen suhteesta maakuntakaavoi-
tukseen on keskusteltu erillisessä työneuvottelussa Pohjois-
Pohjanmaan ELYn sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton kesken  
22.3.2016 edellä esitetyn mukaisesti.   
   

8.3  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Tuulivoimapuistojen rakentaminen, toiminta ja käyttö muuttavat 
voimala-alueiden aluerakennetta johtuen huoltotiestön, voima-
laitosten ja sähköaseman rakentamisesta. Nykyisen pääosin 
metsätalousvaltaisen käytön rinnalle tulee teollista energiantuo-
tantoa. Tuulivoimapuiston alueella tarvittava tieverkon raken-
taminen ja parantaminen liittää tuulipuiston alueen tiiviimmin 
läheisten kyläalueiden yhdyskuntarakenteeseen. Alue säilyy 
kuitenkin päämaankäyttötarkoitukseltaan metsätalousalueena, 
eivätkä tuulivoimalat toteutuessaan estä nykyisten toimintojen 
jatkumoa alueella. 

Kaavalla on myös periaatteellisia vaikutuksia  lähialueen yhdys-
kuntarakenteen tulevaisuuden linjauksiin;  yhdyskuntarakenne 
ei voi mm. mahdollisten melu- ja välkevaikutusten vuoksi levitä 
tuulivoimapuistojen alueelle eikä niiden välittömään läheisyy-
teen. Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava rajoittaa 
lähiympäristön maankäyttöä, etupäässä asuin- ja vapaa-ajan 
rakentamisen osalta,  sillä tuulivoimaloiden melu- tai välkealu-
eille ei myönnettäne rakennuslupia asumiseen.  Toisaalta Ka-
lajoella / Himangalla ei ole odotettavissa tarvetta laajentaa 
yhdyskuntarakennetta Kokkokankaan  tuulivoimapuiston alu-
eelle, vaan lähialueella tapahtuvaan rakentamiseen riittänevät 
nykyiset taajama- ja kyläalueet erittäin hyvin.  Asumattomalle  
hankealueelle ei kohdistu asuntojen tai loma-asuntojen raken-
tamispainetta.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, ettei Kokkokankaan tuulivoi-
ma-alueen osayleiskaavan toteuttamisella ole oleellisia vaiku-
tuksia lähialueen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen eikä Ka-
lajoella voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen viitoittamaan 
kehitykseen. Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttaminen 
aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.
  

8.4  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kokkokankaan hankealue on asumaton, eikä alueella sijaitse 
rakennuksia muutamia laavuja ja metsästysmajaa lukuun otta-
matta.  Lähialueen rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vai-
kutukset ovat lähinnä maisemavaikutuksia, sekä pieneltä osin 
melu- ja välkevaikutuksia,  joita on käsitelty jäljempänä  omissa 
osioissaan.  

8.5  Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Kokkokankaan alueella tiedossa olevat kaksi muinaisjään-
nöstä  Moskuankalliot (1000012386) ja Moskuankalliot 2 
(1000026966) on osoitettu kaavassa suojelevin ja säilyttävin 
kohdemerkinnöin (suojelu- ja muinaismuistokohde). 
Kaavan sallima tuulivoimarakentaminen (voimalat ja infra) on 
sijoitettu niin, ettei muinaismuistoihin tai niiden välittömään 
läheisyyteen ole tarvetta kajota.  Lähimpänä muinaismuistoja 
sijaitsee tuulivoimala nro 3, josta on etäisyyttä Moskuakalliot 
-muinaismuistokohteeseen 270  metriä ja Moskuankalliot 2 
-muinaismuistokohteeseen 150 metriä.   Muut läheiset muinais-
muistot sijoittuvat vähintään  2 km etäisyydelle (Sääskenkan-
gas 1000026968) Kokkokankaan kaava-alueesta.  

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan toteuttami-
sella ei ole suoria vaikutuksia muinaismuistoihin.  Rakenta-
misvaiheessa muinaisjäännösten olemassaoloon on kuitenkin 
kiinnitettävä erityisestä huomiota. Kokkokankaan tuulivoima-
hankkeella  voi olla kyseisiin muinaisjäännöksiin lähinnä vä-
häistä ja välillistä maisemavaikutusta, mikä voi vaikuttaa en-
nen kaikkea muinaisjäännöksen kokemiseen. Kokkokankaan  
tuulivoima-alueen osayleiskaavan toteuttamisella  voidaan siis 
kokonaisuudessaan arvioida olevan vain vähäisiä vaikutuksia 
lähialueella sijaitseviin muinaisjäännöksiin ja muihin  arkeolo-
gisessa inventoinnissa esille tulleisiin kulttuuriperintökohteisiin. 
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8.6  Vaikutukset maisemaan

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät ja pääosin kielteisinä 
koetut vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan. Maisema 
muuttuu tuulivoimaloiden rakentamisen myötä selkeästi ja suu-
ren kokonaiskorkeuden vuoksi voimalat näkyvät yleensä laa-
jalle alueelle. Maisemamuutosten ja -vaikutusten laajuus on 
sidoksissa tuulivoimaloiden näkyvyyteen ja maiseman sietoky-
kyyn.   On myös muistettava, että tuulivoimaloiden aiheuttamien 
maisemamuutosten kokeminen voi olla hyvin tunneperäistä ja 
subjektiivista. Osa osallisista kokee tulivoimaloiden maisema-
muutokset elinympäristössään selkeästi negaatioina, osalle 
asia voi olla neutraali tai jopa positiivinenkin. 

Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat ilmanselkeyden ja 
valo-olosuhteiden lisäksi tuulivoimaloiden koko, lukumäärä ja 
ryhmittely, ryhmän laajuus näkökentässä sekä sijaintipaikan 
korkeus suhteessa ympäristöönsä. Myös maaston peitteisyy-
dellä (mm. puusto ja metsät) on suuri merkitys voimaloiden nä-
kyvyyteen.  Avoimilla vesialueilla ja pelloilla voimalat näkyvät 
laajasti, mutta tällöinkin vesistöjen ja peltojen reunapuusto voi 
rajata tuulivoimaloiden näkymistä suuresti. Voimaloiden näky-
vyyttä korostaa merkittävästi myös tuulivoimaloiden pyörimislii-
ke. Ympäristössä tapahtuva liike puolestaan lieventää tuulivoi-
maloiden pyörimisliikkeen vaikutusta.

Pimeään aikaan tuulivoimaloiden lentoestevalot näkyvät eten-
kin rakentamattomassa ja ei-valaistussa maisemassa. Asennet-
tavan lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi määräytyy 
lentoesteen korkeuden ja lentoesteen sijainnin mukaan. Päivä-
valo on suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo ja yövalo suuri-
tehoinen vilkkuva valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva/kiinteä 
punainen valo. Ohjeistuksessa esitetyistä valovaihtoehdoista 
kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön.

Maisemavaikutuksia voi pitää merkittävinä,  mikäli ne kohdis-
tuvat arvokkaaksi tai herkäksi luokiteltuihin maisemakohteisiin, 
joita ovat erityisesti valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alu-
eet, maakunnalliset kulttuurimaisemat ja -kohteet, muut maise-
mallisesti eheät vesistömaisemat sekä erämaiset  luonnonmai-
semat, kuten suojellut laajat avosuot.  Myös aivan asuinpiirin 
lähietäisyydeltä nousevat tuulivoimalat voidaan kokea maise-
mavaikutuksiltaan merkittävinä. 
 

Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arviointimenetel-
mänä käytetään yleensä näkyvyysanalyysejä sekä visuaalisia 
valokuvasovitteita.   Tuulivoimapuistoilla voi olla selkeällä säällä 
näkymävaikutuksia hyvin avoimessa maastossa (mm. vesistöt) 
jopa yli 20 kilometrin etäisyydelle.  Yleensä tuulivoimaloiden 
näkyvyysvaikutuksia tarkastellaan suhteessa etäisyyteen voi-
maloista seuraavasti: 

LÄHIVAIKUTUSALUE:   etäisyys < 3 km tuulivoimaloista    
Näkymävaikutus voi olla hyvin selvä ja hallitseva mm. avoimien 
peltojen ja vesistöjen kautta.

VÄLIALUE:   etäisyys 3 - 6 km tuulivoimaloista    
Näkymävaikutus suhteellisen selvä mm. avoimien peltojen ja  
vesistöjen kautta, mutta tuulivoimalat eivät tällä etäisyydellä 
enää hallitse maisemaa.  

KAUKOALUE:   etäisyys yli 6 km tuulivoimaloista    
Näkyessään tuulivoimalat eivät enää hallitse maisemaa, vaan  
sulautuvat osaksi maisemaa. 

Kokkokankaan tuulivoima-
alueen osayleiskaavan ra-
jaus ja  tuulivoimalat ilma-
kuvan päällä. 
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Maisemavaikutukset merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöhin  

Kokkokankaan hankealue ei sijaitse arvokkailla maisema-alu-
eilla eikä alueelle sijoitu myöskään rakennettuja kulttuuriympä-
ristöjä (RKY).  Lähin valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön kohde on  Raumankarin vanha asutus ja 
Himangan kirkko, jotka sijaitsevat noin 3,2 km etäisyydellä  
Kokkokankaan hankealueesta. Laaditun näkyvyysanalyysin 
mukaan Kokkokankaan tuulivoimaloita tulee näkymään Rau-
mankarin alueella vaihtelevasti, niin että joihinkin kohtiin ei 
näy ainuttakaan voimalaa, mutta muutamiin pisteisiin saattaa 
näkyä kaikkien Kokkokankaan voimaloiden yläosat taajama-
rakenteen ja puuston takaa. Toisaalta Kokkokankaan voimalat 
sijoittuvat Raumankarilta katsottaessa suhteellisen kapeaan ja 
pitkittäiseen kaistaan, eivätkä ne muodosta  laajaa näkymä-
rintamaa.        

Seuraavaksi lähin valtakunnallisesti  merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön kokonaisuus,  Pohjanmaan rantatien Ala-
joentien osuus sijaitsee noin  5,5 km etäisyydellä Kokkokan-
kaan  hankealueesta.  Laaditun näkyvyysanalyysin mukaan 
Kokkokankaan tuulivoimalat tulevat näkymään Pohjanmaan 
rantatien   Alajoentien osuudelle vain pieneltä osuudelta ja 
etupäässä  Takannevan peltoalueen koillispuoleisilla tieosuuk-
silla. Pohjanmaan rantatien  Kokkolan osuus alkaa Kokkokan-
kaan kaava-alueen lounaispuolelta, noin 6,7 etäisyydellä han-
kealueesta.  Kokkokankaan tuulivoimaloita tulee näkymään 
kyseisen tieosuuden pohjoisosiin (Harmaalanperäntien ja vt 
8 risteysalueen tuntumaan) suhteellisen selvästi, joskin etäi-
syyttä tuulivoimaloihin on jo niin paljon, että  voimalat näkyvät 
vain siipiosiltaan ja hentoina hahmoina taustapuuston takaa.  
Maisemavaikutukset Pohjanmaan rantatielle (Alajoentien ja 
Kokkolan osuus) ovat  kaikkineen vähäiset.  

Muut Kokkokankaan lähiympäristössä sijaitsevat  valtakun-
nallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Lohtajan 
kirkko ja pappila, Ohtakarin kalastajayhdyskunta, Plassin van-
ha markkinapaikka ja Kalajoen pappila) sijaitsevat Kokkokan-
kaan hankealueen maisemavaikutusten kaukoalueella (etäi-
syys >10,5 - 20 km),  eikä niihin voida arvioida kohdistuvan 
Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttamisesta oleellisia  
maisemavaikutuksia. 

Maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu 
Himankakylän raitti ja kalasatama sijaitsee lähimmillään noin 
5,2 km etäisyydellä Kokkokankaan hankealueesta. Laaditun 
näkyvyysanalyysin mukaan Kokkokankaan tuulivoima-alueen 
toteuttamisella ei ole juurikaan maisemavaikutuksia Himan-
kakylälle, sillä  Kokkokankaan tuulivoimaloita tulee näkymään 
vain pistettäisesti muutamille alueille Himankyläläntien poh-
joispuolella.  Himankylän arvokkaan alueen länsiosiin ja kala-
sataman alueelle näkymävaikutukset ovat lähes olemattomat. 

Laaditun näkymäanalyysin mukaan maakunnallisesti arvok-
kaaksi Pohjanmaan rantatien osuudeksi luokitellulle Himanka-
Rautila -välille Kokkokankaan hankealueen tuulivoimalat eivät 
tule juurikaan näkymään, joten siltä osin maisemavaikutukset 
ovat myös hyvin vähäiset. 

Maisemavaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin 

Kalajoen Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo -maisemakokonai-
suus on ympäristöministeriön maisemainventointipäivityk-
sessä   esitetty luokiteltavan valtakunnallisesti arvokkaaksi 
alueeksi nykyisen maakunnallisen luokituksen sijaan. Rahjan 
saariston aluerajaus sijoittuu lähimmillään noin  4 km etäi-
syydelle Kokkokankaan hankealueesta, ja kaukaisimmilta 
osiltaan Hiekkasärkkien  pohjoispuoliset maisema-alueen 
rajaukset sijoittuvat noin 17 km etäisyydelle Kokkokankaan 
hankealueesta. Laaditun näkymäanalyysin mukaan Kokko-
kankaan tuulivoimalat eivät juurikaan tule näkymään Rahjan 

saariston mantereen puoleisella rantavyöhykkeellä. Sen sijaan 
rannasta merelle päin mentäessä  näkymävaikutukset kasvavat 
asteittain, niin että keskimäärin kilometrin etäisyydellä rannas-
ta näkyvät kaikki Kokkokankaan voimalat, mutta vain ylimmiltä 
osiltaan taustapuuston takaa.  Avoimilla vesialueilla tulevat siis 
kaikki voimalat näkymään ylimmiltä osiltaan selvästi, etenkin 
Sipinperän ja Selkämatalan  vesialueilla, jotka sijaitsevat Kok-
kokankaan maisemavaikutusten välialueella (3 - 6 km tuulivoi-
mala-alueesta).  
Maisemavaikutukset kaukovyöhykkeellä (6-10 km tuulivoima-
alueesta) Rahjan saaristossa vaihtelevat; saarien eteläpuo-
leisilla rantavyöhykkeillä Kokkokankaan tuulivoimalat tulevat 
näkymään kokonaisuudessaan reunapuuston takaa heti vesi-
alueen reunasta lähtien, kun taas saaren pohjoispuoleisilla ran-
noilla maisemavaikutukset ovat vähäisempiä.  Myös avoimiin 
vesialueisiin kohdistuvat maisemavaikutukset ovat tällä etäi-
syydellä (yli 6 km tuulivoima-alueesta) jo vähäisempiä, eivätkä 
alueelle näkyvät voimalat hallitse maisemaa. 
Hiekkasärkkien loma-asutuksen piirissä maisemavaikutuksia ei 
juurikaan esiinny. Hiekkasärkkien vesialueella pitää mennä noin 
1-2 kilometrin etäisyydelle vesialueesta, ennen kuin Kokko-
kankaan voimaloiden siipien kärjet tulevat näkyviin. Etäisyyttä 
Hiekkasärkkien sille vesialueen osalle, jonne voimalat näkyvät, 
tulee Kokkokankaan hankealueelta jo 15 km, joten voimaloiden 
yläosat näkyvät enää vain hentoina hahmoina. Yhteenvetona 
maisemavaikutuksista valtakunnallisesti arvokkaaseen Kala-
joen Hiekkasärkkien ja Rahjan saariston  voidaan todeta, että  
Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttamisella on kohtalaisia 
maisemavaikutuksia osalle Rahjan saariston maisema-aluetta. 

Maakunnallisesti arvokas Himangan kulttuurimaisema Lestijo-
kivarressa (Himangan peltoalue) sijaitsee  3 - 7 km etäisyydel-
tä  Kokkokankaan hankealueesta. Laaditun näkyvyysanalyysin 
mukaan Kokkokankaan tuulivoimalat tulevat näkymään suurel-
le osalle ko. maisema-aluetta koko voimalakapasiteetin voimin. 
Maisemavaikutuksia kuitenkin vähentää väliin jäävä puusto 
sekä kohteiden välinen etäisyys, sekä voimaloiden suhteellisen 
vähäinen määrä. Himangan peltoalueen osalta voidaan arvioi-
da Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttamisen maisema-
vaikutusten olevan kohtalaisia. 

Alavirteen saaristo ja Maakannuskarinlahden maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue sijoittuu  6 - 13 km etäisyydelle Kok-
kokankaan hankealueesta. Kokkokankaan tuulivoimaloita tu-
lee näkymään Maakannuskarinlahden ja Alaviirteen saariston  
avoimilla vesialueilla, mutta itse saaret ovat suhteellisen hyvin 
näkymävaikutusten ulottumattomissa. 
Muut lähimmät arvokkaat maisema-alueet (Vattajan rantamai-
semat, Pitkäsenkylä-Tynkä ja Pohjanmaan rantatien kulttuu-
rimaisemat -Lohtajan osa-alue) sijaitsevat 12 -  20 km etäi-
syydellä Kokkokankaan hankealueesta, eikä niihin arvioida 
kohdistuvan  oleellisia maisemavaikutuksia mm. kohteiden väli-
sen etäisyyden vuoksi. 

Muut maisemavaikutukset  
 

Selkeimmät ja voimakkaimmat maisemavaikutukset Kokko-
kankaan tuulivoima-alueen toteuttamisesta syntyvät  Pöntiöön, 
kylän avoimien peltoalueiden kautta. Pääosa Pöntiön kylän 
alueesta sijoittuu maisemavaikutusten lähialueelle (alle 3 km 
tuulivoima-alueesta), joten näkyessään Kokkokankaan tuulivoi-
malat ovat selkeästi läsnä Pöntiön kylämaisemassa, joskin vä-
liin jäävä puusto  pehmentää maisemavaikutuksia niin, että voi-
maloista näkyvät vain yläosat.  Maisemavaikutuksia vähentää 
myös  voimaloiden suhteellisen pieni määrä.  Kokkokankaan 
tuulivoimalat näkyvät maisemavaikutusten lähialueella (alle 3 
km tuulivoimapuistosta) selkeästi myös Marjajärventien turkis-
tarhojen alueelle sekä Lajuksentien asumattomalle osuudelle.

Maisemavaikutusten välialueella (3-6 km etäisyydellä tuulivoi-
mapuistosta) sijaitsevat  Torvenkylän ja  Pahkalan kylät sekä 
Himangan taajama. Torvenkylälle ja Pahkalaan Kokkokankaan 
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Kokkokankaan tuulivoima-alueen näkymäanalyysi. 
Mallinnus on laadittu kaavaehdotuksen suurimmalla sallitulla voimaloiden kokonaiskorkeudella, mikä on 200 metriä. 
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tuulivoimaloita tulee näkymään vain paikoitellen ja pääosin  
Torvenkyläntien pohjoispuolisten laajojen peltoalueiden kaut-
ta. Himangan taajaman osalta keskeisin näkymäalue sijoittuu 
Lestijoen eteläpuoleisille taajama-alueille, jonne näkyy katse-
lupisteestä riippuen 1-6 Kokkokankaan tuulivoimalaa, mutta vai 
yläosiltaan väliin jäävän puuston pehmentäessä näkymää.   
Laaditun näkymäanalyysin mukaan rantavyöhykkeen loma-
asutuksen tuntumaan Kokkokankaan tuulivoimalat eivät juuri-
kaan näy, mutta  avoimelle vesialueelle näkyvät kaikki voimalat.

Maisemavaikutusten kaukoalueella  (6 - 10 km etäisyydellä tuu-
livoimaloista)  selkeimpiä maisemavaikutuksia aiheutuu osalle  
Rahjan ja Alaviirteen saariston vesialueita, Harmaalanperän 
peltoalueiden tuntumaan sekä Roukalan ja Metsäperän muu-
tamille peltoalueille.  Näiltä alueilta tulee kuitenkin etäisyyttä 
tuulivoimaloihin jo sen verran, ettei voida puhua merkittävistä 
maisemavaikutuksista, vaan alueelle näkyvät lähinnä voimaloi-
den siivet.  

Lisäksi etenkin maisemavaikutusten lähialueella (< 3 km etäi-
syydellä tuulivoima-alueesta) ja osin myös välialueella (3 -6 km 
tuulivoima-alueesta) tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle 
ja torniin asennettavat lentoestevalot muuttavat voimaloiden 
näkymäalueilla maiseman muuten valotonta luonnetta pimeän 
aikaan. 
  

Tuulivoima-aluetta varten tarvittavien huoltoteiden rakentami-
nen ja parantaminen vaikuttaa myös maisemaan ja rikkoo yh-
tenäisiä metsäalueita. Käytön jälkeen, kun voimalat puretaan, 
oleellisimmat maisemavaikutukset poistuvat, kun tuulivoimalat 
eivät enää näy maisemassa.  

8.7  Vaikutukset luontoon 

Kasvillisuus ja luontotyypit  

Voimaloiden sijoituspaikoilla tai huoltoteiden alueilla ei esiin-
ny arvokkaita luontokohteita, eikä luontoselvitysten yhteydes-
sä havaittu uhanalaista tai erityisesti suojeltavaa kasvilajistoa.  
Myöskään luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei kaa-
va-alueella esiinny, eikä myöskään metsälain mukaisia metsä-
lakikohteita. Arvokkaimmat luontokohteet hankealueen tuntu-
massa (Hirvijärvenneva, Linttiräme, muut pienet kosteikot sekä 
pirunpellot) sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle. 

Pöntiönjokivarsi sivu-uomineen on tärkeä ekologinen vyöhyke. 
Lisäksi Pöntiönjoen sivu-uoma  on  mahdollinen vesilain mu-
kainen kohde.  Kokkokankaan hankealueen tuulivoimalat sijoit-
tuvat Pöntiöjoen eteläpuolelle niin, että lähimmästä voimalas-
ta tulee etäisyyttä jokeen ja sen sivu-uomaan vähintään 200 
metriä. Myöskään huoltotiet tai maakaapelireitit eivät sijoitu tätä 
lähemmäs jokea.  Pöntiöjoki sivu-uomineen on huomioitu kaa-
vassa luo-merkinnällä,  joka edellyttää rantavyöhykkeen säi-
lyttämistä mahdollisimman luonnonmukaisena ja luonnontilan 
vaarantamisen Vesilain 2 lvuun 11 § kohteilla. 

Hankealueen ja  lähiympäristön  arvokkaat luontokohteet ovat 
turvassa maanrakennustoimien suorilta ja epäsuorilta vaiku-
tuksilta. Kaikkineen mahdolliset vaikutukset tavanomaista ta-
lousmetsäluontoa korkeamman herkkyystason kohteisiin ovat 
vähäisiä.  Vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin arvioidaan 
vähäisiksi tai olemattomiksi. Koska luontoselvityksissä eikä 
uhanalaisten lajien tietojärjestelmäpoiminnasta ilmennyt arvo-
kasta kasvilajistoa, uhanalaisiin, rauhoitettuihin ja harvinaisiin 
kasvilajeihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

Hankkeen metsäaluerakenteeseen kohdistuva pirstova vaiku-
tus arvioidaan paikallisella tasolla kohtalaiseksi. Alueellisella 
tasolla pirstoutumisvaikutus arvioidaan vähäiseksi. Koska suu-
rin osa suoran vaikutuksen alueella olevista luontotyypeistä on 
tavanomaisia, yleisiä luontotyyppejä, ovat vaikutukset näihin 
vähäisiä. Suunnittelualueen metsä- ja suoalueet ovat pääsään-
töisesti tavanomaisia eri-ikäisiä talousmetsiä tai ojitettuja tur-
vekankaita. Tavanomaisenkin metsäpinta-alan väheneminen 
voimalaitospaikkojen ja huoltoteiden alta selvitysalueen pinta-
alaan nähden on vähäistä, noin 2 % luokkaa.

Linnusto    

Kokkokankaan  tuulivoima-alueen toteutuminen vaikuttaa lin-
nustoon törmäyskuolemien, elinympäristömenetysten ja -muu-
tosten sekä erilaisten häiriövaikutusten kautta. Hankealueen 
vaikutuspiirissä esiintyvän pesimälinnuston arvioidaan pysyvän 
pääpiirteissään nykyisen kaltaisena, joskin alueen herkimmistä 
lajeista mm. metson ja petolintujen reviirejä saattaisi autioitua ja 
kanta paikallisesti harveta. Merkittävyydeltään tuulivoimapuis-
ton vaikutukset pesimälinnustoon arvioidaan kohtalaisiksi.  Me-
rikotkan tämän hetkistä valtakunnallista nopean runsastumisen 
kehitystä Kokkokankaan tuulivoimahanke ei vaaranna.  Kesällä 
2016 lintuharrastajan tekemä havainto merikotkan pesästä noin 
4 - 5 km etäisyydellä Kokkokankaan hankealueesta on suojae-
täisyytenä riittävä, eikä tuulivoima-alueen toteuttamisella ole 
suoria vaikutuksia kyseisen merikotkan pesintään. 
 

Havainnekuva Torvenkylältä, Kurun kohdalta  Kokkokankaan tuulivoima-alueen suuntaan.  
Katselupisteeseen näkyy neljän tuulivoimalan siipien yläosat.  
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lajien kannalta arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen, 
mahdollisten siirtymäreittien huomioiminen tuulivoimaloiden 
sijoitussuunnittelussa sekä kolopuuston vähäisyys huomioon 
ottaen hankkeen toteuttamisen vaikutusta lepakoille ei voida pi-
tää merkittävänä. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti törmäys-
riski huomioiden vaikutus on korkeintaan kohtalainen hankkeen 
toimintavaiheessa. Rakentamisvaiheessa ja toiminnan päätty-
misvaiheessa vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

Muu eläimistö     

Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset vii-
tasammakkoon arvioidaan olemattomiksi, sillä tuulivoimapuis-
toon liittyvät toiminnot sijoittuvat riittävän etäälle  (Hirvijärvi 2,1 
km, Pirttijärvi 3,8 km) viitasammakon esiintymispaikoista ja tuu-
livoimaloiden ja huoltoteiden rakennuspaikkojen valumavedet 
ohjautuvat elinympäristöjen ohi tai suodattuvat ennen vastaan-
ottavia vesistöjä. 

Tuulivoimahankkeen arvioidaan vaikuttavan maaeläimistöön lä-
hinnä elinympäristömenetysten ja ihmistoiminnasta aiheutuvien 
häiriövaikutusten kautta. Kokonaisuutena vaikutukset eläimis-
töön arvioidaan rakentamisvaiheessa ja toiminnan päättyessä 
kohtalaisiksi. Vaikutuksia rakentamis- ja loppetamisvaiheissa 
aiheuttaa vilkas ihmistoiminta alueella, sillä jotkin eläinlajit ovat 
hyvin arkoja suhtautumisessaan ihmisten liikkumiseen alueel-
la.  Toiminta-aikana vaikutukset muuhun eläimistöön arvioidaan 
vähäisiksi, koska tällöin häiriötä tuottavaa ihmistoimintaa on 
alueella vähemmän ja monet eläinlajit todennäköisesti tottuvat 
tuulivoimaloihin jossain määrin.

Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin   

Suojelualueiden kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta arvi-
oidaan, että riittävästä etäisyydessä suojelualueiden ja tuuli-
voimapuistojen välillä johtuen vaikutuksia ei synny lainkaan 
tai ne ovat erittäin vähäisiä.  Natura-alueen suojeluperustee-
na mainittuun lintulajistoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 
vähäisiksi, sillä Natura-alueen näiden lajien pesivät yksilöt ei-
vät liiku juuri lainkaan tuulivoima-alueella. Muihin kuin suojelu-
perusteena mainittuun lajistoon kohdistuvat vaikutukset voivat 
olla enimmillään kohtalaisia. Tällaisena lajina pidetään etenkin 
selkälokkia. Muiden etäämpänä olevien suojelualueiden linnus-
toon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 
Kokonaisuutena hankkeen vaikutukset suojelualueisiin arvioi-
daan enimmilläänkin vähäisiksi.

Muuttolintujen osalta suunnittelualue sijoittuu tärkeälle muut-
tolintureitille ja maakunnallisesti merkittävän levähdysalueen 
kanssa samalle muuttokäytävälle. Yksittäisenä tuulivoimapuis-
tona sen vaikutus muuttolinnustolle ei kuitenkaan ole merkit-
tävä, eikä se aiheuta läpimuuttaviin populaatioihin havaittavia 
vaikutuksia. Näin ollen tuulivoimapuistolla arvioidaan olevan 
toteutuessaan linnustoon vähäisiä vaikutuksia. 

Kansainvälisesti tärkeälle lintualueelle, Rahjan saaristoon, on 
Kokkokankaan tuulivoima-alueelta etäisyyttä lähimmillään 3,4 
km. Lähimmät maakunnallisesti tärkeiksi lintualueiksi luokitellut  
lintualueet ovat 5 km etäisyydellä (Tomujoen kerääntymisalue) 
ja  3 km etäisyydellä (Mikonlahti-Ruonanlahti) Kokkokankaan  
hankealueesta.  Rannikon arvokkaiden lintualueiden linnut ei-
vät juuri liiku suunnittelualueella ja hanke ei ohjaisi lintuja Tomu-
joen peltoalueen ulkopuolelle.  Arvion mukaan Kokkokankaan  
tuulivoimahanke ei olennaisesti aiheuta muutoksia linnustoon 
tai niiden käyttäytymiseen arvokkailla lintualueilla. 

Lepakot ja liito-oravat  

Luontoselvityksessä kartoitetuista liito-oravan elinympäristöis-
tä Pöntiöjoen pohjoispuolella ja Rautila-Pöntiötien tuntumassa 
todettu elinympäristö sijoittuu osittain Kokkokankaan kaava-
alueelle.  Kyseinen liito-oravan elinympäristö on osoitettu kaa-
vassa s-1 -merkinnällä, joka kieltää liito-oravan  lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittämisen. Lähin  Kokkokankaan kaavan 
mukainen tuulivoimala sijoittuu  250 metrin etäisyydelle kysei-
sestä liito-oravan elinympäristöstä.  Tämä ja myös etäämpänä 
kaava-alueesta todetut liito-oravan reviirit sekä lisääntymis- ja 
levähdyspaikat säilyvät siis rakentamattomina Kokkokankaan 
tuulivoimahankkeen toteutumisen myötäkin. Ekologisten yh-
teyksien huomioimisen myötä liito-oravien liikkuminen  revii-
reiltään suotuisille metsäalueelle ei esty Kokkokankaan tuu-
livoimahankkeen myötä. Kokkokankaan tuulivoima-alueen 
toteuttamisen vaikutukset liito-oravaan arvioidaan vähäisiksi 
niin hankeen rakentamis-, purkamis- kuin toimintavaiheessakin. 

Lepakkokartoituksessa hankealueelta havaittiin  kahta eri le-
pakkolajia, pohjanlepakkoa ja siippalajia. Lepakko-havaintoja 
kertyi kohtalaisesti. Selvityksen perusteella suunnittelualuetta 
ei voida pitää lepakoiden kannalta erityisen tärkeänä esiinty-
misalueena, mutta lepakoiden kannalta tärkeitä elinympäristöjä 
esiintyy mm. kosteikoilla. Tehdyt havainnot, uhanalaisten lajien 
puuttuminen, potentiaalisten talvehtimisalueiden puuttuminen, 

Havainnekuva Raumankarilta Kokkokankaan tuulivoima-alueen suuntaan.  
Katselupisteeseen näkyy  rantapihlajan takaa  hennosti kolmen tuulivoimalan siipien yläosat.  
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8.8  Vaikutukset maa- ja kallioperään  

Tuulivoimarakentamisella on rakentamisen aikaisia vaikutuksia 
maa- ja kallioperään. Vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia 
aiheutuen voimaloiden perustusten rakentamisesta ja niiden 
lähiympäristön muokkaamisesta sekä tiestön rakentamisesta.  
Kokkokankaan tuulivoima-alueella ei ole arvokkaita maaperä-
muodostumia.  Hankealueen lounaispuolella 1,5 km etäisyydel-
lä on Lajuksenkankaan avokallio-alue.  Muut lähimmät arvok-
kaat maaperämuodostumat sijoittuvat noin 8 km etäisyydelle 
hankealueesta.   Vaikutukset maa- ja kallioperään jäävät vä-
häisiksi, ja koskevat vain tuulivoimaloiden rakentamis- ja sulke-
misvaiheita.  Voimaloiden toimintavaiheessa vaikutuksia ei syn-
ny –ainoastaan voimaloiden koneistoöljyt aiheuttavat vähäisen 
pilaantumisriskin.

Happamat sulfaattimaat 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnolli-
sesti	 esiintyviä	 rikkipitoisia	 sedimenttejä	 (sulfidisedimenttejä),	
joista vapautuu hapettumisen seurauksena happamuutta ja 
metalleja maaperään ja vesistöihin. Happamat sulfaatimaat 
ovat savea, hiesua tai hieno hietaa ja usein myös liejupitoisia. 

Sulfaattimaat ovat muodostuneet Itämeren alueelle Litorina-
kauden aikana, jolloin bakteerien kasvijäämien hajotusproses-
sin	 yhteydessä	 kerrostui	 silloisen	 meren	 pohjalle	 sulfidisedi-
menttejä. Nykyisin nämä kerrokset sijaitsevat maan kohottua 
merenpinnan yläpuolella. Kun ne pysyvät pohjaveden pinnan 
alla, kerrokset säilyvät neutraaleina. Jos ne kuitenkin kuivuvat 
ja altistuvat hapelle, esimerkiksi kaivamisessa rakennustöiden 
yhteydessä, maakerrokset muuttuvat happamiksi sulfaattimaik-
si. Maaperän ja alueen vesien pH laskee merkittävästi ja tällöin 
raskasmetallit liukenevat helpommin, mistä aiheutuu esimer-
kiksi viljelykäytölle ongelmia ja kustannuksia sekä kuormitus-
ta alapuolisiin vesistöihin. Myös maaperässä on jo itsessään 
normaalia runsaammin rikki- ja metalliyhdisteitä. Pahimmillaan 
aiheutuu erityisesti alapuolisten vesistöjen ekosysteemien epä-
tasapainoa, kalakuolemia, kasvien kasvuhäiriöitä sekä pohja-
eläimistön ja kalojen lisääntymisalueiden häviämistä (Maaseu-
tuverkosto 2009).

Sulfaattimaat sijaitsevat pääosin Pohjanmaalla, vyöhykkeellä 
Närpiöstä Ouluun. Pääasiallinen sijaintisyvyys on noin 60 met-
riä merenpinnasta, mutta paikoin myös 80–100 metriä meren-
pinnasta (Maaseutuverkosto 2009). Kokkokankaan hankealue 
sijoittuu tälle vyöhykkeelle. GTK tekee happamien sulfaatti-
maiden kartoitusta Pohjanmaan rannikolla, mutta suunnittelu-
alueelta ei ole vielä kartoitustietoja. Ennakkotulkinnan mukaan 
happamien sulfaattimaiden esiintymisriski on suunnittelualueel-
la hyvin pieni, mm. alueen maaperästä johtuen (GTK, happa-
mat sulfaattimaat –karttapalvelu 2015). 

Jatkosuunnittelussa happamien sulfaattimaiden olemassaolo 
tulee  selvittää rakentamisalueilta maaperätutkimuksin, jotta 
vaikutuksilta voidaan varmasti välttyä. Viimeistään rakennus-
lupia haettaessa riskialttiilta rakennuspaikoilta ja tiestön osalta 
alavilta	paikoilta	on	tehtävä	tarkempi	happamien	sulfiittimaiden	
selvitys ja tarvittaessa happaman kuormituksen ehkäisysuunni-
telma, joka tulee esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
ennen	rakennuslupien	myöntämistä.	Happamien	sulfiittimaiden	
aiheuttamaa happamoitumisriskiä tulee selvittää myös sähkön-
siirron osalta, keskittyen niille alueille, joilla rakentamisen ai-
kaiset valumat vesistöön ovat mahdollisia. Asiasta on määrätty 
kaavamääräystekstissä (kok- merkintämääräykset).  

8.9  Vaikutukset pohjaveteen

Suunnittelualueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lä-
himmät luokitellut pohjavesialueet Kurikkala I ja II (I-luokka) si-
jaitsevat noin 6 km sen koillispuolella ja Tiilipruukinkangas (A 
I-luokka, C II-luokkaa) noin 4 km suunnittelualueesta lounaa-
seen. Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia kaivoja tai ve-
denottamoita. Pohjavesivaikutukset ovat kokonaisuudessaan 
vähäisiä tuulipuiston rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheis-
sa. Suunnittelualueella ei arvioida muodostuvan merkittäviä 
määriä pohjavettä. Rakentamistyöt aiheuttavat paikallisesti 
pohjaveden lyhytaikaista samentumista ja työkoneiden öljyt lie-
vän pilaantumisriskin. Toiminnan aikana tuulivoimalan rikkou-
tuminen ja öljyjen pääseminen maastoon aiheuttaa vähäisen 
paikallisen pilaantumisriskin. Toiminnan lopettamisenaikaiset 
vaikutukset vastaavat rakentamisen vaikutuksia ja niitä voidaan 
vähentää maisemoimalla sijoituspaikat puhtailla, alkuperäisen-
kaltaisilla massoilla. 

8.10  Vaikutukset pintavesiin 

Pintavesiin kohdistuu mahdollisia vaikutuksia lähinnä tuulivoi-
maloiden rakentamisen aikana, jolloin rakennuspaikoilta poiste-
taan tai muokataan pintamaata, mikä saattaa lisätä vesistöihin 
kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta.  Mahdollinen 
haitta on kuitenkin hyvin lyhytaikainen ja paikallinen, eikä tuuli-
voimaloiden perustusten tai teiden rakentamisella arvioida ole-
van pysyviä vaikutuksia maastossa esiintyviin valumiin tai ojien 
virtaamiin.  Vastaanottaviin vesistöihin (Pöntiönjoki, Mikonlahti,  
merialue) kulkeutuvat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet arvioi-
daan vähäisiksi, koska valumavedet ehtivät puhdistua ojaver-
kostossa ja suotautumalla metsä- ja suoalueilla.
 

Rakentamisen aikana työkoneet ja toiminta-aikana tuulivoima-
lan koneistot aiheuttavat lievän öljyvuodon riskin suunnittelu-
alueella. Toiminnan aikana ei muuten aiheudu vaikutuksia paitsi 
em. äärimmäisessä poikkeustilanteessa voimalan rikkoutues-
sa. Toiminnan loppumisen vaikutukset vastaavat rakentami-
sen aikaisia vaikutuksia ja maisemointi puhtailla, tarkoitukseen 
soveltuvilla massoilla vähentää vaikutuksia. Tuulivoimaloiden, 
tiestön ja sähköreittien rakentamisesta alueen pintavesiin ai-
heutuvien vedenlaadun muutoksien arvioidaan kaiken kaikki-
aan olevan vähäisiä.  

8.11 Vaikutukset muihin maankäyttömuotoihin 

Maa- ja metsätalous 

Tuulivoimaloiden läheisyydessä voi jatkossakin viljellä maata ja 
harjoittaa metsätaloutta. Metsätalouskäyttö voi jatkua tuulivoi-
ma-alueen rakentamisen jälkeenkin, joskin tuulivoimarakenta-
misen myötä kunkin voimalan kohdalta joudutaan kaatamaan 
olevaa metsää arviolta noin 0,6 hehtaarin alueelta, jolloin met-
sätalousmaa vähenee nykyisestä.    Tuulivoimapuiston alueella 
parannettava ja rakennettava uusi tieverkosto nostaa metsä-
kiinteistöjen arvoa, sillä  vankan tiepohjan johdosta puuta voi-
daan korjata kattavasti ympäri vuoden. 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava rajoittaa maa- 
ja metsätalousrakentamista tuulivoimapuiston alueella ja sen 
lähituntumassa: maa- ja metsätalousrakennukset tulee sijoittaa 
vähintään 300 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista  (1,5 x tuuli-
vomaloiden suurin sallittu kokonaiskorkeus).  Uusien kotieläin-
suojien rakentamisessa tuulivoimaloiden melu- ja välkevyöhyk-
keille on kuntakohtaisia käytäntöjä.  
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Vaikutukset turkistarhaukseen   

Tuulivoimaloiden rakentamisaikana normaali rakentamiseen 
liittyvä ääni ei todennäköisesti häiritse tarhaeläimiä. Turkistuo-
tantoeläinten poikimisaikoina huhtikuun ja kesäkuun välisenä 
aikana eläimet ovat herkempiä voimakkaille ja ennestään tun-
temattomille äänille. Siten kovaa melua synnyttäviä rakennus-
vaiheita olisi harkita siirrettävän poikimisajan ulkopuolelle. Ra-
kentamisvaiheessa turkiseläimille koituva vaikutus arvioidaan 
nämä seikat huomioiden vähäiseksi. 

Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksista turkiseläimiin ei ole tie-
toa. Melumallinnuksen mukaan osa  Marjajärventien turkis-
tarhoista sijoittuu Kokkokankaan tuulivoima-alueen 40-45 dB 
meluvyöhykkeen alarajalle (lähemmäs 40 dB rajaa). Ympäristö-
ministeriön ohjearvoissa (1107/2015) asutuksen osalta yöajan 
raja-arvona on 40 dB, erillisiä ohjearvoja koti- tai tarhauseläi-
miin ei ole.  Kokkokankaan tuulivoimapuiston toteuttamisella voi 
olla vähäisiä  meluvaikutuksia osalle Marjajärventien turkistar-
hoista.  Muiden lähialueen turkistarhojen osalta Kokkokankaan  
tuulivoima-alueen meluvaikutukset ovat vähäiset /olemattomat.  
Toimintavaiheessa meluvaikutusta turkiseläimille olisi kuitenkin 
hyvä seurata ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin vaikutuksen 
vähentämiseksi. 

Välkemallinnuksen mukaan osa Marjajärventien turkistarhoista 
sekä Lajuksentien varrella sijaitseva turkistarha ovat  Kokko-
kankaan tuulivoima-alueen välkevyöhykkeellä. Välkemallin-
nuksen mukaan välketuntien määrä jää kuitenkin  selvästi  8 
vuotuisen välketunnin alle, mikä  alittaa käytössä olevat suosi-
tukset ihmisvaikutusten osalta.  Välkkeelle ei ole  määritelty ra-
ja-arvoja suhteessa kotieläimiin tai muuhun tarhaustoimintaan. 
Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttaminen aiheuttaa näin  
ollen vähäisiä välkevaikutuksia Lajuksentien varren tarhalle 
sekä osalle Marjajärventien turkistarhoista.  
Turkiseläinten suojat ovat katettuja ja tarha-alue aidattu. Näke-
mäesteiden avulla voidaan tarvittaessa lieventää turkiseläimille 
kohdistuvia haittoja. Vilkkuvat lentoestevalot saattavat myös 
häiritä eläimiä, mikäli ne ovat väärin suunnatut.  Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen toteuttamisen aiheuttaman välkkeen ja lento-
estevalojen vaikutus turkistarhaukseen arvioidaan kokonaisuu-
dessaan vähäiseksi. 

Suomen turkiseläinten kasvattajien liitto ry on antanut lausun-
non Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden YVA-se-
lostuksesta sekä ko. hankkeiden yhteisestä kaavaluonnokses-
ta. Lausunnossa todettiin, että suojaetäisyys turkistarhojen ja 
tuulivoimaloiden välillä tulisi olla vähintään 1,5 km. Perusteena 
1,5 km suojaetäisyydelle on mm. turkistarhojen mahdolliset laa-
jentumistarpeet sekä epätietoisuus voimaloiden vaikutuksista 
turkiseläinten hyvinvointiin. 

Kalajoen kaupungilla on tavoitteena keskittää Kalajoen etelä-
puoleinen turkistarhaus Marjajärventien alueelle. Kokkokan-
kaan tuulivoima-alueella voi olla vähäisiä vaikutuksia Marjajär-
ventien turkistarhojen eläinten hyvinvointiin melun ja välkkeen  
osalta.  Maankäytön näkökulmasta turkistarhaus voi kuitenkin 
jatkua nykyisillä turkistarha-alueilla.  Tuulivoimapuisto saattaa 
vaikuttaa kuitenkin turkistarha-alueiden laajenemissuunnitel-
miin, mikäli tarha-alue sijoittuu 1,5 km lähemmäksi tuulivoima-
laa.  Marjajärventien turkistarhauksen laajentumispotentiaalin 
takaamiseksi, Marjajärventien tarhausaluetta läheisimpien tuu-
livoimaloiden  mahdollisiin vaikutuksiin (mm. melu ja välke)  on 
mahdollista puuttua ympäristöluvitusten yhteydessä riittävällä 
tavalla. Marjajärventien  turkistarhoja lähinnä olevilta tuulivoi-
maloilta  (alle 1,5 km etäisyydellä olevilta) olisi hyvä vaatia ym-
päristölupa. 

Vaikutukset villisikafarmiin  

Kokkokankaan tuulivoima-alueen pohjoispuolella, noin 0,3  km 
etäisyydellä tuulivoima-alueesta sijaitsee noin 19 hehtaarin laa-
juinen  villisikatarha, jota suunnitellaan tulevaisuudessa mah-
dollisesti laajennettavan kohti koillista. Lähin Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen voimala sijaitsee  noin 1 km etäisyydellä  vil-
lisikatarhasta. 

Villisiat laiduntavat ulkona ympäri vuoden aidatun alueen sisä-
puolella. Villisikatarhaaja Toni Heikkilän kanssa käytyjen kes-
kustelujen pohjalta (14.8.2014 ja 21.4.2015) villisika ei ole eri-
tyisen herkkä ympäristössä tapahtuville häiriöille. Tarhaaja on 
tarkkaillut eläinten käyttäytymistä ja reagointia mm. työkonei-
den ääniin, metsästysaseiden ampumaääniin ja läheisen kal-
liolouhosalueen räjäytysääniin. Tuulivoimaloiden rakentamis-
aikana normaali rakentamiseen liittyvä ääni ei todennäköisesti 
häiritse villisikoja. Kuitenkin esimerkiksi kevään porsimisaikana 
villisiat voivat olla herkempiä, minkä vuoksi kovaa melua aihe-
uttavien työvaiheiden toteuttamisesta on hyvä keskustella tar-
haajan kanssa.    

Melu- ja välkemallinnusten perusteella Kokkokankaan tuulivoi-
ma-alueesta aiheutuisi toimintavaiheessa villisikatarhan alu-
eelle  jonkin verran melu- ja välkevaikutuksia.  Villisikatarha 
sijoittuu pääosin  Kokkokankaan melumallinnuksen 40-45 dB 
meluvyöhykkeelle. Välkemallinnuksen mukaan vuotuiset väl-
ketunnit villisikatarhan alueelle ovat 0 - 8 tunnin välillä. Koska 
villisikojen ei kuitenkaan ole todettu olevan erityisen herkkiä 
ympäristöhäiriöille, arvioidaan hankkeen häiriövaikutukset villi-
sikatarhalle vähäisiksi.  Toimintavaiheen melu- ja välkevaiku-
tusta villisikoihin olisi hyvä kuitenkin seurata ja ryhtyä tarvitta-
essa  toimenpiteisiin vaikutuksen vähentämiseksi.  
  

Muihin lähiympäristön koti- ja tuotantoeläimiin kohdistuvia vai-
kutuksia voidaan pitää kokonaisuudessaan vähäisinä  

Virkistys   

Kokkokankaan tuulivoima-aluetta voidaan tuulivoimaloiden 
rakentamisen jälkeen käyttää esteettä virkistykseen; alueella 
voi aidattua sähköasemaa lukuun ottamatta kulkea vapaasti, 
marjastaa, sienestää ja retkeillä. Ainoastaan tuulivoimaloiden 
rakentamisen aikana työmaa-alueella ei saa oleskella. Tuu-
livoimalat eivät estä alueen virkistyskäyttöä, mutta muuttavat 
ympäristön luonnetta ja sitä kautta mahdollisesti myös alueelle 
virkistäytymään	hakeutuvien	ihmisten	määrää	ja	profiilia.	Tuuli-
voimapuistoja varten tarvittavien huoltoteiden rakentaminen ja 
parantaminen voi heikentää yleisiä luonnon virkistyskäyttömah-
dollisuuksia erämaa-luonteisten alueiden vähentyessä. Toisaal-
ta  huoltotiet helpottavat myös liikkumista alueella. 

Kaava-alueen luoteiskulmaan sijoittuva Nutturan laavu jää Kok-
kokankaan melumallinnuksen mukaan selkeästi melualueelle 
(>45 dB).  Laavun tuntumaan aiheutuu myös noin 10 välketun-
tia vuodessa. Melu- ja välkevaikutusten sekä alueen luonteen 
muutoksen perusteella voidaan todeta, että Kokkokankaan  
tuulivoimaloiden toteuttamisella voi olla kohtalaisia vaikutuksia 
laavun ja sen ympäristön käyttömukavuuteen.

Noin 1,5 km etäisyydellä sijaitsevaan Kokon laavun  ympäris-
töön ei  aiheudu Kokkokankaan tuulivoimaloista melu- tai väl-
kevaikutuksia, joten Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteut-
tamisen vaikutukset Kokon laavun käyttömukavuuteen ovat 
vähäiset.  

Talvella mahdollisen tuulivoimaloista irtoavan jään takia suo-
sitellaan, että alueella liikkuvat pysyvät riittävällä etäisyydellä 
voimaloista. Irtoavasta jäästä voidaan varoittaa voimalan lähei-
syyteen sijoitettavalla opastaululla. Tuulivoimaloiden etäisyys 
moottorikelkkareittiin tulisi olla  jäävaaran takia riittävä, vähin-
tään 250 metriä.  Kaavan ohjeellinen  moottorikelkkareittivaraus 
on sijoitettu niin, että edellä mainittu etäisyysvaatimus täyttyy.  
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Maakuntakaavan ohjeellinen moottorikelkkailun yhteystarve 
voidaan siis toteuttaa kaava-alueen läpi turvallisesti.  

Pohjanpään metsästysseuran tilat sijoittuvat kaava-alueen 
pohjoisosaan, Pöntiöjoen ja Rautila-Pöntiötien väliin. Metsäs-
tysmajan ympäristöön kohdistuu Kokkokankaan tuulivoimalois-
ta selviä melu- ja välkevaikutuksia: välketunteja esiintyy miltei 
30 vuodessa ja melutaso ylittää 45  dB rajan. Metsästysma-
jalle keskittyvä toiminta ei kuitenkaan ole hiljaisuutta tavoitte-
levaa virkistystoimintaa, vaan painottuu enemmän toiminnalli-
suuteen, eikä Kokkokankaan tuulivoimaloiden toteuttamisesta 
voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta haittaa metsästysmajan 
toimintamahdollisuuksiin.  
Rautila-Pöntiötie  (autotien varsi)  on paikallisten asukkaiden 
esille nostama ja käyttämä suosittu pyöräilyreitti.  Osalle ko. 
tietä kohdistuu  Kokkokankaan tuulivoimaloiden toteuttamises-
ta selkeitä melu- ja välkevaikutuksia sekä myös vähäisiä mai-
semavaikutuksia.  Tieosuus ei ole  kuitenkaan  virallinen seu-
dullinen pyöräilyreitti ja autotien varressa esiintyy muutoinkin 
tieliikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia, eikä Kokkokankaan 
tuulivoimaloiden toteuttamisella  voida sanoa olevan oleellisia 
vaikutuksia pyöräilyreitin käyttöön.   
Himangan moottorikerhon hallinnoima moottoriurheilukeskus 
sijoittuu 0,4 km etäisyydelle Kokkokankaan kaava-alueen lou-
naispuolelle.   Moottoriurheilukeskuksen alue sijoittuu Kokko-
kankaan tuulivoimaloiden melumallinnuksen 40-45 dB melu-
vyöhykkeelle, mutta meluvaikutuksia ei voida pitää merkittävinä 
moottoriurheilukeskuksen oman toiminnan laatu ja äänitaso 
huomioiden. Välkevaikutuksia moottoriurheilukeskuksen alu-
eelle aiheutuu  vähän; noin 0-8 välketuntia vuodessa.  Suun-
nittelualueella ja sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse 
muita  virkistyskohteita.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mikäli  Kokkokankaan 
tuulivoimalat toteutuvat, voi siitä aiheutua virkistyskäyttöön 
jonkin verran  vaikutuksia luonnon ympäristön supistumisen 
sekä  melu- ja välkevaikutusten myötä. Myös rauhallinen met-
säympäristö siirtyy etäämmäs.  Virkistyskäyttöön kohdistuvat 
vaikutukset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, mikäli vaikutusta 
peilataan alueen virkistyskäyttäjien määrään ja alueiden kor-
vattavuuteen. 

Vaikutukset metsästykseen ja kalastukseen     

Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteutumisella on jonkin ver-
ran  vaikutuksia metsästykselle, joskaan  hankealue ei ole met-
sästyksen kannalta kovin merkittävä alue.  Tuulivoimaraken-
tamisen myötä metsästykseen käytettävät maa-alueet tulevat 
kaventumaan ainakin tuulivoimaloiden rakentamisen alalta.  
Tuulivoimapuiston aluetta voidaan käyttää edelleenkin metsäs-
tykseen, ellei niille aseteta erikseen metsästyskieltoa. 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat äänet saattavat 
johtaa erityisesti suurempien riistaeläinten siirtymiseen rauhal-
lisemmille alueille. Mikäli rakentamistoimet tehdään metsäs-
tysaikaan, on mahdollista että saalismäärät jäävät normaalia 
pienemmiksi. Vaikutukset metsästykseen voidaan kuitenkin 
arvioida pääosin väliaikaisiksi eläinten palatessa alueelle ra-
kentamisen aiheuttaman häirinnän vähentyessä. Vastaavan-
laisia vaikutuksia arvioidaan syntyvän, kun tuulivoimapuiston 
toiminta lakkaa ja voimalat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuuli-
voimapuiston toiminnan aikana metsästys ja riistanhoito voi jat-
kua. Rajoitteita metsästykselle voi tulla lähinnä ampumisessa 
yläsektoreihin tuulivoimaloiden läheisyydessä (latvalinnustus). 
Tuulivoimalat ovat metsästyksessä rakenteita, joille ei saa tuot-
taa vahinkoa (metsästyslaki 20 §). Metsästysseurojen on tar-
kastettava ampumalinjat ja jahtitornien sijainti, jotta voimaloille 
ei aiheudu vaurioita ja kimmokkeiden vaara saada suljettua 
pois. 

Metsästysalueiden kaventumisen lisäksi tuulivoimaloilla voi olla 
vaikutuksia myös lintujen ja nisäkkäiden liikkumiseen. Kalas-

tukseen hankkeella ei arvioida olevan juuri vaikutuksia, sillä 
merkittäviä vesistövaikutuksia ei synny ja toisaalta suunnittelu-
alueen välittömässä läheisyydessä tapahtuva kalastus on hyvin 
vähäistä. 

Vaikutukset matkailuun 

Kalajoella on etenkin Hiekkasärkkien osalta virkistykseen ja 
matkailuun liittyvä imagonsa. Toisaalta Kalajoella on suhtau-
duttu tuulivoimarakentamiseen erittäin myönteisesti. Kokko-
kankaan tuulivoima-alueen toteuttamisella ei voida arvioida  
olevan  suoria vaikutuksia Kalajoen tai lähiseudun matkailuun, 
sillä tuulivoimapuiston  alueella ei ole tai sinne ei kohdennu 
mitään tiedossa olevia matkailuhankkeita.  Välillisiä vaikutuk-
sia matkailuun voi kuitenkin aiheutua mm. maisemamuutosten 
myötä, mikäli koetaan, että visuaalisen luonnonmaiseman arvot 
heikkenevät tuulivoiman näkymävaikutusten myötä.  Maiseman 
kokeminen on kuitenkin hyvin subjektiivista, ja tältä osin maise-
man mahdollisen muuttumisen vaikutuksia matkailuun on vai-
kea arvioida.  Toisaalta Kalajoelle on jo toteutettu kymmenittäin 
tuulivoimaloita, jotka ovat huomattavasti lähempänä keskeistä 
Hiekkasärkkien matkailualuetta kuin mitä Kokkokankaan hanke 
tulee olemaan. Tältä osin voitaneen sanoa, että Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen toteuttamisen vaikutukset Kalajoen matkai-
lulle ovat hyvin pienet /olemattomat.  

 

8.12  Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen /  
   sähkön siirron vaikutukset 

Puiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit kaivetaan noin  
0,5 - 1 metrin syvyyteen. Kaapeliojan leveys on noin yksi metri, 
ja se sijoittuu samaan puustoaukkoon parannettavan /raken-
nettavan huoltotiestön kanssa, eikä sitä kautta aiheuta ylimää-
räistä  luonnonympäristön raivaustarvetta. Koska tuulivoima-
alueen sisäinen maakaapelireitistö sijoitetaan parannettavien 
tai rakennettavien huoltoteiden  rinnalle, ovat sisäisen maakaa-
peloinnin vaikutukset yhtenevät luontovaikutusarvioinnin osalta 
huoltotiestön vaikutusarvioinnin kanssa.  
Kokkokankaan kaava-alueelta Fingridin kantaverkkoon ra-
kennettavan maakapelireitin (n. 0,8 km) vaikutukset niin mai-
semaan, muinaismuistoihin, kasvillisuuteen, eläimistöön, suo-
jelualueisiin sekä pinta- ja pohjavesiin ovat myös vähäiset, 
sillä maakaapeli toteutetaan  Pöntiöntien varteen kaapeliojaan.  
Luontoselvitysten maastokäynneillä on tarkastettu, ettei maa-
kaapelireitin alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole 
huomioitavia luontokohteita. 
Sähkönsiirtoon tarvittavien sähkönsiirtorakenteiden (maakaa-
pelit ja sähköasema) vaikutukset arvioidaan kokonaisuudes-
saan vähäisiksi. 

8.13  Vaikutukset liikenteeseen

Liikenneviraston ohjeiden mukaan tuulivoimalat tulee sijoit-
taa riittävän etäälle maanteistä (Tuulivoimaohje, Liikennevi-
raston ohjeita 8/2012). Suositeltu etäisyys maantien (päätie, 
jolla nopeusrajoitus on 100 km/h tai enemmän)  keskiviivasta 
on 300 metriä.  Maanteiden, jolla nopeusrajoitus on alle 100 
km/h, osalta etäisyys tuulivoimaloihin voi olla edellä mainittua 
vähemmän, kuitenkin vähintään tuulivoimaloiden kokonaiskor-
keus lisättynä  maantien suoja-alueen leveydellä. Pöntiöntien, 
Rautila-Pöntiötien ja Kokkokankaan hankealueen tuulivoimaloi-
den osalta tämä tarkoittaa 230 metrin  (200m+30m) minimie-
täisyyttä maanteistä, mikä toteutuu kaikkien Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen tuulivoimaloiden osalta, joten Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen voimaloiden sijoitus ei aiheuta vaaraa liiken-
neturvallisuudelle. 
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Kokkokankaan tuulivoima-alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin 
saavutettavalla alueella,  vt 8 (Kokkolantien) lähituntumassa 
sekä yhdysteiden 7730 (Pöntiöntie) ja 18053 (Rautila-Pöntiötie) 
välissä.  Kuljetukset hankealueelle hoidetaan vt 8 ja Pöntiöntien 
kautta. Raskaat erikoiskuljetukset tulevat alueelle joko  Kalajo-
en tai Kokkolan satamista vt 8 pitkin. Todennäköisimmin raskai-
den erikoiskuljetusten reitti hankealueelle kulkee seuraavasti: 
vt 8, seututie 775 (Kannustie), Pöntiöntie. Myös mahdollisuus 
/ vaihtoehto kuljettaa raskaat erikoiskuljetukset osittain vt 8:lta  
Marjajärventien kautta suoraan hankealueelle on ollut esillä 
kaavaprosessin aikana. 

Valtatie 8 on kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan hyvää, valtatieta-
soista tietä, jonka liikennemäärät ovat suunnittelualueen koh-
dalla kohtuullisia, eikä tie ole kovin herkkää lisääntyvän liiken-
teen vaikutuksille. Yhdystie 7730 (Pöntiöntie) on kauttaaltaan 
päällystettyä, reilut 6 metriä leveää tietä, jonka liikennemäärät 
ovat tieluokkaan nähden hieman keskimääräistä suurempia. 
Pöntiöntien osalta ELY kuitenkin edellyttää hankkeen edetessä  
tien kantavuuden tarkistamista ja tuulivoimatoimijan tulee hy-
vissä ajoin informoida ELY-keskusta hankkeen toteuttamisesta 
sekä sopia mahdollisista yleisiin teihin kohdistuvista suunnitte-
lu- ja kunnostusvastuiden jakamisesta ELY-keskuksen kanssa.  

Lähellä satamia  (Kokkola, Kalajoki) tapahtuva hankkeeseen liit-
tyvä liikenne, eli lähinnä erikoiskuljetukset, heikentävät ajoittain 
liikenteen sujuvuutta. Hankeen aiheuttama liikenteen lisäys,  eli 
erikoiskuljetusten määrä näillä teillä  (esimerkiksi satamatiet), 
on suhteellisen vähäistä. Merkittävämmät liikennevaikutukset 
hankkeesta aiheutuvat lähellä suunnittelualuetta. 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoille pääsemiseksi joudutaan ra-
kentamaan uutta tieverkkoa (n. 1,7 km) ja  parantamaan olevia 
metsäautoteitä (n. 3,9 km), jotta ne kestävät tuulivoimaloiden 
rakentamisesta aiheutuvat kuormat.  Erikoiskuljetuksiin tarvitta-
van tien ajoradan minimileveys on noin viisi metriä ja tien kään-
nösten kohdalla teiden tulee olla leveämpiä. Teiden varsilta 
puustoa joudutaan raivaamaan niin, että tieaukean leveydeksi 
tulee noin 10 metriä.  Parannettu ja laajennettu tieverkko paran-

taa tällöin paikallisten asukkaiden lisäksi myös muiden tienkäyt-
täjien liikkumisedellytyksiä. 

Oleellisimmat liikennevaikutukset ajoittuvat tuulivoimapuiston 
rakentamisen ajankohtaan, jolloin alueelle kuljetetaan mm.  
betonia ja mursketta, tuulivoimaloiden osia ja rakentamisessa 
tarvittavia laitteita.  Ensin rakennetaan tiet ja tuulivoimaloiden 
perustukset, sitten tuulivoimapuiston alueelle kuljetetaan eri-
koiskuljetuksina tuulivoimaloiden osia. Tuulivoimapuiston ra-
kentaminen kestänee  arviolta 10-16 kk, ja jakautuu todennä-
köisesti kahden vuoden ajalle. 

Kokkokankaan tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvia lii-
kennemääriä on haarukoitu alla olevassa taulukossa.  Arvion 
mukaan tuulivoimaloiden ja siihen liittyvän infran rakentaminen 
aiheuttaa yhteensä 7636 kuljetuskertaa (sis. täytenä ja tyhjä-
näajon) alueelle ja alueelta pois.  Kuljetukset jakaantuvat suh-
teellisen tasaisesti hankkeen rakennusajalle. Valtatien 8 osalta 
raskaan liikenteen kasvu ei ole merkittävää  (2,1 %). Yhdystien 
7730 (Pöntiöntien) osalta raskaan liikenteen liikennemäärät 
kasvaisivat noin 23 %  ja vaikutuksen suuruus olisi kohtalainen 
/keskisuuri.  Pöntiöntien osalta on arvioitu, että kaikki raskaan 
liikenteen kuljetuksista kulkisivat sitä kautta. Seututien 775  
(Kannuksentie) alkupään osalta Kokkokankaan tuulivoimalu-
een toteuttamisen aiheuttama  raskaan liikenteen kasvu kah-
den vuoden ajalle on noin 9 %.  
 
Suurimmat yksittäiset liikennemäärät ajoittuvat perustusten va-
lupäivään, jolloin betoniautoja voi parhaimmillaan ajaa alueelle 
noin 20 minuutin välein. Yhden voimalan perustus valetaan ker-
ralla ja valu kestää noin yhden vuorokauden. Hetkellinen lisäys 
valtatien 8 kohdalla saattaa valun aikana olla jopa 50 raskasta 
kuljetusta päivässä. 

Laskelmassa kaivumassat viedään alueelta pois, vaikka todel-
lisuudessa kaivumassoja saatetaan jättää hankealueelle. Kun-
nostettavien metsäautoteiden osalta on arvioitu, että ne pitää 
rakentaa kokonaan uusiksi.  Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, 
mistä rakentamissa tarvittavat materiaalit, kuten betoni, sora 
ja hiekka tuodaan, mutta tuulivoimatoimija kuitenkin pyrkii ot-

Arvio Kokkokankaan tuulivoima-alueen rakentamisen aikaisista  raskaan liikenteen kuljetuksista.
Arviossa kuljetusauton (murske, hiekka, maa-aines) hyötytilavuutena on käytetty 20 m3 ja betoniauton ti-
lavuutena 8 m3.  Oletuksena on tuulivoimaloiden maanvarainen perustus. Vain metsäautotiet on laskettu 
mukaan kunnostettaviin teihin; mahdollisia Pöntiöntien  ja Marjajärventien vt  8 puoleisen osuuden kunnos-
tustarpeita ei ole huomioitu. 

. 
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tamaan tarvittavat materiaalit lähialueelta. Henkilöliikenteen 
osalta liikennemäärien muutosten voidaan olettaa olevan niin 
pieniä, ettei niillä ole kokonaisuuden kannalta merkitystä. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset liikennevaikutukset ovat 
hyvin vähäisiä ja  liittyvät huoltokäynteihin tuulivoimaloiden alu-
eella, ja niitä on todennäköisesti vain muutama vuodessa. Vaik-
ka kokonaisliikennemäärät kasvavat tuulivoimapuiston rakenta-
misen sekä käyttöiän jälkeen voimaloiden purkamisen aikana, 
lisääntyvästä liikenteestä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä 
vaikutuksia liikenneturvallisuuden kannalta.  

Vaikutukset lentoliikenteeseen
 

Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus 
lentoliikenteeseen ja – turvallisuuteen tulee selvittää. Tuulivoi-
maloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 
§:n mukaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoimalan 
rakentamista. Ilmailulaki edellyttää lentoestelupaa tuulivoima-
loiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä 
mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkei-
den esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Esteen 
pystyttäjä / omistaja hakee lupaa Liikenteen turvallisuusvirastol-
ta (TraFI). Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enim-
mäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittä-
vä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. 

Ilmailulain (1194/2009) 165 § mukaan mm. yli 30 metriä kor-
keiden rakennelmien rakentamiseen tulee olla Liikenteen tur-
vallisuusviraston  (TraFI) myöntämä lentoestelupa. Liikenteen 
turvallisuusvirasto	Trafi	on	myöntänyt	22.3.2013 Kokkokankaan 
tuulipuistolle lentoesteen pystyttämiseksi haetun korkeuden 
(195 metriä maanpinnasta) mukaisesti lentoesteluvan. Len-
toesterajoitukset eivät siten lähtökohtaisesti estä hankkeen 
jatkosuunnittelua ja lupa päivitetään viimeistään rakennuslu-
pavaiheessa.   Kokkokankaan  hankealueelle ulottuvan Kokko-
la-Pietarsaaren lentoaseman korkeusrajoitusalueen rajoittava-
na korkeutena on 340 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden 
kokonaiskorkeus (200 m) on vähemmän kuin korkeusrajoitus-
alueen maksimikorkeus, minkä perusteella vaikutuksia Kokko-
la-Pietarsaaren lentokentän toiminnalle ei aiheudu.  Myöskään 
muiden suunnittelualueen lähialueella sijaitsevien lentopaikko-
jen turvallisuus ei vaarannu.

8.14 Tutkavaikutukset   

Tuulivoimapuistot saattavat häiritä tutkayhteyksiä riippuen puis-
ton sijainnista, koosta ja käytetystä lapamateriaalista. 

Puolustusvoimat 
Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon myös 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riit-
tävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampumaharjoitus-
alueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 
Tutkaselvitys on haettava Puolustusvoimilta viimeistään tuu-
livoimapuiston rakennuslupavaiheessa. Pääesikunta on 
28.10.2013 antamassa lausunnossa todennut, että Kokkokan-
kaan tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin tu-
lee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknolo-
gia tutkimuskeskus VTT:llä.   VTT on antanut työstä tarjouksen 
hanketoimijalle.

  
Säätutkat
Tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydel-
le Ilmatieteen laitoksen käyttämistä säätutkista. Lisäksi alle 20 
kilometrin etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida tuulivoimaloi-
den vaikutukset. Lähin Ilmatieteen laitoksen säätutka sijaitsee 

Vimpelissä, jonne on matkaa noin 100 kilometriä. Ilmatieteen 
laitokselta saadun tiedon mukaan Kokkokankaan tuulivoima-
alueen vaikutuksia säätutkiin ei ole tarpeen arvioida tarkemmin, 
eivätkä tutkahäiriöt muodosta estettä Kokkokankaan tuulivoi-
ma-alueen rakentamiselle.

8.15  Tietoliikennevaikutukset 

Tuulivoimaloiden on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan 
häiriötä lähialueen langattomaan tietoliikenteeseen, esimerkik-
si television näkyvyyteen. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttavat 
mm. voimaloiden sijainti suhteessa lähetinasemaan ja tv-vas-
taanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä 
maaston muodot ja muut mahdolliset esteet.  Kokkokankaan 
hankealueen läheisimmät lähetysasemat sijaitsevat Kruunu-
pyyssä ja Kalajoella. 
Digita Oy vastaa valtakunnallisista lähetys- ja siirtoverkoista 
sekä radio- ja televisioasemista. Kokkokankaan tuulivoimatoi-
mija on saanut  19.7.2016  Digitan lausunnon Kokkokankaan 
tuulivoimahankkeesta. Lausunnon mukaan suunnitellut tuuli-
voimalat eivät häiritse Digitan tiedonsiirtoyhteyksiä (linkkejä), 
mutta on hyvinkin mahdollista, että Kokkokankaan alueelle 
suunnitellut voimalat tulevat aiheuttamaan häiriötä antennitele-
visiovastaanottoon.  Mahdolliset häiriöt ja ongelmat ovat kor-
jattavissa ja asian korjaaminen kuuluu tuulivoimatoimijan  vas-
tuulle.

Ennen tuulivoimaloiden rakentamista tuulivoimatoimija var-
mistaa tv-lähetyssignaalin laadun ja tv-vastaanottoantennin 
kunnon mittauksin ja/tai asukaskyselyn perusteella. Kysely ja 
mittaukset toistetaan rakentamisen jälkeen tarpeellisessa laa-
juudessa mahdollisten ongelmien paikantamiseksi. Mahdollisis-
sa katvealuetilanteissa tuulivoimatoimija tulee neuvottelemaan 
Digitan kanssa tarvittavista toimista (antennien korjaus, lähetin-
ratkaisut) ja näiden kustannuksista. 

Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin ja 
tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. Tuulivoimala voi aiheut-
taa häiriötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja 
vastaanottimen välissä. Teleoperaattorit ovat hankeen osallisia 
ja heidän kantansa hankkeeseen saadaan luonnos- ja ehdotus-
vaiheen lausunnoissa.    

8.16  Vaikutukset talouteen

Tuulivoimapuistot ovat  merkittäviä rakennushankkeita, joilla on 
monipuolisia vaikutuksia aluetalouteen ja elinkeinotoimintaan.   
Tuulivoiman investointikustannukset yhtä megawattia kohden 
ovat noin 1,5 miljoona euroa (Tuulivoimatieto 2015). Kokkokan-
kaan tuulivoimalakokonaisuuden  osalta tämä tarkoittaisi noin 
30 miljoonan euron investointia, josta paikalliseen aluetalou-
teen arvioidaan Pohjois-Pohjanmaalla toteutuneiden muiden 
hankkeiden perusteella jäävän noin 10 - 20 % investointikus-
tannuksista. 

Tuulivoima-alalla on työskennellyt viime vuosien aikana  noin 
2000-3000 työntekijää, joista suurin osa komponenttien valmis-
tuksen parissa.  Vuoteen 2020 mennessä toimialan työllisyys 
voi arvioiden mukaan nousta parhaimmillaan yli 7000:een (Tek-
nologiateollisuus ry 2014). 
Tuulivoimaloiden rakentamisesta muodostuu sekä välittömiä 
että välillisiä työllisyysvaikutuksia. Tuulivoiman työllistävä vai-
kutus painottuu hankkeen rakentamisvaiheeseen, toimintavai-
heessa vaikutus on pienempi.  Tuulivoimahankkeiden suorat 
työllisyysvaikutukset liittyvät suunnittelutyöhön, voimaloiden 
komponenttien valmistukseen, metsän raivaukseen, maansiir-
totöihin, tiestön parantamisen ja muihin alueella tehtäviin ra-
kennustöihin. Tuulivoiman purkamisen aiheuttama työvoiman 
tarve voidaan rinnastaa rakentamisvaiheeseen. Sulkemisvaihe 
on kuitenkin kestoltaan lyhyempi.  Epäsuorat työllisyys- ja ta-
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lousvaikutukset muodostuvat pääosin alueella toimivan työvoi-
man käyttämien palveluiden kasvavasta kysynnästä. 

Teknologiateollisuus ry:n  (EWEA  - The European Wind Ener-
gy Association) vuoden 2009 arvioiden mukaan tuulivoimalas-
ta megavattia kohden Suomeen kohdistuvat työllisyysvaikutus 
rakentamisen ja  20 vuoden käytön aikana henkilötyövuosina  
olisi kokonaisuutena seuraava: 

projektikehitys ja asiantuntijapalvelut 0,1 htv
infrastruktuurin rakentaminen ja asennus 0,7 htv
voimaloiden valmistus, materiaalit, 
komponentit ja järjestelmät  3 htv
käyttö ja kunnossapito (20 v)  8 htv
     yht.   11,8 htv  

Tämän perusteella Kokkokankaan tuulivoimahankeen Suo-
meen kohdistuva työllisyysvaikutus henkilötyövuosina olisi seu-
raava: 

projektikehtitys ja asiantuntijapalvelut 2 htv
infrastruktuurin rakentaminen ja asennus 14 htv
voimaloiden valmistus, materiaalit, 
komponentit ja järjestelmät  60 htv
käyttö ja kunnossapito (20 v)  158 htv
     yht.   234 htv 

Teknologiateollisuuden vuonna 2009 arvioimien lukujen jälkeen  
tilanne on muuttunut niin, ettei Suomessa enää valmisteta tuu-
livoimaloita (komponentteja kylläkin), mikä  vaikuttanee annet-
tuun henkilötyövuosiarvioon hieman supistavasti. 

Kunta kantaa tuulivoimaloista kiinteistöveroa. Kiinteistövero 
määräytyy yleisen kiinteistöveroprosentin, tuulivoimaloiden 
rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosittain tehtävi-
en ikäalennusten perusteella (Motiva 2013). Tuulivoimatiedon 
(2011) mukaan esimerkiksi 15 kolmen megawatin tuulivoimalan 
maksettava kiinteistövero voi olla kahdenkymmenen vuoden 
ajanjaksolla noin miljoona euroa. Kiinteistöveron tarkan määrän 
arviointia vaikeuttaa se, että hankkeen toteuttamisajankohtana 
veroperusteet voivat olla erilaisia kuin suunnitteluvaiheessa. 
Joka tapauksessa suunnittelualueen kunnalle syntyy tuuli-
voimaloista kiinteistöveron muodossa huomattavia lisätuloja. 
Simon kunnanjohtaja Esko Tavia arvioi keväällä 2012 (YLE), 
että kunnan alueelle siihen mennessä rakennetut kuusi tuuli-
voimalaa tuottavat kiinteistöverotuloja kahden sairaanhoitajan 
kunnalle aiheuttamien kustannusten verran. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana syntyy vuokratuloa maa-
taan tuulivoiman käyttöön vuokranneille maanomistajille. Maan-
omistajille maksettava maanvuokrasumma riippuu toimijan ja 
vuokraajan välisestä sopimuksesta. Vuokrasummia voidaan 
pitää merkittävinä suhteessa metsä- tai maatalouden käytöstä 
poistuvan varsin pieneen maapinta-alaan. 

Kokonaisuudessaan tuulivoimahankkeesta koituu siis positiivi-
nen talousvaikutus, jonka merkitys esimerkiksi kuntien osalta 
riippuu niiden koosta ja taloudellisesta tilanteesta. Kalajoen 
osalta Kokkokankaan tuulivoima-alueen toteuttamisen talous-
vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi. 

Vaikutukset kiinteistöjen arvoon  

Asukkailla on usein pelkona, että tuulivoimapuiston rakentami-
nen laskee läheisten kiinteistöjen arvoa. Suomessa toimivista 
tuulivoima-alueista ei kiinteistöjen arvoon liittyviä tietoja ole 
kerätty.  Aiempien kansainvälisten selvitysten ja tutkimusten 
mukaan tuulivoimapuistojen vaikutukset kiinteistöjen arvoon 
selittyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja tuulivoimalan 
välinen etäisyys on yksi keskeisimmistä. Vaikutuksen voimak-
kuus riippuu myös siitä, onko tuulivoimapuisto  suunnitteilla, 
rakenteilla tai onko rakentamisesta kulunut jo vuosia. Tutkimus-

ten mukaan kiinteistöjen arvoon vaikuttaa myös se, sijaitseeko 
tuulivoimapuisto kiinteistöltä avautuvassa katselusuunnassa. 
Yhdysvalloissa laaditussa tutkimuksessa v. 2013 ei kuitenkaan 
havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamia tilastollisia vaikutuksia 
kiinteistöjen arvoon missään vaiheessa tuulivoimaloiden elin-
kaarta. Koska Suomessa toimivista tuulivoimaloista ei vastaa-
vaa tietoa ole vielä kerätty, ei kiinteistöjen arvoon mahdollisesti 
kohdistuvien vaikutusten olemassa oloa tai voimakkuutta voida 
tarkkaan arvioida. 

8.17  Vaikutukset terveyteen, sosiaalisiin oloihin  ja  
   ihmisten elinoloihin 

Jo toteutuneiden tuulivoimahankkeiden myötä Kalajoella on 
kuntalaisten ja päättäjien keskuudessa käyty merkittävää 
keskustelua tuulivoimasta, etenkin tuulivoimarakentamisen 
suojaetäisyysvaatimuksista suhteessa asutukseen ja niiden 
maisemavaikutuksista. YVA- ja luonnosvaiheen palautteen 
sekä yleisötilaisuuksien perusteella voidaan todeta, että Kok-
kokankaan tuulivoima-alueen toteuttamiselle on sekä selke-
ää ja avointa kannatusta kuin myös muutamista kirjallisista ja 
suullisista mielipiteistä ilmenevää vastustusta. YVA-menettelyn 
yhteydessä (yht. 36 voimalaa) tehdyn asukaskyselyn mukaan 
31% suhtautui Kokkokankaan ja Torvenkylän kaavahankkeisiin 
myönteisesti, 56 % kielteisesti ja 13 % ei osannut ilmoittaa kan-
taansa. Kyselyssä suurimpina kielteisinä vaikutuksina pidettiin 
vaikutuksia linnustoon ja muuhun luonnonympäristöön, maise-
maan, luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen. Toisaalta myös 
hakkeiden myönteiset vaikutukset kunnan talouteen ja työllisyy-
teen tunnistettiin. 

Asukaskyselyn tulos oli yksi peruste vähentää Kokkokankaan 
tuulivoimaloiden määrää kaavaluonnosvaiheesta viralliseen 
ehdotukseen: voimalamäärä on vähentynyt kokonaisuudes-
saan 78 %.  Ihmisten asuinviihtyvyyteen ja elinoloihin kohdis-
tuvia vaikutuksia on siis lievennetty kaavaprosessin kuluessa 
vähentämällä tuulivoimaloiden määrää oleellisesti. Kokkokan-
kaan hankealueelle esitettiin kaavaluonnosvaiheessa peräti 27 
tuulivoimalaa, mutta virallinen kaavaehdotus on laadittu vain 6 
tuulivoimalan mitoituksella.

Tuulivoimaloiden toiminnan aikaisia vaikutuksia asumisviihty-
vyyteen voi syntyä pääosin melusta, maisemamuutoksesta ja 
välkkeestä. Asukkaiden ollessa tyytyväisiä nykyiseen elin- ja 
asuinympäristöönsä, huoli ja epätietoisuus siinä mahdollises-
ti tapahtuvista muutoksista korostuu ja ei-toivotut muutokset 
nykytilassa koetaan herkästi asuinviihtyvyyttä heikentävänä. 
Asukkaiden ilmaisemat huolet, pelot tai toiveet liittyen esimer-
kiksi epävarmuuteen hankkeen toteutumisesta tai hankkeen 
vaikutuksista ovat sellaisenaan yksi sosiaalisista vaikutuksista. 
Epätietoisuus hankkeen mahdollisesta toteutumisesta, aikatau-
lusta ja lopullisesta laajuudesta voi osalle ihmisistä aiheuttaa 
stressiä. Epävarmuuden hankkeen toteutumisesta koetaan vai-
kuttavan mm. mahdollisuuksiin suunnitella tulevaisuutta esim. 
kiinteistöjen myynnin vaikeutuessa, kun ei tiedetä, kuinka voi-
malat tulevat näkymään tutussa maisemassa.

Suurimmat vaikutukset elinoloihin ja asuinviihtyvyyteen, eten-
kin melun, maisemamuutoksen ja välkkeen sekä liikenteen 
osalta, kohdistuvat yleensä lähivaikutusalueelle, jona tuulivoi-
mahankkeissa on usein pidetty alle kahden kilometrin etäisyyt-
tä lähimmistä tuulivoimaloista. Kokkokankaan hankealueen 
lähiympäristössä on enemmän vakinaista asutusta  kuin loma-
asutusta.  Toisaalta etäisyyttä tuulivoimaloista asumiseen on 
vähintään 2 km.  Nykyisellään hankealueen lähiympäristö on 
melko rauhallista ja luonnonläheistä luonnonympäristöä, joskin 
olemassa oleviksi ympäristöhäiriöiksi voidaan lukea vt 8 lähei-
syys (tieliikenteen melu), maa-aineisten ottoalue hankealueen 
eteläpuolella, lähiympäristön turkistarhat sekä villisikatarha. 
Hankealueen lähiympäristön häiriöherkkyyttä ihmisen kannalta 
ei voitane pitää merkittävänä.
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8.17.1  Ihmiset ja liikenne 

Suoria välittömiä vaikutuksia lähialueen asukkaiden asumis-
viihtyvyyteen ja elinoloihin syntyy erityisesti raskaan liikenteen 
määrän lyhytaikaisesta kasvusta ja liikennemelusta tuulivoima-
loiden rakentamisen (ja myöhemmin purkamisen) aikana suun-
nittelualueen teillä. Liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan tuulivoimapuiston 
rakentamisen aikana. Rakentamisen aikana liikenteessä on 
huomattava määrä raskasta liikennettä, kun rakentamisessa 
tarvittavia materiaaleja kuljetetaan alueelle (mm. voimaloiden 
komponentit, betoni voimaloiden perustuksiin, nosturit, maa-
ainekset huoltoteiden parantamiseen jne.). Rakentamisvai-
heessa alueella on myös jonkin verran työmatkaliikenteestä 
johtuvaa henkilöliikennettä. Lisääntyneellä liikenteellä voi olla 
vaikutuksia suunnittelualueen tiestön liikenneturvallisuuteen ja 
liikenteen sujuvuuteen.

Olemassa olevien teiden hyödyntäminen mahdollisimman laa-
jasti vähentää rakentamisenaikaista melu- ja päästöhaittaa 
asutukselle. Mikäli maarakentamisessa tarvittava maa-aines 
saadaan hankealueen lähellä sijaitsevilta maa-aineksenotto-
alueilta, jäävät liikennevaikutukset näiltä osin hyvin paikalli-
siksi eikä niillä arvioida olevan vaikutusta asuinviihtyvyyteen. 
Rakennusvaiheen arvioidaan kestävän 1-2 vuotta, joten vaiku-
tukset liikenteestä  jäävät kestoltaan suhteellisen lyhytaikaisiksi 
ja kohdistuvat todennäköisesti suhteellisen pieneen määrään 
asukkaita. Paikallisesti vaikutus voidaan silti kokea merkittävä-
nä, etenkin jos muutos koetaan paitsi viihtyvyyttä, myös liiken-
neturvallisuutta heikentävänä.

Liikenteen sujuvuuden kannalta kokonaisliikennemäärän lisä-
ystä merkittävämpi vaikutus syntyy erikoiskuljetuksista, mutta 
vaikutus on hyvin hetkellinen ja hetkittäinen, koska kuljetukset 
pyritään yleensä järjestämään hiljaisen liikenteen aikaan, jolloin 
haitta muulle liikenteelle on pienimmillään. 
Tuulivoimapuistolla ei toiminnan aikana katsota olevan merkit-
täviä liikennevaikutuksia.

8.17.2  Ihmiset ja maisema 

Maisemamuutos on näkyvin asuinympäristön viihtyisyyteen vai-
kuttava tekijä. Ympäristön luonteen muuttuminen rakentamatto-
masta luonnonympäristöstä ”teollisen” kaltaiseksi ympäristöksi 
voidaan kokea asuinviihtyvyyttä heikentävänä  etenkin, jos alu-
eelle on hakeuduttu ympäristön maalaismaisuuden, luonnon-
rauhan ja luonnon läheisyyden vuoksi. Muutoksen kokemisen 
suuruuteen vaikuttavat muun muassa kokijoiden henkilökohtai-
nen suhde maisemaan, maisemaan liittyvät mielikuvat, arvos-
tukset ja muistot. Jos pitkään muuttumattomana pysyneeseen 
tai vain hitaasti muuttuvaan maisemaan tulee suuri ja epämiel-
lyttäväksi koettu muutos, se voidaan ymmärrettävästi kokea 
häiritsevänä ja voimakkaasti kielteisenä, vaikkei muutos joka 
paikassa olisikaan näkyvä. 

Tuulivoimaloiden toimintavaiheessa maisemavaikutukset ovat 
merkittävimmät ihmisten elinoloihin vaikuttavista tekijöistä Kok-
kokankaan tuulivoima-alueen osalta, sillä mainittavia melu- ja 
välkevaikutuksia asumisen kohteisiin ei aiheudu. Toiminta-
vaiheessa kokonaisvaikutus ihmisten asumisviihtyvyyteen 
arvioidaan kohtalaiseksi Pöntiön kylällä sekä niissä lähellä 
hankealuetta olevissa yksittäisissä asuinkiinteistöissä (maise-
mavaikutusten lähialue < 3 km tuulivoimaloista),  jonne voimalat 
näkyvät.  Lähialueella myös voimaloiden lentoestevalot voivat 
näkyä  kauas ja muuttaa jonkin verran valotonta yömaisemaa.   

Koska suhtautuminen maisemavaikutuksiin on subjektiivista,  
voi osa asukkaista kokea asumisviihtyisyydessä laskua mai-
semavaikutusten vuoksi. Tätä kauempana, mm. Himangan 
keskustassa, Torvenkylällä ja Pahkalassa hankkeiden vaikutus 
asumisviihtyvyyteen arvioidaan vähäiseksi, sillä maisemavaiku-
tukset ovat etäisyyden vuoksi  selvästi vähäisemmät.  Toisaalta 

maisemalliset yhteisvaikutukset muiden lähialueen tuulivoima-
hankkeiden kanssa ovat  Pahkalaassa ja Torvenkylällä selvästi 
todennettavissa: kyliin näkyy voimaloita sekä  lounaasta (Kok-
kokangas), luoteesta (Torvenkylä), koillisesta (Läntisesten tuu-
livoima-alue) kuin myös kaakosta (Mutkalampi).  

8.17.3 Ihmiset ja virkistys 

Virkistysmahdollisuudet hankealueella ja sen lähiympäristössä 
eivät juurikaan vähene tuulivoimaloiden toteutumisen myötä, 
mutta alueen luonteen muutos, sekä tuulivoimaloista aiheutuva 
melu ja välke saattavat vaikuttaa siihen, onko alueella jatkossa 
entisen kaltaista houkuttelevuutta esim. retkeilyyn ja luonnossa 
oleiluun.  Myös tätä kautta hankkeella voi olla kohtalaista vai-
kutusta ihmisten elinoloihin ja elinympäristön laatuun, joskaan 
hankealueen nykyinen virkistyskäyttö ei ole ollut erityisen laa-
jaa.    

Toisaalta metsäteiden kunnon parantuminen voi lisätä alueen 
virkistyskäyttöä kulkuyhteyksien parantuessa helpottamalla 
kulkua marja- ja sienimetsään tai retkeilyalueille. Häiriintymä-
töntä luontokokemusta hakevalle kulkuyhteyksien paraneminen 
lienee kuitenkin toissijainen peruste valita retkikohde. Raken-
tamisvaiheessa liikkuminen suunnittelualueella saattaa turvalli-
suussyistä olla hetkellisesti rajoitettua, mutta toiminnan aikana 
tuulivoimaloista ei aiheudu esteitä liikkumiselle tai virkistyskäy-
tölle, vaan se voi jatkua alueella nykyiseen tapaan. 

Joissakin sääolosuhteissa talviaikaan jään ja lumen putoa-
misriski voimalan lavoista voi rajoittaa kulkemista aivan voi-
maloiden välittömässä läheisyydessä. Näissä olosuhteissa on 
kuitenkin todennäköistä, että ulkoilu alueella on muutenkin vä-
häista eikä alueen virkistyskäyttö rajoitu merkittävästi. Tuulivoi-
maloiden lentoestevalot aiheuttavat vastaavia vaikutuksia vir-
kistyskäyttöön kuin asuinviihtyvyyteen eli muuten valottomaan 
erämaamaisemaan liittyvä luontokokemus voi häiriintyä. 

8.17.4  Meluvaikutukset 

Tuulivoimalat aiheuttavat meluvaikutuksia rakentamis- ja toi-
mintavaiheessa. Kokkokankaan tuulipuiston rakentamisen ai-
kana, arviolta noin 1-2 vuoden aikana, melua syntyy lähinnä 
tuulivoimaloiden vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maan-
rakennustöistä sekä kuljetusten aiheuttamasta liikennemelusta. 
Koska rakentaminen ei ole pääosin kovaa melua aiheuttavaa, 
asutus sijaitsee suhteellisen etäällä ja rakentamisen kesto on 
verraten lyhytaikaista, arvioidaan rakentamisen aikainen melu-
vaikutus vähäiseksi.

Toiminnan aikainen melu:  
Tuulivoimapuiston toimintavaiheen aikana syntyy meluvaiku-
tuksia tuulivoimalaitosten käyntiäänestä, joka koostuu pääosin 
laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hie-
man kapeakaistaisemmasta sähköntuotantokoneiston yksittäis-
ten osien melusta. Tuulivoimalaitosten melun on todettu olevan 
häiritsevää alhaisemmilla äänitasoilla kuin esim. liikennemelun.
Tuulivoimalaitoksen melun häiritsevyyteen vaikuttaa tuulivoi-
malaitoksen aiheuttaman äänitason lisäksi esim. tuulen ja alu-
een muun toiminnan aiheuttaman taustaäänten peittovaikutus, 
tuulivoimalaitosten näkyvyys maisemassa ja kuulijan yleinen 
asenne tuulivoimaa kohtaan. Taustaäänet tai hiljaisuus vaikut-
tavat merkittävästi tuulivoimalaitoksen äänen havaitsemiseen.

Tuulivoimalaitoksen äänen havaittavuutta nostaa sen tausta-
melusta poikkeava jaksottaisuus (amplitudimodulaatio). Tie-
tyissä	olosuhteissa	 (erityinen	pystysuuntainen	 tuuliprofiili,	 leh-
dettömät puut) taustamelu havaintopisteessä saattaa olla niin 
alhainen, että tuulivoimalaitoksen vaimeakin ääni voi olla ha-
vaittavissa. Tällainen tilanne syntyy mm., kun tuulen nopeus on 
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lähellä maanpintaa alhainen tai tyyni ja voimistuu merkittävästi 
korkeuden kasvaessa (tilanne esiintyy etenkin yöaikaan). Toi-
senlaisissa olosuhteissa taas voimakaskin tuulivoimalaitoksen 
käyntiääni saattaa peittyä taustamelun (tuulen humina puissa, 
maa- ja metsätalouskoneiden ääni, liikenne ym.) alle. Tausta-
äänten peittovaikutus riippuu paitsi äänitasosta, myös äänen 
taajuusjakaumasta. Tästä syystä tuulivoimalaitoksen melun 
havaittavuus riippuu voimakkaasti havaintopaikasta ja sen ym-
päristöstä.

Kokkokankaan tuulivoimapuiston toimintavaiheen meluvaiku-
tusten arvioimiseksi on laadittu melumallinnuksia, joita on tehty 
YVA-vaiheessa, kaavaluonnosvaiheessa ja kaavaehdotusvai-
heessa.  Viimeisin melumallinnus on tehty  Vestas  V126 -voi-
malatyypillä, jonka teho  3,3 MW ja napakorkeus  137 metriä 
(kokonaiskorkeus 200 metriä) ja  voimalasijoittelu kaavaehdo-
tuksen ohjeellisten voimalapaikkojen mukainen. 

Melumallinnuksen mukaan Kokkokankaan tuulivoimapuiston  
voimaloiden aiheuttama  ulkomelutaso alittaa lähiympäristön 
kaikkien asuin- ja lomarakennusten kohdalla Valtioneuvoston 
asetuksen  1107/2015 ulkomelun päiväajan ohjearvon 45 dB ja 
yöajan ohjearvon 40 dB.  

Valtioneuvoston asetuksessa velvoitetaan noudattamaan si-
sämelun osalta Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettu-
ja sisätilojen melun toimenpiderajoja. Ulkomelun ohjearvoilla 
pyritään varmistamaan sisämelun osalta arvojen täyttyminen.  
Käytännössä kaikki tavanomaiset  asuinrakentamisessa käy-
tettävät rakenteet täyttävät asetusten edellyttämän ääneneris-
tävyysvaatimuksen, joten asumisterveysasetuksen 545/2015 
sisämelun rajat alittuvat Kokkokankaan tuulivoima-alueen vai-
kutuspiirissä.  Myös pienitaajuisen melun osalta  sisätiloihin ar-
vioidut melun tasot  alittavat sisätiloihin annetut asumisterveys-
asetuksen 545/2015 mukaiset toimenpiderajat Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen vaikutuspiirissä. 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen meluvyöhykkeet melumallinnuksen mukaan.   
Mallinnus on tehty kokonaiskorkeudeltaan 200 m voimaloilla. Voimalatyypin lähtömelutaso on 108,5 dB + 5 dB. 

Meluvyöhykkeet LAeq  
Laskentamalli ISO 9613-2 
Laskentakorkeus mp +4 m

Kokkokangas: layout kaavaehdotus 30.5.2016
Vestas V126-3.3MW
-LWA 108,5  dB + 5 dB
- HH 137 m,  kokonaiskorkeus 200 m 
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Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimaloiden meluntuottoon. 
Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja 
äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea voima-
lan saavuttaessa tietyn tuulen nopeuden. Hiljaisemmalla tuulen 
nopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittä-
västi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- 
ja yöaikana ja hetkittäinen tuulivoimalan aiheuttama äänitaso 
vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat kes-
kiäänitasoja tilanteessa,  jossa tuulennopeus on koko päivä- tai 
yöajan hyvin voimakasta. Todellinen päivä- ja yöajan keski-
äänitaso voimaloiden ympärillä riippuu tarkastelujakson tuuli-
suudesta. Tilanne, jossa koko päivä- tai yöajan keskiäänitaso 
ylittää mallinnetun melutason, on erittäin epätodennäköinen. 

Vaikka melutasot eivät mallinnusten mukaan ylitäkään ohjear-
voja tai toimenpiderajoja, se ei tarkoita sitä, ettei tuulivoimalai-
tosten melu saattaisi ajoittain kuulua ympäristön asuintalojen 
kohdalla. Ohjearvoja ja toimenpiderajoja pienemmätkin melu-
tasot saatetaan joissain tilanteissa kokea häiritseviksi. Ihmisten 
subjektiiviset äänikokemukset poikkeavat usein toisistaan. Me-
lun kokeminen häiritseväksi on yksilöllistä ja se riippuu äänita-
son lisäksi myös muista seikoista, esimerkiksi tuulivoimalaitos-
ten näkyvyydestä maisemassa ja kuulijan ennakkoasenteesta 
tuulivoimaa kohtaan. 

Viihtyvyyshaitalle ei myöskään ole olemassa raja- tai ohjearvo-
ja, jolloin yksiselitteistä arviota äänen häiritsevyydestä on vai-
keaa tai jopa mahdotonta tehdä. Suhtautuminen tuulivoimaan 
ja arvioitavaan hankkeeseen vaikuttavat osaltaan siihen, miten 
häiritsevänä erilaiset muutokset tai vaikutukset koetaan. Tutki-
musten perusteella voidaan sanoa, että, äänitasoa enemmän 
melun häiritsevyyttä selittävät usein muut muuttujat, kuten tuu-
livoimalan näkyminen asuntoon tai pihalle, asenteet tuulivoi-
maloiden maisemavaikutuksia kohtaan, odotukset asuinalueen 
rauhallisuuden suhteen ja taloudellinen hyötyminen tuulivoima-
loista (Hongisto V, Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset, Työ-
terveyslaitos, 2014). Vapaa-ajan ja vakituisten asukkaiden odo-
tukset ja oletukset ympäristönsä äänimaisemasta ovat lisäksi 
usein erilaiset. Kokemus melun häiritsevyydestä on kuitenkin 
kokijalle todellinen, riippumatta taustalla vaikuttavista muista 
tekijöistä, eikä kokemusta tule vähätellä. Osa ihmisistä voidaan 
luokitella meluherkiksi, ja suomalaisessa tutkimuksessa melu-
herkkien osuus väestöstä oli 38 %. Meluherkkyys on yksilöllinen 
ominaisuus, joka kuvaa tapaa kokea melu ja reagoida siihen. 
Meluherkät aistivat melun häiritsevämpänä ja uhkaavampana, 
reagoivat meluun voimakkaammin ja tottuvat siihen hitaammin 
kuin ei-meluherkät yksilöt (Heinonen-Guzejev M et al. 2012). 

Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että Kokkokankaan 
tuulivoima-alueen toteuttamisesta aiheutuvat meluvaikutukset 
ovat vähäiset. 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen välkemallinnus.   Mallinnus on tehty kokonaiskorkeudeltaan 200 m voimaloilla. 
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8.17.5  Välke

Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa aiheutuu valon ja var-
jon vilkkumista eli välkevaikutusta (ts. vilkkuvaa varjostusilmi-
ötä). Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan 
varjon, joka voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon 
kulmasta riippuen ulottua jopa 1–3 kilometrin päähän tuulivoi-
malasta. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten väl-
kettä on havaittavissa tietyssä katselupisteessä vain tiettyjen 
valaistusolosuhteiden täyttyessä ja tiettyinä aikoina vuorokau-
desta. Välkevaikutusta ei esiinny, kun aurinko on pilvessä tai 
kun tuulivoimala ei ole käynnissä. Laajimmalle alueelle varjo 
ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla, talviaikaan 
päivällä). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä var-
joa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutu-
vat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin säteily 
hajaantuu. 

Olemassa olevien tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ih-
miset kokevat varjostusilmiön hyvin eri tavoin. Jotkut voivat 
suhtautua siihen haittana, mutta useimpien mielestä se ei hei-
tä häiritse. Esimerkiksi Ruotsin Gotlannissa haastateltiin lähes 
sataa tuulivoimalaitoslaitosalueiden lähellä asuvaa ihmistä, ja 
heistä vain 6 % koki varjostusilmiöstä aiheutuvan heille häiriötä 
(Widing ym.).  Mahdollinen välkkeen häiritsevyys riippuu myös 
siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa (katselupisteessä) 
aamulla, päivällä tai illalla, jolloin ilmiötä voi esiintyä tai onko 
kyseessä asunto, loma-asunto, toimitila vaiko tehdasalue. 

Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyt-
tävän välkevaikutuksen määrästä. Esimerkiksi Saksassa raja-
arvot laskennallisille teoreettisille maksimitilanteille ilman aurin-
gonpaisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 
30 minuuttia päivässä. Niin sanotussa todellisessa tilanteessa 
(Real Case) välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa. 
Tanskassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona 
enintään kymmenen tuntia vuodessa. Ruotsissa vastaava suo-
situs on enintään kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia 
päivässä. Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-
arvoja tai suosituksia. Ympäristöministeriön 6.7.2012 julkista-
massa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-ohjeessa on todet-
tu, että vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna 
muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittamisesta. 
Kokkokankaan tuulivoimapuiston välkevaikutusten arvioimisek-
si on laadittu välkemallinnuksia, joita on tehty YVA-vaiheessa, 
kaavaluonnosvaiheessa ja kaavaehdotusvaiheessa.  Viimeisin 
mallinnus on tehty samoilla arvoilla kuin viimeisin melumallin-
nus, kokonaiskorkeudeltaan 200 metrin voimaloilla.   Välkemal-
linnuksen mukaan Kokkokankaan tuulivoimaloista ei aiheudu 
ollenkaan välkevaikutuksia ympäristön asuin- ja lomarakenta-
misen kohdalla, koska tuulivoimalat sijaitsevat niin etäällä ole-
massa olevasta rakentamisesta. 

8.17.6  Tuulivoiman terveysvaikutukset  

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta kasvi-
huonekaasupäästöjä tai muita ihmisen terveyteen vaikuttavia 
päästöjä.  VTT:n laatiman kirjallisuusselvityksen (VTT 2013) 
perusteella tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan tuulivoiman 
äänitaso ei suoraan vaikuta lähistöllä asuvien ihmisten tervey-
teen. Myöskään välkevaikutuksille ei ole todettu olevan suoraa 
terveysvaikutusta. Tästä huolimatta joidenkin toiminnassa ole-
vien tuulivoima- alueiden lähialueiden asukkaat raportoivat ter-
veysongelmista ja -haitoista. Tuulivoimaloilla saattaa siten olla 
vaikutuksia koetun terveyden alueella.

Tutkimuksissa on esitetty, että tuulivoimaloiden näkeminen, 
niiden tuottama ääni tai yksistään yksilön negatiivinen asenne 
tuulivoimaa kohtaan voivat tuottaa joillekin stressiä. Stressillä 
taas on todettu olevan suora vaikutus fyysiseen terveyteen.
Hongiston (2014) Työterveyslaitokselle tekemässään tutkimuk-
sessa on koonnut yhteen ulkomaalaista tutkimustietoa tuulivoi-
mamelun terveysvaikutuksista asuinympäristöissä. Tutkimus-
ten perusteella tuulivoimamelun äänitaso on yhteydessä melun 
häiritsevyyteen. Noin 10 % väestöstä kokee tuulivoimamelun 
häiritseväksi asunnon sisäpuolella, kun A-painotettu äänitaso 
ulkona ylittää 40 dB. Yhteyttä tuulivoimamelun äänitason ja 
unenlaadun välillä ei ole kuitenkaan löytynyt. Suurin osa kyse-
lyihin vastanneista sijaitsi alueilla, joissa tuulivoimaloiden ää-
nitaso on alle 40 dB LAeq. Tässä tilanteessa melun häiritse-
vyyttä näyttäisivät selittävän äänitasoa paremmin erilaiset väliin 
tulevat muuttujat kuten tuulivoimalan näkyminen asuntoon tai 
pihamaalle, asenteet tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia 
kohtaan, odotukset asuinalueen rauhallisuuden suhteen ja ta-
loudellinen hyötyminen tuulivoimaloista.

8.18  Vaikutukset ilmastonmuutokseen

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan toteutuminen 
edistää Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita. Tuulivoima on ym-
päristöystävällistä, uusiutuvaa ja polttoainevapaata energiaa, 
josta ei aiheudu käyttöaikaisia päästöjä ilmaan, veteen tai maa-
han.   
Voimaloiden valmistuksesta, kuljetuksesta ja niiden käyttöiän 
lopussa purkamista aiheutuu jonkin verran hiilidioksidipäästöjä.
Varsinaisessa tuotantovaiheessa tuulivoima ei aiheuta kasvi-
huonekaasupäästöjä eikä muitakaan päästöjä ilmaan. Tuulivoi-
mantuotannosta ei myöskään synny juuri lainkaan jätteitä eikä 
esimerkiksi lauhdevesipäästöjä vesistöön. Tuulivoimatuotan-
non ilmastovaikutukset ovat positiivisia, sillä sen avulla voidaan 
korvata esim. fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuo-
tannossa uusiutuvalla energialla. 

Havainnekuvan ns. ”rautalankamalli”  Himangan kirkon eteläpuolelta vt 8 varrelta kohden Kokkokankaan hankealuetta.  
Havainnekuva on yhteinen Torvenkylän kaavaehdotuksen kanssa.  
Keltaisella numeroinnilla on esitetty Kokkokankaan tuulivoimalat ja punaisella Torvenkylän.  Kummankaan hankealueen tuulivoimalat eivät 
tule näkymään tähän katselupisteeseen, vaan voimalat jäävät selvästi taustapuuston taakse.  
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8.19  Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset

Pohjois-Pohjanmaalla on valtakunnallisesti merkittävä rooli tuu-
lituotantoalueena. Tuulivoimarakentamisen tilannekatsauksen 
mukaan  (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016) Pohjois-Poh-
janmaan manneralueille on suunnitteilla 1286 tuulivoimalaa, 
joista toiminnassa on 174. Myös merialueille on suunnitteilla 
voimaloita, yhteensä 304. Tuulivoimahankkeita on 122, joista 
aktiivisia on 104. 

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset  luontoon / linnus-
toon

Pesimälinnusto:
Kokkokankaan tuulivoimapuiston välittömässä läheisyydessä 
ei ole suunnitteilla sellaisia tuulivoimahankkeita, joista voisi ai-
heutua pesivälle linnustolla olennaisia yhteisvaikutuksia. Suori-
en pesimälinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arvioidaan 
siis jäävän korkeintaan vähäisiksi, vaikka kaikki  tiedossa olevat 
hankkeet ja maakuntakaavan varaukset toteutuisivat. 

Muuttolinnusto:
Kokkokankaan tuulivoimapuiston välittömässä läheisyydessä  
sijaitsevat Torvenkylän tuulivoimapuistohanke sekä Läntisten 
tuulivoimapuistohanke. Muuttolintujen väistäessä Kokkokan-
kaan tuulivoimapuistoa linnut voivat ohjautua näiden tuulivoi-
mapuistojen vaikutuspiiriin, mutta  voimala-alueiden väistä-
misestä johtuvat muutaman kilometrin tai edes kymmenien 
kilometrien muuttomatkojen pituuden kasvut eivät ole merkit-
täviä verrattuna muuttolinnuston koko muuttomatkan pituu-
teen. Kokkokangas-Torvenkylä-Läntinen tuulivoimapuistojen 
tuntumassa puistojen ympärille jää hyvin tilaa muuttolintujen  
mahdollisille kiertoreiteille. Myös näiden tuulivoimapuistojen 
muoto  on muuttolinnuille edullinen siinä suhteessa, että puis-
tot ovat pidempiä pitkittäissuunnassa kuin poikittaissuunnassa 
suhteessa muuttolintujen päälentosuuntiin (lounais-koillinen). 
Hankalampia muuttolinnuille ovat sokkelomaiset sekä poikittain 
muuttoreitille osuvat tuulivoimapuistot. On kuitenkin mahdollis-
ta, että voimanponnistuksia vaativat väistöt ja kiertoliikkeet ovat 
muuttolintujen energiatalouden kannalta kuluttavampia kuin 
normaali muuttolento. 

Ongelmia muuttolinnustolle voi aiheutua myös, mikäli tuulivoi-
mapuistot sijoittuvat tärkeän ruokailualueen ja yöpymisalueen 
väliin. Tästä lähtökohdasta pirstalemaisesti levähdysalueiden 
ja rannikon välissä sijaitsevat Pyhäjoen ja Kalajoen rajaseudun 
tuulivoima-alueet ovat todennäköisesti ongelmallisempia kuin 
Kokkokankaan tai sen läheinen Torvenkylän tuulivoimapuis-
to. Muuttolintuihin kohdistuvia estevaikutuksia vähentävät eri 
tuulivoimahanke-alueiden väliin jäävät tuulivoimavapaat vyö-
hykkeet, mikä osaltaan mahdollistaa muuttolintujen lentämisen 
suoraviivaisesti tuulivoima-alueiden välistä. 
Muuttolintujen törmäyskuolleisuudesta aiheutuvien  yhteisvai-
kutusten osalta merkittävimmät riskit populaatioille muodosta-
vat rannikon päämuuttoreitille sijoittuvat voimala-alueet.  

Joihinkin muuttolintulajeihin voi kohdistua  merkittäviksi katsotta-
via yhteisvaikutuksia kaikkien tuulivoimahankkeiden toteutues-
sa, joskin Kokkokankaan hankkeella ei ole sijaintinsa ja pienen 
kokonsa vuoksi kokonaisuuden kannalta oleellista merkitystä.  
Lisäksi Kokkokaan hankealue kuuluu  Pohjois-Pohjanmaan 1. 
vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden aluevarauksen (tv-1 
342 ) ohjeellisuuden piiriin,  jolloin yhteisvaikutukset luontoon ja 
linnustoon muiden maakuntakaavan voimala-alueiden kanssa 
on  tutkittu maakuntakaavan tasolla.  Nyt laaditun Kokkokan-
kaan tuulivoima-alueen laajuus on myös selvästi suppeampi, 
kuin mitä 1. vaihemaakuntakaavassa on esitetty.

Muiden luontoon kohdistuvien yhteisvaikutuselementtien osalta 
vaikutukset ovat vähäisiä tai vaikutuksia ei katsota olevan.  

Tuulivoimahankkeet Pohjois-Pohjanmaan manneralueella 20.5.2016.
Ote Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaavan lähdeainestosta. 
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Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset  maisemaan

Kokkokankaan tuulivoimahankkeen ehdotusvaiheen tuulivoi-
malat sijoittuvat lähimmillään  noin 2,9 km etäisyydelle Torven-
kylän alueelle suunnitelluista tuulivoimaloista (8 kpl), minkä 
vuoksi maisemallisten yhteisvaikutusten arvioimiseksi laadittiin 
myös näkymäanalyysi, jossa on mallinnettuna sekä Kokkokan-
kaan kuin myös Torvenkylän tuulivoimalat.  
Yhteisen näkymäanalyysin perusteella voidaan todeta, että 
oleellisia muutoksia alueisiin, jonne tuulivoimaloita tulee näky-
mään, ei tullut. Ainoastaan näkyvien voimaloiden määrä vaih-
telee ja yhteisvaikutukset maisemaan ovat sitä kautta suurem-
mat etenkin Pöntiön, Pahkalan ja Torvenkylän kyläalueilla sekä 
etäämpänä  Himangan eteläpuoleisilla taajama-alueilla ja taaja-
man kaakkoispuolelle Lestijokivarteen sijoittuvilla peltoalueilla.

On myös alueita, jonne  tulevat näkymään Kokkokankaan tuu-
livoimaloiden ohella myös osa muiden lähistöllä olevien tuuli-
voima-alueiden voimaloista. Pöntiön kylälle näkyy voimaloita 
kahdesta ilmansuunnasta;  lännestä (Kokkokangas) ja  luotees-
ta (Torvenkylä).  Pahkalaan ja Torvenkylälle näkyy voimaloita  
neljästä ilmasuunnasta; lounaasta (Kokkokangas), luoteesta 
(Torvenkylä), koillisesta (Läntisteen tuulivoima-alue, lähimmil-
lään noin 4 km etäisyydellä) sekä vähäisiltä osin myös kaakosta 
(Mutkalampi, lähimmillään noin 8 km etäisyydellä).  Pahkalan 
ja Torvenkylään kohdistuvista tuulivoimaloiden maisemayhteis-
vaikutuksista voidaan todeta, että  tuulivoimaloita  näkyy miltei 
joka ilmansuunnalta. Himangan eteläpuoleisille Lestijokivarren 
alkupään peltoalueille saattavat näkyä Kokkokankaan ja Tor-
venkylän tuulivoimaloiden ohella myös jo selvästi kauemmaksi 
jäävät (lähimmillään noin 17 km etäisyydellä) Läntisten tuuli-
voima-alueen tuulivoimalat sekä osa Mutkalammen voimaloista 
(etäisyyttä lähimmillään noin 11 km).  

Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoima-alueiden näkymä-analyysin yhteismallinnus. 
Mallinnus on laadittu hankkeiden kaavaehdotusten suurimmilla sallituilla voimaloiden kokonaiskorkeuksilla sekä ohjeellisilla 
sijoituspaikolla.  Voimaloiden kokonaiskorkeus on Torvenkylällä 210 metriä ja Kokkokankaalla 200 metriä.   
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Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset  melun ja välkkeen osalta
   

Kokkokankaan tuulivoimahankkeen ehdotusvaiheen tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään  noin 2,9 km etäisyydelle 
Torvenkylän tuulivoimaloista, minkä vuoksi melu- ja välkevaikutusten arvioimiseksi laadittiin myös hankkeille yhteis-
mallinnukset.   Kokkokankaan osalta käytettiin samoja  mallinnusparametrejä kuin pelkästään Kokkokangasta kos-
keneissa mallinnuksissa ja Torvenkylän osalta käytettiin seuraavia  arvoja:  voimalatyyppi Vestas V126-3.45MW lai-
tosmalli, napakorkeus 147 m (kokonaiskorkeus 210 m) ja voimalasijoittelu Torvenkylän kaavaehdotuksen ohjeellisten 
voimapaikkojen mukainen.   
Yhteismallinnuksen mukaan melutaso ympäristön asuin ja lomarakennusten kohdilla on suurimmillaan noin 38 dB. 
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden toteuttamisesta ei aiheudu ulkomelun, sisämelun tai pienitaajuisen 
melun osalta oleellisia tai merkittäviä yhteisvaikutuksia lähialueen asuin- tai lomakiinteistöille. 
Välkkeen yhteismallinnuksen mukaan  välkemäärä jää alle 8 tuntiin kaikkien lähiympäristön asuin- ja lomarakennusten 
kohdalla. Yhteisvaikutuksia ei muodostu yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla, vaan vähäiset yhteisvaiku-
tukset kohdistuvat pieneltä osin hankealueiden väliselle metsäalueelle. 

Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoima-alueiden yhteismallinnuksen meluvyöhykkeet. 
Kokkokankaan tuulivoimaloiden lähtömelutaso on 108,5 dB + 5 dB ja  Torvenkylän tuulivoimaloiden lähtömelutaso on 107,4 dB. 
Kokkokankaan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 200 metriä ja Torvenkylän tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus 210 metriä.    
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Muut yhteisvaikutukset 

Talouden ja työllisyyden osalta positiiviset yhteisvaikutukset 
saattavat olla kohtalaisia /merkittäviä lähialueella suunnitteilla 
olevien muiden tuulivoimapuistojen johdosta. 
Muiden yhteisvaikutuselementtien osalta vaikutukset ovat vä-
häisiä tai vaikutuksia ei katsota olevan. 

8.20  Oikeusvaikutukset

Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viran-
omaistoimintaan (MRL 42 §):
Kaavassa tuulivoimapuistojen alueiksi osoitetuilla alueilla ei saa 
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka vaikeuttavat kaavan toteuttamista.  

Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoima-alueiden yhteismallinnuksen meluvyöhykkeet. 
Kokkokankaan tuulivoimaloiden lähtömelutaso on 108,5 dB + 5 dB ja  Torvenkylän tuulivoimaloiden lähtömelutaso on 107,4 dB. 
Kokkokankaan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 200 metriä ja Torvenkylän tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus 210 metriä.    

Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoima-alueiden yhteismallinnuksen välkevyöhykkeet.  
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9.  TOTEUTUS 

Kokkokankaan tuulivoimapuiston rakentamiseen, mukaan luki-
en tiestön perusparannus ja uusien huoltoteiden rakentaminen, 
perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset 
ennakoidaan kestävän noin 1-2 vuotta.  Kokkokankaan tuuli-
voimapuiston rakentaminen  alkanee arviolta  vuonna 2018, 
jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön  vuonna 2019.  
Päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee hanketoimija SABA 
Tuuli  Oy kaavoitus- ja lupamenettelyjen jälkeen. 

9.1  Luvat  ja muut tarvittavat suunnitelmat   

Maankäyttöoikeudet ja –vuokrasopimukset
Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat yksityisten omistamille 
maille.  Hanketoimija on tehnyt maanvuokraussopimukset kes-
keisten maanomistajien kanssa. Mahdollisista vuokra-alueiden 
muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan. Voimaloiden tieyh-
teydet on suunniteltu toteutettavaksi nykyisten teiden ja osit-
tain uusien rakennettavien teiden kautta. Hanketoimija hankkii 
maankäyttö- ja tienkäyttöoikeuksien sopimukset. 

Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennus-
lupa haetaan kaikille uudisrakennuksille, kuten tuulivoimaloille. 
Lupa haetaan kyseisen kunnan rakennuslupaviranomaisel-
ta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on 
osayleiskaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennus-
lupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. 

Lentoestelupa
Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ilmailulain (864/2014) 
158 §:n mukaista lentoestelupaa, joka haetaan ennen tuulivoi-
malan rakentamista (ks. kohta 8.13 Vaikutukset liikenteeseen / 
Vaikutukset lentoliikenteeseen, s. 38). 

Puolustusvoimien hyväksyntä
Tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää Puolustusvoi-
milta hankkeen hyväksyvää lausuntoa, mikäli hanke voi mah-
dollisesti haitata Suomen ilmavalvontaa. Tuulivoimalaitokset 
voivat vaikeuttaa tutkahavaintoja ja haitata näin tutkien toimin-
taa. 
Puolustusvoimat on antanut  lausunnon Kokkokankaan ja Tor-
venkylän yhteisestä kaavaluonnoksesta 7.8.2015. Lasunnon 
keskeisin viesti oli, että pääesikunnan operatiivinen osasto 
edellyttää tuulivoimaloiden ilmanvalvontatutkiin kohdistuvien 
haittavaikutusten selvittämistä puolustusvoimien hyväksymällä 
toimijalla Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä. Kokkokankaan 
osalta VTT:n selvitys on  tarjousvaiheessa. 

Ympäristölupa
Ympäristöluvan tarpeesta päättää kunnan ympäristönsuojelu-
viranomainen. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi tapauskoh-
taisesti vaatia ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, 
jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuh-
delaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tuulivoimaloiden 
tapauksessa tällaisia vaikutuksia voivat olla lähinnä aiheutuva 
melu ja välke (YSL 27§, NaapL 17§). Tuulivoimaloiden maise-
mavaikutukset eivät siten aiheuta ympäristöluvanvaraisuutta.

Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liitty-
minen
Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen teke-
mistä kantaverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa.

Tuulivoimaloiden käytöstä poisto
Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta, mutta sitä voi-
daan tarvittaessa pidentää 20-30 vuodella uusimalla laitteistoja 
tarpeen mukaan. Kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. 
Perustukset voidaan mitoittaa noin 50 vuodeksi, joten tuulivoi-
mapuisto suunnitellaan purettavaksi noin 50 vuoden käytön jäl-
keen (Fingrid 2008).

Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, on se mahdollista purkaa 
osiin käyttäen samaa kalustoa kuin pystytysvaiheessakin. Käy-
töstä poiston työvaiheet ovat periaatteessa vastaavat kuin ra-
kennusvaiheessa. Täten myös ympäristövaikutusten arvioidaan 
olevan voimaloiden kokoamisvaihetta vastaavia. Tarvittaessa 
tuulivoimalat on mahdollista poistaa alueelta perustuksia myö-
ten. Tuulivoimaloiden entiset sijaintipaikat voidaan maisemoi-
da ympäröivän maiseman mukaisesti. Joissakin tapauksissa 
perustusten jättäminen paikoilleen ja edelleen maisemoiminen 
voivat kuitenkin olla vähemmän vaikutuksia aiheuttavia toimen-
piteitä kuin niiden poistaminen. Perustuksia voi olla mahdollista 
hyödyntää myös osana muuta rakentamista.

Voimaloiden rakennesuunnittelussa on kiinnitetty huomiota ma-
teriaalien kierrätysmahdollisuuteen. Raaka-aineiden hinnan ja 
tekniikan muuttuessa voi olla mahdollista kierrättää koko voi-
malarakenne.
Sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä 
poistaa. Mahdollisten syvälle ulottuvien maadoitusjohdinten 
poistaminen ei kuitenkaan ole välttämättä kovinkaan tarkoituk-
senmukaista. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan 
kierrättää. Sama koskee kaapeleissa käytettyjä metalleja.
Tiestö jätetään maastoon, ellei muuta sovita maanomistajien 
kanssa.

9.2  Muuta toteutukseen liittyvää   

Maa-ainesten ottoalueet: 
Tuulivoima-alueen infran ja voimaloiden perustusten rakenta-
minen edellyttää mm. mursketäyttöjä. Kaava-alueelle ei sijoitu 
maa-ainesten ottoalueita, joten murske tuodaan hankealueelle 
sen ulkopuolelta.  Museovirasto edellyttää, että maanottoaluei-
den selvittyä myös näillä alueilla tulee suorittaa arkeologinen 
maastoinventointi ja arviointi vaikutuksesta arkeologiseen kult-
tuuriperintöön.  
Voimaloiden rakentamisesta syntyvät läjitysmaat pyritään hyö-
dyntämään tuulivoimapuiston sisällä maisemoimalla; perustus-
ten sorakenttien läheisiä alueita ja huoltoteiden luiskia muo-
toilemalla, jolloin alueelle ei synny suuria maakaatopaikkoja. 
Muinaisjäännökset huomioidaan maisemointeja tehtäessä ja 
läjitysalueet määritellään rakennuslupavaiheessa. 

Työmaatukikohta: 
Tuulivoima-alueen toteutusta varten työmaalle perustetaan 
työmaatukikohta. Työmaatukikohtaa ei ole osoitettu kaavamer-
kinnällä, vaan sen sijainti täsmentyy viimeistään rakennuslu-
pavaiheessa.   Alustavana ajatuksena on, että Kokkokankaan 
hankealueen työmaatukikohta sijoitetaan kaava-alueen lou-
naiskulmalle, Marjajärventien varteen voimalan nro 1 tuntu-
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maan. Ko. kohdalla tai sen välittömässä vaikutuspiirissä ei ole 
häiriintyviä luonto- tai kulttuuriperintöarvoja. 

Riskit ja häiriötilanteet  

Rakentamisen aikaiset turvallisuusriskit liittyvät lähinnä työtur-
vallisuuteen, minkä vuoksi ulkopuolisten liikkuminen on kiellet-
tyä rakentamistöiden aikana tuulivoima-alueella sekä maakaa-
peleiden ja voimajohdon rakentamisalueella. Rakentamisvaihe 
pyritään kuitenkin suorittamaan niin, että mm. peltotöiden teke-
minen ei hankaloidu. 

Toiminnanaikaiset riskit liittyvät voimalan rikkoutumiseen ja jään 
lentämiseen lavoista. Voimalan rikkoutumisen vaara on kuiten-
kin hyvin epätodennäköinen. VTT:n tilastojen mukaan tuuli-
voimaloihin liittyviä turvallisuuspoikkeamia on Suomessa ollut 
vuosina 1996–2011 kuusi kappaletta (vuonna 2011 Suomessa 
oli 198 tuulivoimalaa). Potentiaalisesti vaarallisiksi tapauksiksi 
on määritelty kaksi tuulivoimalan siiven kärjessä olevan jarrun 
vaurioitumista ja putoamista. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa ei 
käytetä tällaista ns. kärkijarrua, joten tämä onnettomuustyyppi 
ei ole mahdollinen nyt suunnitelluissa tuulivoimaloissa.

Käytännön kokemusten perusteella jään muodostuminen voi 
aiheuttaa vaaraa sisämaan tykkylumialueilla. Jäätäviä olo-
suhteita on vuodessa arvioilta 8-14 vrk. Todennäköisyys ris-
kivahinkojen aiheutumiseen on tällöinkin äärimmäisen pieni. 
Jääkappaleen osumisen riski on hieman suurempi kuin sala-
maniskulla ja pääosa vähäisestä irtoavasta jäästä tippuu suo-
raan voimalan alle. Suomessa Pohjanlahden rannikolla kuten 
Porissa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa on pitkät kokemukset 
tuulivoima-alueista, joissa tuulivoimalat sijaitsevat rannikolla tai 
rannikon läheisyydessä. Vaikka näissä osittain jo yli 10 vuotta 
vanhoissa tuulivoimaloissa siipien jäätymistä ei ole teknisesti 
estetty, jään ei tiedetä aiheuttaneen vahinkoja henkilöille tai 
omaisuudelle. Suurin riski on suoraan voimalan alapuolella voi-
malaa käynnistettäessä, jolloin siivistä ja rakenteista voi irrota 
niihin pysähdyksen aikana muodostunutta jäätä. Nykyaikaiset 
voimalat voidaan varustaa jääntunnistusjärjestelmillä, jotka tun-
nistavat jäätävät olosuhteet tai siipiin muodostuneen jään. Jää-
tävistä olosuhteista varoitetaan ääni- ja valomerkein ja voimala 
voidaan tällöin tarvittaessa pysäyttää, kunnes sääolosuhteet 
muuttuvat tai jää on sulanut. 

Pelastustoimen kumppanuusverkoston turvallisuustyöryhmä on 
linjannut esityksen 600 metrin suojaetäisyydestä asutukseen 
ja vaarallisiin kohteisiin ellei tuulivoimalle laadittu vaaranarvio 
edellytä lyhyempää tai pidempää etäisyyttä. Pelastusviran-
omaisen ohjeet mm. tulipaloriskin vähentämiseksi on huomioitu 
suunnittelussa. Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkäistään 
sekä passiivin että aktiivisin keinoin. Passiivisina keinoina mah-
dollisimman suuri osa rakenteista on valmistettu palamattomas-
ta materiaalista kuten teräksestä, eikä tuulivoimalassa säilytetä 
mitään ylimääräistä syttyvää materiaalia. Lisäksi tuulivoimalan 
siivet ja muut rakenteet on varustettu ukkosenjohdattimin, jotka 
johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Aktiivisia keinoja 
ovat tuulivoimalan ohjausjärjestelmään kytketyt palohälyttimet 
ja esimerkiksi lämpötilan nousuun reagoivat anturit. Oleellista 
on myös tuulivoimalan säännöllinen kunnossapito sen valmis-
tajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti. Paikallinen 
pelastusviranomainen määrittelee rakennuslupavaiheen lau-
sunnossaan pelastussuunnitelman tarpeen ja muut vaadittavat 
toimenpiteet.

10.  Kaavan vaikutusten seuranta   

Alla on yleispiirteinen seurantaohjelma hankkeen vaikutusten 
tarkkailusuunnitelmaksi, jonka tarpeellisuutta arvioidaan yksi-
tyiskohtaisemmin ympäristölupa- tai rakennuslupavaiheessa. 
Tarkkailusuunnitelman tarpeeseen vaikuttavat mm. lopullisen 
toteutuksen melu- ja välkemallinnukset.   

Melu
Tuulivoimapuiston valmistumisen jälkeen tuulivoimapuiston toi-
minnanaikaista melua voidaan tarvittaessa seurata mittauksilla 
eniten melulle altistuvissa kohteissa. 
 Seurannan tarpeellisuutta arvioidaan rakennuslupavai-
 heessa 

Välke
Tuulivoimapuiston valmistumisen jälkeen tuulivoimapuiston toi-
minnanaikaista välkevaikutusta voidaan tarvittaessa seurata 
mittauksilla.  
 Seurannan tarpeellisuutta arvioidaan rakennuslupavai-
 heessa 

Elinolot ja viihtyisyys
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi-
daan seurata tarvittaessa muun muassa tekemällä seuranta-
kysely tai haastattelu hankkeen lähiympäristön asukkaille tuu-
livoimapuiston koetuista vaikutuksista ja niiden merkityksistä. 
Myös tuulivoimapuistoa koskevia valituksia tuulivoimaloiden 
toiminnasta ja niiden syitä tulisi seurata. Riistan määrää ja 
sen muutoksia alueella voidaan seurata metsästysseurojen ja 
riistanhoitoyhdistysten kanssa pidettävien, esim. vuosittaisten 
seurantapalaverien yhteydessä. Alueen aktiivisen metsästystoi-
minnan tukemiseksi riistaseurannan toteuttamista tulisi harkita.   
 Seurantojen tarpeellisuutta arvioidaan rakennuslupavai-
 heessa.  

Luontovaikutukset
Hankkeen vaikutusten selvittämiseksi toteutetaan linnuston 
seuranta. Tärkeimpiä seurannan kohteita ovat YVA-selostuk-
sessa esille tulleet kriittisimpinä pidetyt lajit, kuten merikotka 
ja muuttolinnut. Alkuvaiheessa seuranta on vuosittaista, raken-
nus- ja toiminta-ajan, ensimmäiset noin 2–3 vuotta. Tämän jäl-
keen seuranta toteutetaan noin 3–5 vuoden välein. Harvalukui-
sempia ja suojelullisesti merkittävimpiä linturyhmiä seurataan 
lisäksi erillisin menetelmin. Metsojen ja teerien soidinpaikat 
tarkistetaan ja lasketaan soitimelle kerääntyvät yksilöt. Lisäksi 
seurataan lentävien lintujen käyttäytymistä voimaloiden lähei-
syydessä. Muuttolintujen käyttäytymistä seurataan erityisesti 
kevään ja syksyn vilkkaina muuttopäivinä.
 Luontovaikutusten seurannan tarpeellisuutta arvioidaan 
 rakennuslupavaiheessa.  
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