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KALAJOEN KAUPUNKI  
 
Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava 
 
LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET,  
SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET  
 
Osayleiskaavan kaavaluonnos päivämäärällä 15.6.2015 on ollut yleisesti nähtävillä 25.6.–
14.8.2015 välisen ajan. Luonnos käsitti sekä Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan 
alueen sekä Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan alueen.  
Seuraavaan on kirjattu luonnosvaiheen lausunnot  (10 kpl) ja mielipiteet (15+2 kpl) sekä 
kaavan laatijan vastineet niiltä osin kuin ne koskevat Torvenkylän tuulivoima-alueen 
osayleiskaavaa. 
 
  
 
 
 

KOOTUT YLEISVASTINEET (näihin viitataan yksittäisissä lausunnoissa ja mielipiteissä) 
 

 
A. 2 km suojaetäisyystoive asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä: 

Olemassa olevat normit eivät velvoita käyttämään 2 kilometrin suojaetäisyyttä lähimpään 
asutukseen, eikä sellaista ole oikeuskäytännössä edellytetty. Tammikuussa 2014 on julkaistu 
muun muassa neljän ministeriön yhteistyössä valmisteltu tuulivoiman edistämistyöryhmän 
loppuraportti sekä tuulivoimaloiden melutasojen sääntelyä selvittäneen työryhmän 
loppuraportti (30.6.2014), joissa molemmissa katsottiin, että kiinteiden metrimääräisten 
suojaetäisyyksien käyttö ei ole perusteltua tuulivoimamelun sääntelyssä. Työryhmien mukaan 
tuulivoimamelua on säänneltävä desibelimääräisten äänenvoimakkuuden raja-arvojen kautta. 
Myös 1.9.2015 voimaan tullut uusi Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelusta tukee 
tätä näkemystä.  Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suositteli maakuntakaavoituksessa 2 km 
etäisyyttä asutuksen ja tuulivoimala-alueen välille, jos suunnittelussa ei ole tehty 
melumallinnuksia (niin kuin maakuntakaavoituksessa ei yleensä tehdä). STM ei suosittele 2 km 
etäisyyttä hankekohtaisessa kaavoituksessa, vaan melumallinnusten ja ohjearvojen käyttöä 
sopivan etäisyyden määrittämisessä.  

 

 
B. Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset:   

Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.12.2014, että tuulivoimaloille ei määrätä 
kahden kilometrin suojarajaa asutukseen. Asiaa käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa 
15.2.2016 (§ 41). Molemmissa päätöksessä katsottiin, että yleiskaavoitusta riittävät 
ohjaamaan maankäyttö- ja rakennuslaki, tuulivoimarakentamisen erillisopas sekä muu 
viranomaisohjeistus. Tuulivoimaloiden etäisyydet asutuksesta tutkitaan hankekohtaisesti mm. 
melu- ja välkeselvityksillä. Kalajoen kaupunki edellyttää, että valtioneuvoston asetuksen 
mukaiset tuulivoimamelun ulkomeluntason ohjearvot sekä välkkeen ohjearvo (8h/vuodessa) 
asuin- tai lomakäytössä oleville rakennuksille eivät ylity, mikä otetaan huomioon kaavojen  
lopputyöstössä 
 
 

C. Melu  ja välke: 
Valtioneuvosto antoi 27.8.2015 uuden asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetus astui  
voimaan 1.9.2015. Uuden asetuksen mukaan loma-asetuksen ulkomelutason ohjearvot ovat 
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samat, mitä on noudatettu jo aiemmin pysyvän asutuksen osalta. Torvenkylän 
tuulivoimapuiston (kaavaluonnoksen voimalasijoittelu) aiheuttama laskennallinen melutaso oli  
lähimpien kahden loma-asunnon kohdalla 35,9 dB, mikä on 0,9 dB yli aiemmin käytössä olleen 
suunnitteluohjearvon. Kokkokankaan tuulivoimapuiston osalta (kaavaluonnoksen 
voimalasijoittelu) laskennallinen melutaso oli lähimmän loma-asunnon kohdalla 37,4, mikä on 
2,4 dB yli aiemmin käytössä olleen suunnitteluohjearvon. Kokkokankaan osalta 
(kaavaluonnosvaiheen voimalasijoittelu) melutaso ylitti  VnA 1107/2015 ulkomelun yöajan 
ohjearvon yhden asuinkäyttöön tarkoitetun kiinteistön osalta, ko. kiinteistön kohdalla 
laskennallinen melutaso oli  42,3 dB.   Välkkeen osalta molempien tuulivoimapuistojen alueella 
(kaavaluonnosvaiheen voimalasijoittelu) oli yksi asuinkiinteistö, jossa välkkeen ohjearvo 
ylittyy.  

Uuden valtioneuvoston meluasetuksen (VnA 1107/2015) myötä melun ohjearvot ylittyivät  
(kaavaluonnosvaiheen voimalasijoittelu) enää Kokkokankaan tuulivoimapuiston osalta yhden 
asuinkäyttöön tarkoitetun kiinteistön osalta.  

Kaavaluonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen sekä Torvenkylän että Kokkokankaan 
tuulivoimapuistojen alueita ja voimalamääriä on supistettu: Kokkokankaan 27 voimalaa on 
vähentynyt 6 voimalaan ja Torvenkylän 9 voimalaa on vähentynyt 8 voimalaan.  Muuttuneen 
tilanteen vuoksi melu- ja välkemallinnukset on tehty uusiksi:  alustavien ehdotusten  
(30.5.2016) voimalakorkeuksilla ja –sijainneilla melun ja välkkeen ohjearvot eivät ylity 
yhdenkään  lähialueen asuinkiinteistön osalta.   

Tehdyt uudet melu- ja välkemallinnukset on tehty vastaamaan kaavan sallimaa maksimia. 
Mallinnuksessa käytetty voimalatyyppi ja kokonaiskorkeus tuodaan selkeästi esille 
kaavaehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. Meluvaikutukset voivat olla voimalatyypistä riippuen 
voimakkaammat myös matalammalla voimalalla. Uudet mallinnukset on tehty voimalatyypillä, 
jolla on valittavissa olevista voimaloista suurimmat meluvaikutukset tai jota toimijat pitävät 
potentiaalisena tuulivoimatyyppinä.   

Melutasoltaan voimakkaamman voimalan valinta rakennuslupavaiheessa edellyttää uusia 
melumallinnuksia. Lisäksi Kalajoen kaupunki  edellyttää, että valtioneuvoston asetuksen 
mukaiset tuulivoimamelun ulkomelutason ohjearvot sekä välkkeen ohjearvo (8h/vuodessa) 
asuin- tai lomakäytössä oleville rakennuksille eivät ylity.   
 
 

D. Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttö- ja rakennuslain suhde kaavan 
vaikutuksiin:  
Tuulivoimakapasiteetin nostaminen Suomessa on Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian 
(VNS 2/2008) ja kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman (2010) periaatteiden 
sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista toimintaa. Alueiden käytöllä, mm. 
tuulivoimarakentamisella, on väistämättä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten elinoloihin.  
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei siis ole, että kaavoituksella ei olisi 
lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään myönteisiä.  Lain osalta onkin 
tiedostettu, että kaavoituksen keinoin yhteen sovitettavat tavoitteet ovat usein ristiriitaisia. 
Tuulivoimarakentamisen myötä esim. maisema muuttuu, mutta kaavaratkaisu on pyritty 
suhteuttamaan maiseman sietokykyyn. 

 
 

E. Osallistuminen:  
Torvenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan kuulemisjärjestelyt on hoidettu kuten 
vastaavissa kaavahankkeissa Kalajoella normaalisti tehdään: Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, kaavaluonnoskartta ja ilmoitus kaavan nähtävillä olosta on lähetetty 
postitse tiedossa oleviin rekisteritietoihin pohjautuen varsinaisen kaava-alueen maanomistajille 
sekä myös kaava-alueeseen rajautuville naapurikiinteistöille. Muutoin virallinen 
kuulemistiedottaminen on hoidettu julkisilla ilmoituksilla kaupungin internetsivuilla sekä 
25.6.2015 Kalajokiseutu -lehdessä.  Tämän lisäksi ympäristövaikutusten arviointi –
menettelyyn (YVA -menettely) liittyen asuintalouksiin noin 5 km säteellä Kokkokankaan ja 
Torvenkylän kohdealueesta on jaettu asukaskysely, jossa kyselyn lisäksi on esitetty tietoa 
hankkeesta.  Asukaskysely on jaettu kotitalouksiin, joissa ei ole voimassa 
suoramarkkinointikielto.  On ikävää, jos asukaskysely ei jostain syystä ole tullut perille.  

Virallisen kaavaprosessin kuulemisjärjestelyjen ohella Torvenkylän tuulivoima Oy on pitänyt 
Torvenkylällä kaikille avoimia tuulivoimapäiviä jokaisen kuun ensimmäisenä torstaina 
elokuusta 2015 alkaen. Tilaisuuksia, joissa on esitelty tarkemmin Torvenkylän 
tuulivoimayleiskaavahanketta, on pidetty Pahkalan koululla ja Torvenkylän entisellä 
kyläkoululla.  Näitä tuulivoimatoimijan Torvenkylällä pitämiä tiedotustilaisuuksia on tulossa 
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myös jatkossa noin kerran kuukaudessa aina kaavaprosessin loppuun asti. Tilaisuuksista on 
tiedotettu tienvarsimainoksilla, kyläyhdistyksien kotisivuilla sekä lähikyliin jokaiseen talouteen 
jaettavalla tiedotuslehdellä, edellyttäen ettei taloudessa ole kieltoa mainosmateriaalin 
jakelusta. Torvenkylän tuulivoimahankkeella on suunnitelma toteuttaa tiedotuslehtiä lähikylien 
asukkaille ennen rakennusprojektin alkamista ja rakentamisen aikana. Kyseisellä tiedotteella ja 
kylätilaisuuksilla pyritään informoimaan paikallisia asukkaita rakennusprojektin suunnitelmista 
ja etenemisestä. Vuorovaikutus paikallisten asukkaiden kanssa kuuluu Torvenkylän 
tuulivoimatoimijan perusarvoihin. 

 
 

F. Turkistarhaus ja kaavojen jatkosuunnittelu:  
Torvenkylän tuulivoimapuiston lähiympäristössä sijaitsevat turkistarhat on päivitetty hankkeen 
YVA -selostukseen (YVA –ohjelmavaiheessa tiedot olivat puutteelliset). Tietoa tarhoista ja 
niiden sijainneista löytyy YVA -selostuksen sivuilta 74 ja 84.  

Kalajoen kaupunki on linjannut niin, että Kalajoen eteläisen alueen turkistuotantotoiminta 
pyritään keskittämään jatkossa Marjajärventien alueelle, sillä ko. alueen on katsottu olevan 
potentiaalisin laajennusalue ko. toiminnalle Kalajoen eteläpuolella. Torvenkylän tuulivoima-
alueella ei ole oleellisia vaikutuksia Marjajärventien turkistarhojen eläinten hyvinvointiin, sillä 
etäisyyttä Marjajärventien turkistarhoihin tulee Torvenkylän tuulivoima-alueelta noin 3,5 km.  
Toimintojen välinen etäisyys antaa myös laajentumisvaraa Marjajärventien 
turkistuotantoalueelle.  
 
Parkasessa, Torvenkylällä ja Kekolahdessa sijaitseviin turkistarhoihin tulee Torvenkylän 
tuulivoima-alueesta etäisyyttä yli Suomen turkiseläinten kasvattajien liiton esittämän 
suojaetäisyyssuosituksen (1,5 km); Parkaseen vähintään 2,9 km, Torvenkylän tarhoihin 
vähintään 2,3 km ja Kekolahdelle vähintään 1,7 km.  Ainoastaan Tömisevässä sijaitseva 
turkistarha sijoittuu kyseistä suojaetäisyyssuositusta lähemmäksi, noin 0,9 km etäisyydelle 
Torvenkylän tuulivoima-alueesta. Tältä osin voidaan rakennuslupavaiheessa tarpeen 
vaatiessa läheisimmiltä voimaloilta edellyttää erityssuojaustoimia (mm. välkesuojia) 
suhteessa turkistarhaan. Ehdotusvaiheen välkemallinnuksen perusteella välketuntien määrä 
jää kuitenkin Tömisevän turkistarhan alueella vain 0-8 vuotuisen välketuntiin, joskin ko. 
vyöhykkeen ylärajan tuntumaan, mitä pidetään esim. asumisen osalta vain vähäisenä 
välkevaikutuksena. Myöskään laaditun melumallinnuksen mukaan Torvenkylän tuulivoimat 
eivät aiheuta oleellista haittaa turkistarhaukselle: Melumallinnuksen mukaan Tömisevän 
turkistarha sijoittuu Torvenkylän tuulivoima-alueen 35-40 dB meluvyöhykkeelle, joka sekin 
on alle asumisen kriittisimmän (yön aikainen ulkomelu) ohjearvon ja Tömisevän 
turkistarhan osalta meluvaikutus arvioidaan vähäiseksi. Muiden lähialueen turkistarhojen 
osalta Torvenkylän tuulivoima-alueen meluvaikutukset ovat olemattomat.   

Maankäytön näkökulmasta turkistarhaus voi siis jatkua nykyisillä turkistarha-alueilla (myös 
Tömisevässä). 

 
 

G. TV-näkyvyys ja linkkijännetutkimukset:  
Alueelta tehdään tarvittavat tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset, jotka ilmoitetaan 
kaavaselostuksessa selvitysaineistona.  Ennen rakentamista tuulivoimatoimija varmistaa tv-
lähetyssignaalin laadun ja voimakkuuden mittauksin ja/tai asukaskyselyn perusteella. 
Mittaukset toistetaan rakentamisen jälkeen tarpeellisessa laajuudessa mahdollisten ongelmien 
paikantamiseksi. Mahdollisissa katvealuetilanteissa tuulivoimatoimija tulee neuvottelemaan 
Digitan kanssa tarvittavista toimista (antennien korjaus, lähetinratkaisut) ja näiden 
kustannuksista. Asia kirjataan kaavaselostukseen.  

Torvenkylän tuulivoimapuiston osalta on jo tehty yhteistyötä Digita Networks Oy:n kanssa. 
Torvenkylän tuulivoimapuisto on mitannut tv-signaalin nykytason Haapaveden, Kruunupyyn ja 
Kalajoki Rahvon lähetysasemille. Signaalin mittaukset on tehty Digita Networks Oy:ltä saadun 
karttakuvan alueelle, mutta myös mahdollisen vaikutusalueen ulkopuolelle. TV-signaalin 
mittauspaikkoja on ollut yhteensä 12, joista kauimmaiset aina Hiekkasärkien raviradan 
läheisyydestä. Mittauksista on tehty palvelun toimittajan mittauspöytäkirja "Torvenkylän tv-
signaalimittaukset 2015-02-17.pdf". 
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LAUSUNNOT:  

1. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, alueidenkäyttöryhmän päällikkö Taina 
Törmikoski, ympäristölakimies Liisa Koski-Ahonen, 17.11.2015  

Kaavan laatijan vastineet on kirjoitettu kunkin osa-alueen perään sinisellä tekstillä.   

Osayleiskaavasta ei ole pidetty viranomaisneuvottelua. Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä ELY-
keskuksen eri vastuualueilla ja yksiköissä ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: 

Ympäristö ja luonnonvarat / luonto- ja alueidenkäyttö –yksikkö: 

Osayleiskaava-alueen pohjois- ja eteläosat sisältyivät Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
manneralueen tuulivoimaselvitykseen (2011). Maakuntakaavan 1.vaihekaavassa pohjoisempaa 
aluetta ei osoitettu tuulivoima-alueeksi maisema-, asutus- ja linnustovaikutusten vuoksi, 
eteläisempää aluetta supistettiin länsi- ja eteläosasta asutukseen ja maisemaan kohdistuvien 
vaikutusten lieventämiseksi.  

Suunniteltu tuulivoimayleiskaava sijoittuu pääosin Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
1.vaihekaavan tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Ainoastaan eteläisimmät noin 10-14 tuulimyllyä 
sijaitsevat maakuntakaavassa tuulivoimalle varatulla alueella. Torvenkylän suunnitellut 9 
tuulivoimalaa ja puolet Kokkokankaalle suunnitelluista tuulivoimaloista sijoittuvat maakuntakaavan 
vastaisesti. Yhteysviranomaisen (YVA) lausunnon johtopäätökset -osassa  todetaan, että eri 
hankevaihtoehtojen maisemavaikutukset tulisivat joiltakin osin olemaan suurempia, kuin mihin 
arvioinnissa on päädytty.  Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan 
(4/2012) mukaan maakuntakaavassa osoitetun tuulivoima-alueen rajaus täsmentyy 
kuntakaavoituksessa tarkempien selvitysten perusteella. Tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia 
voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan  
keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu.  

Onko maakuntakaavan laatimisen jälkeen tapahtunut sellaisia ympäristön muutoksia, joiden 
perusteella koko tuulivoima-alue voitaisiin ottaa käyttöön 1. vaihemaakuntakaavan vastaisesti? 
Ko. arvioinnissa on käytettävä kaikkia niitä kriteerejä, joita manneralueen tuulivoimaselvityksessä 
vuonna 2011 käytettiin. Koska luonnoksena nähtävillä ollut tuulivoimayleiskaava on pääosin 
1.vaihemaakuntakaavan vastainen ja sen toteuttaminen merkitsisi sellaista poikkeamista 
vaihemaakuntakaavan ratkaisuista, että se edellyttäisi vaihemaakuntakaavan muuttamista, sitä ei 
voi viedä sellaisenaan ehdotusvaiheeseen.  

Suhde maakuntakaavan tuulivoima-alueisiin ja vaatimus maakuntakaavan päivittämisestä ennen 
kaavaehdotusten eteenpäinviemistä: 

Torvenkylän kaavaluonnos ei ole ristiriidassa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan manneralueen 
tuulivoimaselvityksen kanssa, ja yhteisessä luonnosvaiheessa Kokkokankaan ja Torvenkylän 
kokonaishankkeen hieman kyseenalainen suhde maakuntakaavaan poistuu, kun 
kaavaluonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden huomioimisen seurauksena tuulivoimaloiden 
määrää on vähennetty  jatkotyöstössä oleellisesti: Tuulivoimaloita  on vähennetty kaikkiaan  22 kpl 
niin, että Kokkokankaan alueelle jää 6 voimalaa ja Torvenkylän alueelle 8 voimalaa.  Vähennys on 
kaikkineen niin suuri (61 %), että kumpaakaan tuulivoima-aluetta ei yksistään voida katsoa enää 
seudullisiksi ja sitä kautta maakuntakaavassa esitettäviksi.  Lisäksi tuulivoima-alueiden väliin on 
jätetty kaavoittamatonta aluetta, jolloin puistot ovat fyysisestikin erillisiä, eikä niitä ole syytä  
tulkita yhdeksi kokonaisuudeksi.  

Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto on todennut Kokkokankaan ja Torvenkylän 
osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että "maakuntakaavassa osoitettujen 
tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa 
edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu".  Liitto toteaa 
myös, että "Torvenkylän alueella ei voimaloiden pienen lukumäärän vuoksi ole seudullista 
merkitystä".  Eli Pohjois-Pohjanmaan liitto tarkoittaa, ettei Torvenkylän osalta tarvita 
maakuntakaavan tarkistamista.  .  

Lisäksi 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksen (16.9.2013) laatimisen jälkeen on hankealueen sisällä 
aiemmin sijainnut merikotkan pesä todettu hävinneeksi (Pohjois-Pohjanmaan ELYn lausunto 
2.12.2013), ja YVAan liittyneiden maastotarkastelujen perusteella tiedetään, ettei merikotka ole 
aloittanut osayleiskaavojen alueella uutta pesintää.  Eli vaihemaakuntakaavan laadinnan jälkeen 
hankealueen linnustokantaan on tullut selkeä muutos: Hankealueella aiemmin pesineen merikotkan 
osalta on 1.vaihemaakuntakaavassa noudatettu 2 km:n suojaetäisyyssuositusta (manneralueen 
tuulivoimaselvityksessä 1 km), mikä selittänee osaltaan tuulivoima-alueiden rajauksen 
maakuntakaavassa niin, ettei Torvenkylä  ole mukana siinä. Nyt kun merikotkan pesää ei 
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hankealueella enää ole, voidaan "suojabufferi" tältä osin poistaa ja tutkia ko. alueita laajemmin 
tuulivoimatuotantoon. 
Lisäksi Torvenkylän kaava-alueen suhdetta maakuntakaavaan on käsitelty 22.3.2016 pidetyssä 
työneuvottelussa Pohjois-Pohjanmaan ELYn ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa sekä ELYn 
sisäisessä palaverissa 29.3.2016 sekä 6.9.2016 viranomaisneuvottelussa. Palaverien lopputulema 
oli, että kaavan jatkomahdollisuuksista saadaan selvyyttä vasta kun muuttolinnuston 
yhteisvaikutukset on selvitetty laajemmin (maakuntakaavan taso).  Tämän johdosta Torvenkylän 
kaavahankkeeseen liittyen on laadittu erillinen muuttolinnuston yhteisvaikutusselvitys. Laaditun 
selvityksen (Torvenkylän ja Pohjois-Pohjanmaan tuulivoima-alueiden yhteisvaikukset 
muuttolinnustoon, Ramboll 11.7.2016) perusteella voidaan todeta mm. seuraavaa:  

 Törmäys ja populaatiomallinnusten perusteella tuulivoimalla (Pohjois-Pohjanmaan liiton 
tilannekatsauksen toteutumislaajuus, kesäkuu 2016) ei ole merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia muuttolinnuston populaatiokuolleisuuteen (poislukien merikotka). 

 Merikotkan osalta merkitykselliset populaatiovaikutukset ovat mahdollisia, mikäli kakki 
suunnitellut ja maakuntakaavan mahdollistamat tuulivoimalat toteutuvat. 
Törmäysmallinnusten mukaan kotkia voisi törmätä voimaloihin Pohjois-Pohjanmaalla 6-31 
vuodessa,  joskin pienemmät törmäysmäärät ovat  lentomäärämallin ja todennettujen 
törmäysten mukaan todennäköisemmät. Torvenkylän hankkeen osuus 
kokonaisvaikutuksista merikotkalle on pieni (kuolleisuudesta n. 1,3 %).  

 Tuulivoima saattaa vaikuttaa läpimuuttaviin populaatioihin myös häiriö- ja estevaikutuksen 
kautta. Muuttoreitit voivat siirtyä ja tuulivoimapuistot voivat tulevaisuudessa vaikeuttaa 
peltoalueiden hyödyntämistä ruokailuun. Torvenkylän voimala-alueen merkitys 
mahdollisena estevaikutuksena arvioidaan hyvin pieneksi. Torvenkylän hankkeen ei katsota 
olevan merkityksellisesti voimistamassa mahdollista muusta tuulivoimarakentamisesta 
syntyvää kumulatiivista este- tai häiriövaikutusta.  

 Tuulivoimasta voi aiheutua yhteisvaikutuksia myös siten, että laajemmin populaatioon 
kohdistuvat vaikutukset heijastuvat pitkällä aikavälillä paikalliselle tasolle ja lopulta ehkä 
Natura-alueille.  Pohjois-Pohjanmaalla on alueita, joilla tämä riski olemassa. Torvenkylän 
hankkeesta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Rahjan saariston Natura-alueen 
suojeluperusteena mainitulle linnustolle, eikä Torvenkylän tuulivoimapuisto ole juuri 
voimistamassa niitä vaikutuksia Natura-alueille, jotka mahdollisesti syntyvät muusta 
Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimarakentamisesta.   
 

Lisäksi marraskuussa 2016 on valmistunut Pohjois-Pohjanmaan liiton 3. Vaihemaakuntakaavaa  
varten laadittu selvitys tuulivoimarakentamisen vaikutuksista muuttolinnustoon Pohjois-
Pohjanmaalla. Ko. selvitys antaa suosituksen, jossa todetaan ettei tuulivoimaa tulisi lisätä 
muutollisesti merkittävillä alueilla tai FINIBA/IBA –alueilla jo olemassa olevien tai suunnitteilla 
olevien alueiden lisäksi.  Eli tästä johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei Torvenkylän 
ehdotusvaiheessa olevan tuulivoimapuistohankkeen toteuttamiselle ole esteitä muuttolinnuston 
yhteisvaikutusten osalta.  
 

 

Luonnonsuojeluryhmä: 
Luonnonsuojeluryhmän näkökohdat on kirjattu yhteysviranomaisen YVA -lausuntoon ja ne tulee 
ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.  (kohdat  aihe-alueittain jäljempänä  vastineineen) 

 
Ympäristönsuojeluyksikkö: 
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) on annettu 
27.8.2015. Asetuksen mukaan 40 dB:n yöajan ohjearvoa sovelletaan sekä pysyvälle että loma-
asutukselle. Asetuksen mukaisia ohjearvoja sovellettaessa yksi yksittäinen asuinrakennus sijoittuu 
yöajan ohjearvon ylittävälle melualueelle. Hankkeen meluvaikutuksia on ehkäistävä 
tuulivoimaloiden sijoitusta muuttamalla sekä luopumalla meluvaikutusten kannalta kriittisillä 
paikoilla sijaitsevista voimaloista. Melumallinnus tulee päivittää vastaamaan uutta tilannetta.  
Pienitaajuisen melun laskentatuloksia tulee verrata uuden 15.5.2015 voimaan tulleen 
asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisiin pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajoihin. 
Meluhaittojen ehkäisemistä koskevassa kaavamääräyksessä tulee olla ympäristöministeriön  
"suunnitteluohjearvot", ei suositusohjearvot.  Sama virhe on kaavaselostuksessa.  

Ks. yleisvastine C /Melu ja välke (sivut 1-2). 

Ks. yleisvastine B /Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset (sivu 1).   

Torvenkylän tuulivoimapuiston laajuutta ja voimalamäärää on supistettu kaavaluonnosvaiheesta,  
jolloin melu- ja välkevaikutukset vähenevät myös.  Myös läheisen Kokkokankaan tuulivoimapuiston 
aluetta on supistettu ja voimalamäärää  vähennetty. Melumallinnukset on tehty uusiksi uutta 
tilannetta vastaavaksi. Uusien mallinnusten perusteella Torvenkylän ja Kokkokankaan 
tuulivoimapuistot alittavat sekä erillisinä kuin myös yhteisvaikutuksiltaan hankealueiden 
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ympäristössä kaikkien asuin- ja lomarakennusten kohdalla Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 
ulkomelun päivärajan ohjearvon sekä 45 dB ja yöajan ohjearvon 40 dB.  Valtioneuvoston asetusten 
mukaiset meluarvot eivät siis ylity yhdenkään asuinkäytössä säilyvän rakennuksen osalta.    

Sosiaali- ja terveysministeriön 23.4.2015 annetussa asetuksessa 545/2015 on annettu 
toimenpiderajat asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisämelulle. Uutta asetuksessa oli, että yhden 
tunnin keskiäänitason toimenpiderajaksi sisätiloissa yöllä (klo 22-7) määrättiin LAeq 25 dB (aiemmin 
30 dB). Arvoa sovelletaan musiikkimelulle ja muille mahdollisesti unihäiriötä aiheuttavalle 
taustamelusta erottuvalle melulle. Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoima-alueiden 
melumallinnuksissa on huomioitu pienitaajuinen sisämelu. Mikäli asuintilojen rakenteissa on 
käytetty normaalia rakentamistapaa vastaavia rakenteita eikä kokonaismelutaso nouse VnA 
1107/2015 ohjearvojen yläpuolelle, ei ole oletettavissa melutason kokonaistason ylittymistä 
rakennusten sisätiloissa. Tätä tukevat myös selvityksessä esitetyt sisätilojen pienitaajuisen melun 
tasot, jotka eivät laskelmien mukaan ylitä toimenpiderajoja lähiseudun asuintalojen tai 
lomarakennusten kohdalla. 

Kaavamääräyksiin ja selostukseen korjataan meluhaittojen ehkäisemistä koskevien termien 
epätäsmällisyydet.    

 
Liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualue: 
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden osayleiskaava-alue rajautuu maantieverkkoon 
eteläosassaan Himanka-Typpö yhdystiehen nro 7730 ja pohjoisosassaan Torvi-Pahkala yhdystiehen 
nro 18051. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa em. maanteiden läheisyyteen tulee noudattaa niitä 
ohjeita ja periaatteita, jotka todetaan liikenneviraston Tuulivoimaohjeessa (Ohje tuulivoimalan 
rakentamisesta maatien läheisyyteen, 8/2012). Ohje sisältää mm. tuulivoimaloiden 
etäisyysvaatimukset maanteihin eri tapauksissa sekä tieliittymiin ja erikoiskuljetuslupiin liittyvät 
huomioon otettavat asiat.   

Suunnittelussa on noudatettu ja tullaan myös jatkossa noudattamaan Liikenneviraston 
Tuulivoimaohjetta.  

 
Jatkotoimenpiteet:  
Yhteysviranomaisen YVA -selostuksesta antama lausunto tulee ottaa kokonaisuudessaan 
huomioon. Kaavaselostuksesta tulee käydä mm. ilmi, millä voimalakorkeuksilla maisema-
arviointiin liittyvä näkymäanalyysi on tehty. Laskelmat ja näkyvyyskartta tulee tehdä vähintään 
kokonais/huippukorkeudelle.  
ELY -keskuksen mielestä ainoastaan eteläisin, 1.vaihemaakuntakaavan mukainen osa-alue, 
voidaan viedä ehdotuksena nähtäville. Asiassa tulee järjestää viranomaisneuvottelu siinä vaiheessa 
kun osayleiskaavaluonnoksesta saadusta palautteesta on laadittu vastineet ja jatkotyöstössä on 
otettu huomioon YVA -selostuksesta annettu lausunto, kuitenkin ennen kuin kaavaehdotus 
asetetaan nähtäville.    

Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antama lausunto huomioidaan siten, kuin näissä vastineissa 
jatkossa ilmenee. Kaavaselostusta on täydennetty niin, että päivitettävien näkyvyysanalyysien 
mallinnusparametrit (voimalakorkeudet yms.) käyvät selkeästi ilmi. ELYn ja Pohjois-Pohjanmaan 
liiton kanssa on järjestetty työneuvottelu 22.3.2016 ja varsinainen viranomaisneuvottelu 6.9.2016.  
6.9.2016 viranomaisneuvottelun muistioon kirjatun uuden työneuvottelun tarpeen on katsottu  
olevan (Ely – kaavakonsultti välinen keskustelu) Pohjois-Pohjanmaan muuttolinnustoselvityksen 
tulosten ja aiemman viranomaisohjeistuksen  vuoksi tarpeeton.  

 
Alla kohdat, joihin YVA -lausunnossa kohdennettiin jatkosuunnittelun osalta täsmennys- tai 
muutostarpeita: 
   

"Työmaatukikohdan sijaintia ei ole ilmoitettu. Se olisi tarpeen tietää kaavoitusvaiheessa." (YVA-
laus.  s.5) 

Työmaatukikohtaa ei osoiteta kaavamerkinnällä, joten se on enemmänkin rakennuslupavaiheen 
asia.  Torvenkylän osayleiskaavan osalta alustavana ajatuksena on ollut sijoittaa tukikohta alla 
olevan kuvan mukaiseen kohtaan, olevan metsäautotien varteen. Asia on tuotu esille 
kaavaselostuksessa.  
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  Torvenkylän alustava sijoitusehdotus työmaatukikohdalle. 

 

 
Maisema- ja kulttuuriympäristö (YVA-laus. s.8-11):  
"…. Valokuvasovitteiden perusteella maisemavaikutukset ovat huomattavia Pöntiön, Pirttijärven, 
Alajokivarren ja Himankakylän alueille. Jatkosuunnittelussa näillä alueilla tulee haitallisia 
vaikutuksia arvioida suhteessa koko elinympäristön laatuun."  …"Arvioinnissa ei ole käsitelty 
haitallisten maisemallisten yhteisvaikutusten lieventämiskeinoja. Jatkosuunnittelussa on tarpeen 
panostaa maisemallisten yhteisvaikutusten arviointiin ja vaikutusten vähentämiseen, sillä 
yhteisvaikutuksia syntyisi sekä Läntisen että Mutkalammin tuulivoimapuiston kanssa." 
Haitallisten yhteisvaikutusten lieventämiskeinoina on kaavaprosessin kuluessa käytetty 
tuulivoimaloiden määrän vähentämistä.  Torvenkylän tuulivoimahanke on pienentynyt kaavatyön 
alkuvaiheen hankelaajuudesta 4 tuulivoimalalla, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
alueelle tavoiteltiin 12 tuulivoimalaa. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa Torvenkylän kaava-
alueella oli 9 tuulivoimalaa  ja nyt hanketta viedään (kaavaehdotus) eteenpäin 8 tuulivoimalalla. 
Myös läheistä Kokkokankaan tuulivoimapuistoa on supistettu kaavaluonnosvaiheesta 
kaavaehdotukseen.  Tuulivoimapuistojen yhteisalueen ja voimaloiden määrän supistuessa, 
vähenevät myös niiden maisemavaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden vireillä olevien 
tuulivoimapuistojen kanssa.  Maisemavaikutuksia on tarkennettu kaavan jatkotyöstössä. Haitallisia 
vaikutuksia on arvioitu myös suhteessa koko elinympäristön laatuun.    

 
Muinaisjäännökset (YVA-laus.  s.12):  
"Museovirasto toteaa, että maanottoalueiden selvittyä myös näillä alueilla tulee suorittaa 
arkeologinen maastoinventointi ja arviointi vaikutuksesta arkeologiseen kulttuuriperintöön. 
Yhteysviranomainen lisää, että myöskään tukikohdan sijainti ei ole vielä selvitystä tehtäessä ollut 
tiedossa."  
Suunnittelualueelle ei sijoitu maa-ainesten ottoalueita. Kaavassa voidaan määrittää ja antaa 
määräyksiä vain koskien kaavan sisään jäävää maankäyttöä, joten kaava-alueen ulkopuolella 
tapahtuvaan maa-ainesten ottoon tai sen vaikutuksiin ei osayleiskaavassa oteta kantaa, joskin 
Museoviraston näkökanta tuodaan jatkotyöstössä esiin kaavaselostuksessa. Voimaloiden 
rakentamisesta aiheutuvat läjitysmaat pyritään hyödyntämään tuulivoimapuiston sisällä 
maisemoimalla; perustusten sorakenttien läheisiä alueita ja huoltoteiden luiskia muotoilemalla, 
jolloin alueelle ei synny suuria maakaatopaikkoja. Lähiympäristön muinaisjäännökset huomioidaan 
maisemointeja tehtäessä.  Mahdolliset läjitysalueet huomioidaan myös rakennuslupavaiheessa. 
Työmaatukikohdan sijainti tulee ratkeamaan viimeistään rakennuslupavaiheessa, jolloin 
tarkistetaan, ettei sijoituksen esteenä ole muinaismuistoja tai muita luontoarvoja.  

 
Luonnon monimuotoisuus / kasvillisuus ja luontotyypit:  
"Pöntiönjokivarsi tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa ja mahdollisissa muutoksissa 
siten, että jokeen kohdistuvat vesistövaikutukset minimoidaan. Samoin vesi- ja 
rantaluontotyyppien sekä näihin liittyvän arvokkaan lajiston säilyminen tulee turvata hankkeen 
jatkosuunnittelussa".  (YVA-laus.  s.13) 

Päntiöjokivarsi ei kuulu Torvenkylän kaava-alueeseen, vaan on osin Kokkokankaan kaava-alueella. 
Torvenkylän kaava-alueella olevan Hirvijärven ja sen ympäristön luontoarvot on turvattu luo-
merkinnällä.    

 

"Luontoselvityksessä havaittua, arviointiselostuksen sivulla 169 mainittua silmälläpidettävää 
muinaisrantakivikkoaluetta ei ole rajattu karttakuviin, joissa on esitelty luontoselvityksen 



 
 

 
 

8

arvokohteiden sijainnit. Asia tulee korjata kaavoitusvaiheessa esiteltäviin karttaesityksiin ja 
tarkentaa vaikutusarviota näiltä osin."    (YVA-laus.  s.13) 

Kaavaselostusta on täydennetty tältä osin.   
 

"Linttirämeen vesitalous ja muut luontoarvot tulee mahdollisessa hankkeen jatkosuunnittelussa 
huomioida siten, että suoalueelle ei aiheudu haitallisia muutoksia."  (YVA-laus. s.13)  

Linttiräme ei sijoitu Torvenkylän kaava-alueeseen, vaan on osin kokkokankaan kaava-alueella.   

 
Luonnon monimuotoisuus / Sähkönsiirron vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin:  
"Arviointiselostuksen mukaan maakaapelireiteistä ja tehty luonto- ja arkeologinen selvitys. 
…Mainittu sähkönsiirron luontoselvitys tulee liittää asiakirjoihin jatkosuunnittelussa." (YVA-laus. s. 
13)  
Torvenkylän kaava-alueen ja kantaverkon välisen sähkönsiirron maakaapelilinjan sekä 
kantaverkkoon liittymispisteen optimaalista mahdollista sijaintia on selvitetty kaavaluonnoksen  
nähtävillä olon jälkeen: Maakaapelilinjan sijainti tulee muuttumaan kaavaluonnosvaiheen 
linjauksesta, jolloin aiempi (asiakirjoista puuttunut) luontoselvitys ei kohdennu enää oikealle 
alueelle.  
Torvenkylän kaava-alue liitetään kantaverkkoon maakaapelilla, joka tulee kulkemaan suurelta osin 
Arkinperän pihapiiriin johtavan Kuruntien ja Arkinperältä jo miltei Torvenkylän kaava-alueen 
etelärajalle rakennetun metsäautotien yhteydessä. Maakaapelilinja sijoitetaan tielinjauksen alle tai 
mikäli se ei ole jossain kohtaa mahdollista, niin kaapeli sijoitetaan tien sivuun toteutettavaan 
kaapeliojaan.  Metsäautotien linjaus ulottuu noin 1 km etäisyydelle Torvenkylän lähimmästä 
voimalapaikasta ja lähimmän tuulivoimalan ja metsäautotien loppukohdan välin luonto-olosuhteet 
on selvitetty erillisellä maastotarkistuksella, josta tehdyn raportin mukaan tulevan maakaapelin 
alueella ei sijaitse huomioon otettavia luontokohteita (Torvenkylän tuulivoimahanke, 
maakaapelireitin maastotarkastus, Ramboll 2016).  

 
Luonnon monimuotoisuus / Linnusto:  
"……merikotkan pesän etsintään on käytetty runsaasti aikaa ja erilaisia menetelmiä". Niiden 
perusteella voidaan todeta, että hyvin todennäköisesti kesällä 2014 pesintää tai merikotkien 
aktiivisesti käyttämää pesäpaikkaa ei ollut hankealueella tai sen läheisyydessä. Aineiston 
perusteella on kuitenkin selvää, että hankealueella on merkitystä merikotkille myös soveliaana 
pesimäalueena. Jatkosuunnittelussa on tarpeen hyödyntää yhteysviranomaiselle saapuneissa 
lausunnoissa mainittuja havaintoja".  (YVA-laus. s.18)  

Merkitään tiedoksi.  Kesällä 2016 lintuharrastajan tekemän havainnon mukaan merikotkalla on 
havaittu olevan pesä tai mahdollisesti kaksi pesää vt 8 meren puolella, noin 4-5 km etäisyydellä 
Torvenkylän tuulivoima-alueesta. Etäisyys havaitun pesän ja tuulivoima-alueen välillä on riittävä, 
eikä pesän sijainti estä Torvenkylän  tuulivoima-alueen toteuttamista.  

 

"Arviointiselostuksen sivulla 317 viitataan hankealueen sisällä sijainneeseen merikotkan pesään ja 
todetaan, että kirjallisuustiedon valossa kyseisen merikotkareviirin siirtymistä tai autioitumista on 
pidettävä mahdollisena seurauksena tuulivoimahankkeesta."  Yhteysviranomainen pitää 
toteamusta epämääräisenä ja toivoo mainintaan tarkennusta, mikäli hanke etenee..." (YVA-laus. 
s.16) 

Ko. kohdassa viitataan yleiseen olettamukseen, että reviiri (ei sama asia kuin pesäpaikka) voi 
mahdollisesti siirtyä tulevaisuudessa toisaalle Kokkokankaan-Torvenkylän hankkeen mahdollisesti 
toteutuessa.  Epätäsmällisyyttä sisältävällä virkkeellä ei siis tarkoiteta, että Torvenkylän tai 
Kokkokankaan hankkeet, tai muut Kalajoen tuulivoimahankkeet, olisivat jo aiheuttaneet reviirin 
siirtymisen.   
 

…"Pesimälinnuston kannalta on tarpeen poistaa ainakin voimala 48." (YVA-laus. s.18) 

Tämä koskee Kokkokankaan kaavaa. 

  
Luonnon monimuotoisuus / Luontodirektiivin liitteen IV tarkoittamat lajit:  
"Liito-oravakohteet B ja C sijaitsevat lähellä olemassa olevaa tietä. Selostuksessa ei ole tuotu esille 
kohdistuuko tälle tielle parantamistoimia, joilla voisi olla vaikutuksia näille kohteille." "Ennen 
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mahdollisia tienparannustoimia tulisi varmistua, onko tien läheisyydessä vaikutusalueella liito-
oravan pesäpaikkoja."  (YVA-laus. s.19) 

Tämä koskee Kokkokankaan kaavaa. 

    

Sähkönsiirron vaikutukset liito-oraviin: "Arviointia on hyvä täsmentää kaavaselostukseen ja 
tarvittaessa tulee tehdä oikea-aikainen liito-oravainventointi".  (YVA-laus. s.20) 
Torvenkylän alue liittyy kantaverkkoon pääosin Kurun metsäautotien alle rakennettavan 
maakaapelin kautta sekä metsäosuudelle toteutettavan maakaapelilinjan kautta. Torvenkylän 
maakaapelilinjan osalta on tehty erillinen maastotarkastus (Torvenkylän tuulivoimahanke, 
maakaapelireitin maastotarkastus, Ramboll 2016), jolloin alueella ei havaittu liito-oravia. 
Maastotarkastelun raportissa todetaan myös, etteivät kohteen metsät ole liito-oravalle soveltuvia.   
Liittymät Fingridin kantaverkkoon tehdään suoraan varsilittymillä tai kantaverkon yhtymäkohtaan 
rakennettavan sähköaseman kautta.  Sähkönsiirrosta ei aiheudu vaikutuksia liito-oraviin.  

  

"…, että Pöntiönjokivarsi huomioidaan hankkeessa ekologisena vyöhykkeenä. Yhteysviranomaisen 
mielestä tämä tarkoittaa voimalan 35 siirtämistä kauemmas sivu-uomasta tai voimalan poistamista 
suunnitelmasta." (YVA-laus. s.19) 

Tämä koskee Kokkokankaan kaavaa. 
 

 

Maa- ja kallioperä / happamat sulfaattimaat: 
"Yhteysviranomainen toteaa, että happamien sulfiittimaiden esiintymistä alueella ei ole selvitetty ja 
haittojen lieventämiskeinoja on siksi voitu käsitellä ainoastaan yleisellä tasolla. Mikäli hanke 
etenee jatkosuunnitteluun, tulee kaavaselostuksessa happamia sulfiittimaita käsitellä omana 
lukunaan." (YVA-laus. s.21-22) 
"Viimeistään rakennuslupia haettaessa riskialttiilta rakennuspaikoilta ja tiestön osalta alavilta 
paikoilta on tehtävä tarkempi happamien sulfiittimaiden selvitys ja tarvittaessa happaman 
kuormituksen ehkäisysuunnitelma, joka tulee esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselle ennen 
rakennuslupien myöntämistä." "Happamat sulfiittimaiden aiheuttamaa happamoitumisriskiä tulee 
selvittää myös sähkönsiirron osalta, keskittyen niille alueille, joilla rakentamisaikaiset valumat 
vesistöön ovat mahdollisia." (YVA-laus. s.22)  

Kaavaselostusta on tarkennettu happamien sulfiittimaiden osalta.  Happamien sulfiittimaiden 
selvittämisvelvoite on tiedostettu jo kaavaluonnosvaiheessa: kaavaluonnoskartan 
yleismääräyksenä oli teksti: "Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella 
hapettuvien kaivumaiden olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi." 
Kaavaehdotuksessa kyseistä määräystä on täsmennetty seuraavaan muotoon: 
”Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien kaivumaiden 
olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen estämiseksi, jolloin suunnitelma 
toimenpiteistä happamien kaivumaiden haittojen ehkäisemiseksi tulee esittää myös ELY-
keskukselle." 
      

Maa- ja kallioperä / pohjavedet ja lähteet: 
"Arviointiselostuksessa ei löydy mainintaa lähteistä. Jää hieman epäselväksi, eikö niitä ole 
selvitetty, vai eikö niitä ole. Asiaa olisi hyvä täsmentää kaavaselostuksessa." (YVA-laus. s.22)     

Karttatietojen ja maastohavaintojen perusteella hankealueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä 
ei sijaitse lähteitä.  Kaavaselostusta on tarkennettu tältä osin.      

 

Maa- ja kallioperä / pintavedet: 
"Pöntiöjoen sivu-uoma, jonka alueelle voimala 35 on suunniteltu rakennettavaksi, on  metsälain 10 
§:n ja vesilain 587/2011 2 luvun 11 § mukainen kohde. …Mahdollinen rakentaminen tulee 
toteuttaa siten, ettei uoman luonnontila vaarannu, eikä ekologinen tila heikkene, joten voimala 
(35) tulee joko poistaa tai siirtää. …Arviointia tulee tarkentaa myös voimaloiden 31 ja 33 osalta." 
(YVA-laus. s.23) 

Tämä koskee Kokkokankaan kaavaa. 
 

Hirvijärveen ja Nutturan lampeen kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu luontotyyppiarvioinnin 
yhteydessä…, mutta vaikutusten arviointi on tehty hyvin yleisellä tasolla…. Koska kyseessä on 
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vesilakikohteet, arviointia olisi tältä osin hyvä täsmentää, mikäli hanke etenee jatkosuunnitteluun. 
(YVA-laus. s.24) 

Kaavaselostuksen vaikutusarviota on täydennetty tarpeellisilta osin.  

 
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset / melu ja välke: 
"Melumallinnus tulee päivittää vastaamaan uutta tilannetta".   
"Välkevaikutusten merkittävyys on arvioitu hankevaihtoehdosta riippuen vähäiseksi tai 
kohtalaiseksi. Lieventämiskeinoina tuodaan esille mattapintaisen materiaalin käyttö  tuulivoimalan 
lavoissa sekä välkkeen rajoitusjärjestelmän käyttö. Arviointiselostuksesta ei ilmene, aiotaanko 
näitä keinoja ottaa käyttöön. Asiaa tulee täsmentää kaavaselostuksessa." 

Hankealueelta (voimalamäärän muutos, voimalatyypin muutos) on laadittu uudet mallinnukset 
sekä melun että välkkeen osalta.  Kaavaselostusta on tarkennettu tarvittavilta osin.  

 
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset / vaikutukset elinkeinoihin: 
"Mikäli hanke etenee jatkosuunnitteluun, arviointia tulee kaavoitusvaiheessa täsmentää ja 
suunnitelmat toteuttaa siten, ettei turkiselinkeinolle aiheudu haittoja. Arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon myös turkistuottajien lausunnossaan mainitsema Tömisevän turkistuotantoalue sekä 
Torvenkylällä ja Kurikkalassa sijaitsevat turkistilat." (YVA-laus. s.26) 

Ks. yleisvastine F /Turkistarhaus ja kaavojen jatkosuunnittelu (sivu 3).  
 
 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset / elinolot ja viihtyisyys:  
"…asukaskyselyn mukaan tuulivoimapuistojen koetaan sijaitsevan liian lähellä asutusta. Pelkona on 
maiseman muuttuminen sekä alueen rauhallisuuden, asumisviihtyvyyden ja vapaa-ajan 
harrastamisen vaarantuminen.  Koska kyse on laaja-alaisesta muutoksesta ihmisen ympäristössä, 
tulee todetut lieventämiskeinot ottaa käyttöön, mikäli hanke etenee jatkosuunnitteluun".  (YVA-
laus. s.27) 
"…Lievennystoimet on tarpeen tuoda selkeästi esille kaavaselostuksessa." (YVA-laus. s.30) 
Torvenkylän tuulivoima-aluetta on supistettu yhdellä voimalalla luonnosvaiheen laajuudesta.  Myös 
läheisen Kokkokankaan tuulivoimapuiston laajuus on oleellisesti pienentynyt 
kaavaluonnosvaiheesta.  Voimaloiden vähentämisen myötä (yhteensä 61%) myös ihmisten 
elinoloihin ja viihtyisyyteen  kohdistuvat vaikutukset vähenevät kaavaluonnosvaiheen tilanteesta.  

 
 
 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset / liikenne:  
"…mutta lisäksi yhteysviranomainen muistuttaa tiedottamisesta. …Hankkeesta vastaavan tulee siis 
huolehtia ajantasaisesta ja kattavasta tiedottamisesta." (YVA-laus. S.28) 
"Selostuksen mukaan maanteillä 8, 7730 ja 18051 ei pitäisi olla merkittäviä kantavuusongelmia. 
Yhteysviranomaisen mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan yhdystie on jo nykyisellään 
huonokuntoinen ja myös yhdystien 7730 kantavuus tulee hankkeesta vastaavan jatkossa 
tarkistaa." …."hakijan tulee hyvissä ajoin informoida ELY -keskusta hankkeen toteuttamisesta sekä 
sopia suunnittelu- ja kustannusvastuiden jakamisesta ELY -keskusten kanssa." (YVA-laus. s.28) 

Kaavaselostusta on täydennetty tarvittavilta osin. 

 
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset / tutka- ja viestiyhteydet:  
"Digita toteaa arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa, että ennen kuin 
osayleiskaavaehdotus hyväksytään, alueilla tulee tehdä tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset 
ja ne tulle liittää taustaselvitysmateriaaleihin. …Digitan edellyttämä selvitys sekä suunnitelma 
mahdollisten häiriövaikutusten poistamiseksi tulee esittää kaavaselostuksessa." (YVA-laus. s.28) 

Ks. yleisvastine G / Tv-näkyvyys ja linkkijännetutkimukset (sivu 3).  

 
Osallistuminen:  
"Yhteysviranomainen pitää toteutettuja osallistumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia riittävinä. 
Asukaskyselyyn vastanneista kuitenkin 28% ilmoitti, ettei ollut tietoinen hankkeesta ennen 
asukaskyselyä. Tiedeotuksen parantamiseen on tarpeen kiinnittää huomioita, mikäli hanke etenee 
jatkosuunnitteluun." (YVA-laus. S.30) 
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Ks. Yleisvastine E / Osallistuminen (sivu 2). 

 
Ehdotus seurantaohjelmaksi:  
"Arviointiselostuksessa on esitetty yleispiirteinen tarkkailusuunnitelma. Yhteysviranomainen pitää 
esitettyjä seurantoja erittäin tarpeellisina ja lisää, että mikäli hanke etenee, linnustoseurannan 
raportti tulee toimittaa ELY:lle vuoden sisällä tarkkailuajankohdasta." (YVA-laus. S.31) 

Tarvittavat tarkkailuseurannat sovitaan ympäristölupa- tai rakennuslupavaiheessa.   

 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan liitto, suunnittelujohtaja Jussi Rämet, kaavoituspäällikkö Olli 
Eskelinen, 19.8.2015                                                                                                                                   

Voimassa oleva maakuntakaava ei aseta estetä tuulivoiman toteuttamiselle. Pohjois-Pohjanmaan 
1. vaihemaakuntakaavassa hankealueen eteläosa on osoitettu tuulivoimaloiden alueena (tv-1 342 
Palokangas). Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja se tulee voimaan 
ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
luonnoksessa, joka on ollut nähtävillä keväällä 2015, yleiskaava-alueen ympäristöön on osoitettu 
useita maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita alueita. 

Laaditussa melumallinnuksessa ohjearvon mukainen 40 dB melualue ei ulotu pysyvään 
asutukseen, mutta 35 dB alueelle sijoittuu useita taloja. YVA –selostuksen päätelmien mukaan 
lieventämistoimenpiteitä tarvitaan melu- ja välkevaikutusten vuoksi muutamilla lähimmillä 
kiinteistöillä. Vaikutukset maisemaan ja muuttolinnustoon on arvioitu kohtalaisiksi. 
Muuttolinnuston osalta hankkeen vaikutuksia ei pidetä merkittävinä, vaikka se sijoittuu rannikon 
suuntaiseen muuttokäytävään. Yhteisvaikutukset voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi, jos 
kaikki rannikon vireillä olevat tuulivoimahankkeet toteutuvat.  

Selvityksen perusteella on ilmeistä, että hanke muuttaa maisemaa laajalla alueella ja vaikuttaa 
merkittävästi muun muassa Pöntiön ja Torvenkylän alueiden maisemakuvaan. Voimalat tulevat 
näkymään selvästi myös merialueelle mm. Rahjan saaristoon, joka on maakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta. Laaditun näkemäanalyysin mukaan ko. alueille näkyisi useita kymmeniä 
voimaloita. Maisemavaikutusten kattavampi tarkastelu erityisesti kuvasovitteiden osalta olisi 
tarpeen. 

Osayleiskaavan suunnittelualue ja osoitetut tuulivoimaloiden rakentamispaikat sijoittuvat suurelta 
osin 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Pohjois-Pohjanmaan ja 
Keskipohjanmaan tuulivoimaselvityksessä oli tarkastelussa yleiskaavahankkeen alueella kaksi 
kohdealuetta. Näistä pohjoinen osa (kohde 63) jäi kokonaan pois ja eteläinen alue (kohde 64) jäi 
osaksi pois vaihemaakuntakaavasta maisema-, asutus-, ja linnustovaikutusten vuoksi. 
Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan mukaan maakuntakaavassa 
osoitetun tuulivoima-alueen rajaus täsmentyy kuntakaavassa tarkempien selvitysten perusteella. 
Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan 
yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut 
ja tavoitteet eivät vaarannu. Vaikka 1. vaihemaakuntakaava ei vielä ole tullut voimaan, siinä 
tutkittuja tuulivoima-alueiden ratkaisuja pidetään ohjeena tarkemmalle kaavoitukselle. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton arvion mukaan Kokkokankaan alueen eteläosa Pöntiönjokeen saakka, 
jossa on kaavaluonnoksessa 14 voimalaa, on 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-aluevarauksen 
mukainen. Kokkokankaan hankealueen pohjoisosan toteuttaminen merkitsisi sellaista poikkeamista 
vaihemaakuntakaavan ratkaisusta, että se edellyttäisi maakuntakaavan tarkistamista. Torvenkylän 
alueella ei voimaloiden pienen lukumäärän vuoksi ole seudullista merkitystä, joten sen 
toteuttaminen ei edellytä maakuntakaavan merkintää. YVA -selostuksen johtopäätöksen 
perusteella mm. maisemavaikutusten lieventämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen vähentää 
voimaloiden määrää. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmannessa vaiheessa, 
joka tulee vireille syksyn 2015 aikana, käsitellään mm. tuulivoima-alueiden päivityksiä. Siinä 
yhteydessä on mahdollista tarkistaa tv-1 342-alueen rajausta kokonaisuutena ja laajentaa 
Kokkokankaan aluetta, mikäli selvitykset ja yhteisvaikutusten arviointi antavat siihen perusteita. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Melu- ja välke:   Ks. yleisvastine C / Melu ja välke (sivu 1-2).  
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Näkymävaikutukset: 

Torvenkylän ja Kokkokankaan maisemavaikutuksia on tarkasteltu YVA -vaiheessa suhteellisen 
laajasti mm. kuvasovitteiden avulla. Havainnekuvia on laadittu mm. Pöntiöstä, Torvenkyläntieltä ja 
yksi myös Rahjan saariston kupeesta.  Havainnekuvat on esitetty YVA -selostuksen liitteenä ja osa 
kuvista on myös kaavaselostuksessa. Kaavaluonnosvaiheen tuulivoimalamäärän  
maisemavaikutukset on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi. Kun Torvenkylän ja Kokkokankaan   
tuulivoimapuistokokonaisuutta on kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen supistettu  oleellisesti, 
vähenevät myös maisemavaikutukset selvästi.  Kaavaehdotusvaiheessa aiemmat kuvasovitteet on 
päivitetty vastaamaan uusia voimalasijainteja ja korkeuksia. Tätä kattavampaa tarkastelua ei 
pidetä tarpeellisena, sillä olevaan aineistoon perustuen (ehdotusvaiheen näkymäanalyysit) 
maisemavaikutuksia on voitu arvioida kaavaselostuksessa sanallisesti riittävän yksityiskohtaisesti.    

 

3. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, yksikön päällikön sijainen Raimo Lepistö ja 
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Kalle Oiva, 15.7.2015 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että tuulivoimahankkeissa tulee kiinnittää erityistä 
huomioita ihmisten terveyteen ja elinoloihin kohdistuviin vaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset liittyvät erityisesti tuulivoimaloista syntyvään meluun ja välkkeeseen. 
Kaavaluonnoksen mukaan lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 800 metrin ja lähimmät 
loma-rakennukset noin 950-1700 metrin etäisyydellä lähimmistä suunnitteilla olevista 
tuulivoimapaikoista. 

Ympäristöministeriön esittämät melun suunnitteluohjearvot ylittyvät osittain niin asuin- kuin 
lomarakennustenkin kohdalla. AVI:n näkemyksen mukaan tuulivoimalasta syntyvän melun ei tule 
ylittää ohjearvoja asumiseen tai loma-asumiseen käytetyillä alueilla, ellei kyseisten kiinteistöjen 
käyttötarkoitusta muuteta. Kaavaselostuksessa tulisi esittää selkeästi melumallinnuksessa 
käytettyjen voimalatyyppien korkeus. 

Tuulivoimaloiden roottorien pyörimisestä aiheutuva vilkunta tulisi arvioinnin perusteella olemaan 
kohtalaista. Vuotuinen välketuntien määrä ylittyy Real Case –laskennan perusteella kahdessa 
reseptoripisteessä. AVI:n näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa on kuitenkin syytä 
huomioida aina hankkeen suurin mahdollinen vaikutus. 

AVI:n näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida hankkeen suurin mahdollinen 
vaikutus – myös hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioitaessa. Näin ollen kaavan salliessa ainoastaan 
180 m korkeat tuulivoimalat, tulisi myös esim. melu- ja välkeselvitykset laatia 180 m korkeilla 
tuulivoimaloilla. Tuulivoimaloiden korkeus voi vaikuttaa melu- ja varjostusvaikutusten leviämiseen. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Ks. yleisvastine C / Melu ja välke (sivu 1-2). 

 

4. Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, 13.8.2015 

Sähköverkkoliityntöjen osalta tulee kaavaselostuksesta tarkentaa seuraavien asioiden osalta: 

Torvenkylän tuulivoimapuiston osalta on mahdollista liittää johdonvarsiliityntänä Fingridin 110 kV 
voimajohtoon enintään 25 MVA. Kokkokankaan liityntä on toteutettava uudella 110 kV 
liityntäjohdolla Fingrid Oyj:n Kalajoen Jylkän sähköasemalle. Muut kaava-asiakirjoissa esitetyt 
liityntävaihtoehdot eivät ole mahdollisia. 

Voimajohdot on esitetty kaavaluonnoksessa merkinnällä "nykyinen sähkölinja 220 kV". Merkinnän 
jännitetaso ei vastaa tulevaa tilannetta, joten se tulee korjata. Fingrid Oyj:n voimajohdoista 
alueelle sijoittuvat 110 kV voimajohto Kalajoki-Ventusneva ja rakenteilla oleva 400 kV voimajohto 
Hirvisuo-Kalajoki. Voimajohdot olisi hyvä esittää esim. viivamerkinnällä "merkittävästi 
parannettava voimajohto" tai vastaava, joka mahdollistaa yksiselitteisesti liityntäjohdon 
sijoittamisen Fingridin voimajohtojen rinnalle. 

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä 
erillinen risteämälausunto. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa 
yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja 
toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Lausunnon pääsisältö koskee Kokkokankaan kaavaa. 

 

5. Digita Networks Oy, liiketoimintapäällikkö Jari Pasuri, 13.8.2015 

Digita toteaa, että tuulipuistot aiheuttavat useimmiten merkittävää haittaa antenni-tv 
vastaanottoon ennen kaikkea puiston takana olevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Lisäksi 
tuulivoimalat voivat sijaita Digitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä jolloin tiedonsiirto 
lähetysasemille katkeaa. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia mahdolliset antenni-tv:n 
näkyvyyskatvealueet sekä Digitan tiedonsiirron linkkijänteiden sijainti.  

Koska kyseiset selvitykset puuttuvat esitetyistä hankevastaavan materiaaleista, esitämme, että 
ennen kuin osayleiskaavaehdotus hyväksytään: 

- alueilta tehdään tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset ja ne liitetään taustaselvitys 
materiaaleihin 

- mikäli selvitykset osoittavat antenni-tv:n vastaanotossa häiriöalueita, niin hankevastaavan on 
esitettävä suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv verkon häiriöiden poistamiseksi 

- osayleiskaavassa täsmennetään, että hanketoimija häiriön aiheuttajana on velvollinen 
huolehtimaan häiriöiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Digita suhtautuu myönteisesti tuulivoiman käyttöön energianlähteenä. Jo toteutetut tuulivoimalat 
ovat kuitenkin osoittaneet, että tv-lähetysasemien jälkeen rakennetut tuulivoimapuistot voivat 
aiheuttaa olennaisia häiriöitä tv-vastaanottoon.  

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään todennut, että tuulivoimahäiriöissä 
häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja myös vastaa 
kustannuksista. Valiokunta on jo aiemmin katsonut, että tämän kaltaisen aiheuttaja vastaa –
periaatteen tulisi olla yleisemminkin taajuuksien häiriöiden yhteydessä noudatettava lähtökohta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osayleiskaava on julkisoikeudellinen maankäytön ohjauksen 
väline. Osayleiskaavassa ei MRL:n nojalla voida antaa yksityisoikeudellista korvausasiaa koskevaa 
määräystä, sillä korvauksista määrääminen edellyttäisi nimenomaista laintasoista sääntelyä. 

Ks. yleisvastine G / Tv-näkyvyys ja linkkijännetutkimukset (sivu 3).  

 

6. Puolustusvoimat, 3. Logistiikkarykmentin Esikunta, rykmentin komentaja Pekka 
Airaksinen ja osastopäällikkö Petri Rantanen, 7.8.2015 

Kaavaluonnokseen on merkitty kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimalan rakennusluvan 
myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoimien hyväksyntä. Puolustusvoimat edellyttää, että 
määräystä ei kirjata pelkäksi lausuntopyyntövelvoitteeksi, koska se ei riitä turvaamaan 
puolustusvoimien etuja. Puolustusvoimat esittää, että väärinkäsitysten välttämiseksi ja 
selvyyssyistä kyseinen määräys sijoitettaisiin mieluummin TUULIVOIMALOIDEN ALUEIDEN 
kaavamääräyksien kohdalle. 

Pääesikunnan operatiivinen osasto edellyttää, että tuulivoimaloiden haittavaikutukset 
ilmavalvontatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknologian 
tutkimuskeskus VTT:llä. Tutkavaikutusselvityksen valmistuttua, Pääesikunta voi antaa lausuntonsa 
hankkeiden lopullisesta hyväksyttävyydestä Kalajoen Kokkokankaan alueelle. 

Tuulivoimaloista tulee aina pyytää Pääesikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen 
toteuttamista. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko (suurempi), määrä (enemmän) tai 
sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on 
antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi 
lausunto.  
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Puolustusvoimat pyytää poistamaan kohdasta 4.3 (Osalliset) luettelosta Pohjois-Suomen 
Huoltorykmentin Esikunta ja Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta organisaatiomuutoksesta 
1.1.2015 johtuen. Tilalle luetteloon laitetaan 3. Logistiikkarykmentin Esikunta. 

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat 
puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, 
vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamista. Kaavoituksesta mahdollisesti 
aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten 
suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen 
aiheuttajalle. 

Koska tuulivoimakaavoilla ja rakennus- ja toimenpideluvilla voidaan joskus ratkaista yksittäisiä 
tuulivoimakohteita, Puolustusvoimat esittää, että Kalajoen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta 
osin muihin yleiskaavoihin lisätään seuraavat lauseet:  
 "Yli 50 m (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää 

erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella." 
 "Yksittäisiä alle 50 m (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa 

rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin." 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Kaavan tekstimääräys puolustusvoimien hyväksynnästä on sijoitettu Kalajoen kaupungin 
kaavamerkintäperiaatteiden mukaisesti osaksi koko puistoa käsittävä osa-alueen rajausta 
koskevaa tekstiä.  Kaupunki käyttää samaa periaatetta kaikissa tuulivoimakaavoissa, joten sitä ei 
ole jo vakiintuneen käytännön vuoksi syytä muuttaa. Määräyksen on katsottu riittävän turvaamaan 
Puolustusvoimien etuja. 

Torvenkylän tuulivoimapuiston tutkavaikutukset on selvitetty puolustusvoimien ohjeiden 
mukaisesti ja niistä on saatu puoltava lausunto.  

Kaavaselostuksen osallisten luetteloa on korjattu lausunnossa esitetyllä tavalla. 

Ennen tuulivoimaloiden rakennustöiden aloittamista, selvitetään puolustusvoimien kaapelilinjat 
alueella. Alueen toteuttaja vastaa mahdollisista siirtokustannuksista rakennustöiden yhteydessä.  

Lausunnon esitys kaupungin rakennusjärjestykseen ja muihin yleiskaavoihin lisättävästä tekstistä 
(yksittäisten tuulivoimaloiden korkeus suhteessa Puolustusvoimiin) ei ole tässä kaavahankkeessa 
käsiteltävä asia, joskin esitys menee lausunnon myötä tiedoksi eteenpäin.   

 

7. Suomen Turvallisuusverkko Oy, suunnittelija Jouko Hietala, 16.7.2015 

Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä (STUVE) ei ole tarvetta esittää muutoksia tehtyyn 
osayleiskaavaehdotukseen. STUVE:llä ei ole osayleiskaava-alueella kiinteistöjä tai muita vastaavia 
kohteita. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Merkitään tiedoksi. 

 

8. Museovirasto, yli-intendentti Petri Halinen ja intendentti Olli Soininen, 14.8.2015 

Hankkeeseen liittyen suunnittelualueella on suoritettu arkeologinen maastoinventointi 2014 osana 
muita hankkeen taustaselvityksiä. Inventointiraportti on osayleiskaavan tausta-aineistona olevan 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteenä 3. Museovirasto toteaa, että inventointi on 
arkeologisen tutkimuksen laatuvaatimusten mukainen ja hankkeen suunnittelun tausta-aineistoksi 
riittävä. 

Arkeologisessa inventoinnissa löytyi suunnittelualueelta kolme uutta kiinteää 
muinaisjäännöskohdetta, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja. Näistä kaksi, Moskuankalliot 
2 sekä Sääskenkangas sijaitsevat Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistojen osayleiskaava-
alueella. Kohteiden sijainnit on kaavakartassa oikein ja ne merkitty kaavakarttaan piste- ja 
sm/nro- merkinnöillä, joissa numerointi viittaa kaavaselostukseen sekä inventointikertomukseen. 
Kartan kaavaselostus on riittävä. 

Museovirasto esittää, että kaavaselostuksen luvussa 2.1.8. todettaisiin selvemmin, että itse 
osayleiskaava-alueella sijaitsevat ainoastaan muinaisjäännökset Moskuankalliot 2 ja 
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Sääskenkangas. Lisäksi kaavaselostuksen kohdeluetteloon tulisi lisätä kohteiden 
muinaisjäännösrekisteritunnukset. 

Itse osayleiskaavassa muinaisjäännökset on huomioitu siten, ettei hankerakentaminen uhkaa niitä 
eikä Museovirastolla ole siitä huomauttamista. Sen sijaan Museovirasto toteaa, että hankkeeseen 
liittyviä maa-aineksenottopaikkoja ja mahdollisia läjitysalueita ei ole esitetty. Niiden selvittyä 
kaavoituksen edetessä on selvitettävä myös niiden vaikutus arkeologiseen kulttuuriperintöön. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Kaavaselostusta täydennetään ja korjataan lausunnon periaatteiden mukaisesti. 
Suunnittelualueelle ei sijoitu maa-ainesten ottoalueita. Kaavassa voidaan määrittää ja antaa 
määräyksiä vain koskien kaavan sisään jäävää maankäyttöä, joten kaava-alueen ulkopuolella 
tapahtuvaan maa-ainesten ottoon tai sen vaikutuksiin ei osayleiskaavassa oteta kantaa, joskin 
Museoviraston näkökanta voidaan tuoda esille kaavaselostuksessa.   Voimaloiden rakentamisesta 
aiheutuvat läjitysmaat pyritään hyödyntämään tuulivoimapuiston sisällä maisemoimalla; 
perustusten sorakenttien läheisiä alueita ja huoltoteiden luiskia muotoilemalla, jolloin alueelle ei 
synny suuria maakaatopaikkoja. Lähiympäristön muinaisjäännökset huomioidaan maisemointeja 
tehtäessä. Mahdolliset läjitysalueet huomioidaan myös rakennuslupavaiheessa.  

 

9. Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennustutkija Juhani Turpeinen, 14.8.2015 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. 
Maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita suunnittelualueen vaikutusalueilla ovat Himangan 
peltoalue, Raumankari ja Sautinkari, Maakannuskarinlahti, Meksinkallio, Rahjan saaristo, 
Himankakylä, Hiekkasärkät-Rahja, Pitkäsenkylä ja Tynkä. Selkeimmät maisemavaikutukset 
syntyvät Himankakylän arvokkaille maisema-alueille, Himangan peltoalueelle sekä Rahjan 
saaristoon mantereen puoleisille rannoille ja vesialueen keskiosiin.  

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
(RKY). Lähin RKY kohde Pohjanmaan rantatie sijaitsee kuitenkin suunnittelualueen välittömässä 
läheisyydessä n. 200 metriä alueen pohjoispuolella. Kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan 
valtakunnallisesti merkittävä Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko sijaitsevat Himangan 
keskustassa n. 3,3 km suunnittelualueesta lounaaseen. Tuulivoimaloiden vaikutusalueella sijaitsee 
maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita 
Himankakylässä, Torvenkylässä, Pahkalassa, Pöntiössä, Rautilassa, Kekolahdessa ja Alajoella. 

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden osayleiskaavan vaikutusalueella sijaitsee 
kyläalueita, joilla on sekä maisemallisia että kulttuurihistoriallisia arvoja rakennettuina 
ympäristöinä. Erityisesti Himankakylän osalta tulee tarkastella huolella tuulivoimaloiden vaikutus 
kohteen maisemakokonaisuuteen. Torvenkylän tuulipuiston voimaloiden määrää tulee harkita 
alueen pohjoislaidan osalta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Torvenkylän ja Kokkokankaan maisemavaikutuksia on tarkasteltu YVA -vaiheessa suhteellisen 
laajasti mm. kuvasovitteiden avulla. Kaavaluonnosvaiheen tuulivoimalamäärän 
maisemavaikutukset on arvioitu YVAssa korkeintaan kohtalaisiksi.  Torvenkylän ja Kokkokankaan   
tuulivoimapuistokokonaisuutta on supistettu oleellisesti  kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen, 
jolloin myös maisemavaikutukset vähentyvät.    
Torvenkylän tuulivoiman hankkeessa oli työn alussa (OAS-vaiheessa) suunnitteilla alueelle 12 
tuulivoimalaa, joista vähennettiin kaavaluonnosvaiheeseen yhteensä kolme voimalaitospaikkaa 
nimenomaan maisemallisin perustein ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi, jolloin nähtävillä 
olleessa kaavaluonnoksessa oli Torvenkylän kaava-alueella  kaikkineen 9 voimalaa.  
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen Torvenkylän pohjoisin voimala on  poistettu saadun 
palautteen perusteella, jolloin Torvenkylän kaava-alueella on ehdotusvaiheessa enää 8 voimalaa.  
Myös läheisen Kokkokankaan tuulivoimapuiston alueelta on kaavaluonnosvaiheen nähtävillä olon 
jälkeen poistettu 21 voimalaa, jolloin Kokkokankaan kaavaehdotuksessa on enää 6 voimalaa.   

 

10. Hyvinvointipalvelut /ympäristöterveydenhoito, ympäristöterveydenhuollon johtaja 
Inkeri Eronen Kalajoen kaupunki, 26.8.2015  

 
Lausunnon perusteena oleva lainsäädäntö ja aineisto 
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Terveydensuojelulaki (763/1994) 2,26§ ja 27§ 
Ympäristö ja Terveys-lehti 2/2015 
STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (asumisterveysasetus) 545/2015 
THL: Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta, ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset 
koulutuspäivät 5.5.2015/Anu Turunen 
VTT:n tiedotteita 2529 
 

Tuulivoimaloiden melulle on tyypillistä äänenpaineen ajallinen vaihtelu sekä matalien taajuuksien 
esiintyminen. 
Lausuttavana olevan alueen melumallinnus on tehty ISO 9613-2- laskentamallia käyttäen. Tämä 
äänen etenemismalli kuvaa liikenne- ja teollisuusmelun keskimääräistä leviämistä ympäristöön ja 
ottaa huonosti huomioon ilmakehän sääolosuhteita, joilla on suuri vaikutus juuri tuulivoimalamelun 
leviämisessä ympäristöön.  Melumallinnukset eivät vasta todellista tilannetta, vaan aliarvioivat 
tuloksia noin 5 desibeliä.  Tämän lisäksi jaksollista sykintää ei huomioida lainkaan vaan sen 
oletetaan sisältyvän tuulivoimaturbiinin valmistajan antamaan ns. melupäästön takuuarvoon. 
Takuuarvot annetaan kuitenkin ainoastaan standardisääolosuhteisiin (YT-lehti 2/2015, tutkija 
Denis Siponen VTT Oy). Tuulivoimaloiden melun eteneminen on voimakkaasti riippuvainen 
vallitsevista sääolosuhteista: tuuliolosuhteet, lämpötilaprofiili korkeussuunnassa ja ilmakehän 
terminen stabiilius (VTT :n tiedotteita 2529). 
Lisäksi on oletettu sisällä olevan äänitason olevan ulkoäänitasoa alempi (ohje DSO1284).  Huoneen 
mitoista määräytyvät seisovat aallot voivat voimistaa tiettyjä taajuuksia ja ääneneristävyys 
kevyillä rakenteilla huononee voimakkaasti taajuuden pienentyessä. Sisätiloissa, joissa taustamelu 
on pientä, matalat taajuudet kuuluvat. 
 

Tuulivoimalamelun on sanottu olevan häiritsevämpää kuin liikennemelun, koska häiritsevyys alkaa 
alhaisemmilla melutasoilla kuin teollisuusmelun tai lento-, tie- ja raideliikenteen melun 
häiritsevyys (Tuulivoima terveydensuojelun näkökulmasta /Anu Turunen, THL). Melu voi vähentää 
unen ja levon virkistävää vaikutusta tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä (YT-
lehti 2/2015). 
 

Kun melu on pienitaajuista, sovelletaan yöaikaiseen meluun asumisterveysasetuksen liitteen 2 
toimenpiderajoja. Pienitaajuisen melun toimenpiderajat koskevat tiloja, jotka on tarkoitettu 
nukkumiseen. 
 

Tuulivoimaloiden aiheuttama välke on lapojen pyörimisen aiheuttama valon ja varjon vilkkuminen 
auringon paistaessa tuulivoimalan takaa.  Suomessa ei ole raja-arvoa välkkeelle, mutta 
Ympäristöministeriön ohjeissa 4/2012 suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia 
välkkeen rajoittamiseksi (Tanska 10h/vuosi, Ruotsi 8h/vuosi). 
 

Edellä kerrottuun perustuen ympäristöterveydenhuollon näkemys on, että 
tuulivoimaloita ei tule sijoittaa kaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla. Alle  2 km 
etäisyydellä  lähimmästä tuulivoimalasta asuu 129 asukasta. (STM:m suositus 
etäisyydelle on 2 km tai enemmän).  Tuulivoimaloiden määrää tai sijaintia tulee muuttaa 
siten, että tuulivoimaloiden aiheuttama mahdollinen meluhaitta on minimaalinen. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Torvenkylän melumallinnus (sekä kaavaluonnosvaiheessa kuin myös nyt ehdotusvaiheessa) on 
tehty hyväksyttyjen ja viimeisimpien melumallinnusohjeiden mukaan. VTT on julkaissut tiedotteen 
2.4.2015 Siposen esityksen jälkeen, jossa todetaan ympäristöministeriön melumallinnusohjeen 
olevan pätevän ja olevan VTT:n hyväksymä: 

VTT keskittyy puolueettomana toimijana objektiiviseen tutkimukseen ja sen oikeanlaiseen 
soveltamiseen sekä tuulivoimatoimijoiden että kansalaisten kannalta hyödyllisellä tavalla. 
Ympäristöministeriön ohje OH2/2014 tuulivoimamelun mallintamiselle perustuu merkittäviltä osin 
VTT:n vetämän työryhmän laskelmiin ja arvioihin. VTT pitää työryhmän työtä edelleen luotettavana 
ja pätevänä. Vallitsevan tiedon valossa ohje OH2/2014 on paras lähtökohta tuulivoiman melun 
mallintamiselle. Tämä ei kuitenkaan sulje pois ohjeen edelleen kehittämistä.  

 Lähde: http://www.vtt.fi/020415 

Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei 
edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) 
tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin 
melupäästön takuuarvoihin. Uudessa tuulivoimalaitosten melua koskevassa asetuksessa on 
mainittu häiritsevyyskorjausten osalta ainoastaan impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus, joten 
amplitudimodulaation osalta korjaus ei edes tule kyseeseen. Häiritsevyyskorjauksia ei lisätä 
automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä tuulivoimamelun muuta melua alhaisemmat 
ohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Melun 
kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 dB:n korjaus tehdään vain sellaisissa 
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tapauksissa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan 
melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Tuulivoimaloiden äänen ei voida olettaa 
olevan merkittävällä tavalla kapeakaistaista tai impulssimaista.   

 
Ks. yleisvastine A /2 km suojaetäisyystoive asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä (sivu 1). 
Ks. yleisvastine B /Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset (sivu 1).   

Ks. yleisvastine C /Melu ja välke (sivu1-2).  
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MIELIPITEET: 

1. Sami ja Riku Isopahkala, tila Pirtinmäki 190:0 (Kokkokankaan kaava-alue) 

Omistamme alueella tilan Pirttimäki 190:0. Luonnoksessa on sijoitettu energianhuollon alue 
meidän omistamalle tilalle voimalinjan viereen. Olemme itse rakentaneet tien voimalinjan alta 
metsätöitä ja puun kuljetusta varten. Emme vastusta alueen sijoittumista meidän kiinteistölle, 
mutta on mahdollistettava meidän pääsy autolla ja puunkuljetusrekoilla kyseiselle paikalle. Jos 
alue aidataan, niin silloin täytyy rakentaa tie aidan ympäri sekä kääntöpaikka, jotta puuta voidaan 
edelleen kuljettaa kyseistä tietä myöten (myös varastoida tien päähän). 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Tämä koskee vain Kokkokankaan kaavaa. 

2. Tero ja Rauli Klemola, 3.7.2015, tila 208-433-9-222   
 (Kokkokankaan kaava-alue) 

Emme hyväksy tuulivoiman rakentamista maillemme. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Tämä koskee vain  Kokkokankaan kaavaa. 

 

3. Sanna Alajoki Schmige ja Hartmann Schmige, Alajoenmäentie, 14.7.2015 

Emme ole saaneet mitään informaatiota tai kyselyä tuulivoimahankkeesta. Tieto saatiin 
kuulopuheiden perusteella ja se tuli meille täysin yllätyksenä. Tuulipuiston läheisyys on meille vain 
vähän matkan päässä. Informaatiota ja kyselyjä on tullut lähinaapureille, vaan ei meille, vaikka 
asumme yhtä lähellä. Olemme siis tuulipuiston noin lähelle asutusta rakentamista vastaan. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Ks. Yleisvastine E / Osallistuminen (sivu 2).    

Nähtävillä olleen kaavaluonnoksen Torvenkylän kaava-alueen pohjoisin voimala, joka sijoittui 
Torvenkyläntien  pohjoispuolelle, on poistettu.  Näin lähimmän voimalan etäisyys Alajoenmäentielle 
on kasvanut.  Myös läheisen Kokkokankaan tuulivoima-alueen voimalamäärä on vähentynyt 
oleellisesti kaavaluonnosvaiheen jälkeen.  

  

4. Tuula ja Matti Marjala, 23.7.2015, tilat  4:31 ja 8:101 (Kokkokankaan kaava-alue) 

Metsäpalstamme 4:31 ja 8:101 sijoittuvat osayleiskaava-alueelle. Me emme ole tehneet 
vuokrasopimusta SABA Oy:n kanssa. Emme halua palstoja mukaan osayleiskaavaan. Asiasta on 
keskusteltu puhelimitse Pekka Kujalan (18.12.2014) ja Merja Isterin (8.7.2015) kanssa. Palstalla 
8:101 sijaitsee muisto/hautakivi tervahautaan pudonneen ja palaneen miehen muistoksi. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Tämä koskee vain  Kokkokankaan kaavaa. 

 

5. Eila ja Reino Potinoja, 23.7.2015, tila 25:1 Arkinperä  (Kokkokankaan kaava-alue) 

Vaihtoehdoissa VE1A ja VE3 asuinrakennukselle säädetty melun suunnitteluohjearvo yö 40dB 
ylittyy Kuruntie 330 (arkinperä) sijaitsevalla asuinrakennuksellamme. Myös välkearvot ylittyvät. 
Tuulimyllyjen 48 ja 49 etäisyys Kuruntie 330:een on n. 700m, ei kaavaluonnoksessa mainittu 
1100m. Raja-arvojen ylitys on niin merkittävä, että rakennuksen käytölle aiheutuu huomattavaa 
haittaa. Lisäksi on huomioitava tuulivoimaloiden liian läheisen sijainnin rakennuksen arvoa 
alentava vaikutus ja niiden ympäristöön ja maisemaan aiheuttamat menetykset. Siksi olisi 
toivottavaa, että tulevassa kaavaluonnoksessa tuulivoimalat olisivat sijoitettu niin, että säädetyt 
raja- ja suositusarvot niin melun kuin välkkeen osalta pysyisivät säädetyissä rajoissa. Lisäksi on 
huomioitava lentoliikennettä varoittavien valojen välkehaitta pimeään aikaan. 

Mielestäni meluselvitys on puutteellinen, koska ymmärtääkseni siihen ei ole lisätty 
äänenvoimakkuuden jaksottaisesta vaihtelusta johtuvaa 5dB:n tasokorjausta. Lisäksi 
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suojavyöhykkeen rakennuksiin tulisi olla mieluummin lähempänä 2km kuin 1km, jotta mahdolliset 
haittavaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, esimerkkinä tästä Sosiaali- ja 
terveysministeriön lausunto Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavasta. 

  

Ote nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta, johon Arkinperän pihapiiri on rengastettu punaisella.  

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Torvenkylän kaava-alueen etäisyys Arkinperältä on noin 1,7 km.  Kokkokankaan tuulivoima-alueen 
osayleiskaavaa on muokattu kaavaehdotustyöstössä niin, että lähimmät voimalat sijoittuvat noin 
2,5 km etäisyydelle Arkinperän pihapiiristä. Uusien  voimalasijoittelujen  perusteella on tehty uudet 
melu- ja välkemallinnukset, joiden perusteella melun ja välkkeen ohjearvot alittuvat selvästi 
Arkinperän pihapiirissä.   

Tuulivoimapuistojen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen arvoon kohdistuvista vaikutuksista ei 
Suomessa vielä ole juurikaan tutkimustietoa. Tämän vuoksi asiaa on tähän asti jouduttu 
arvioimaan ulkomaisten selvitysten pohjalta. Laadittujen kansainvälisten selvitysten perusteella 
tuulivoimapuistojen vaikutukset kiinteistöjen arvoon selittyvät monella tekijällä, joista asutuksen ja 
tuulivoimalan etäisyys ovat keskeisimpiä. Vaikutusten voimakkuus riippuu myös siitä, onko puisto 
suunnitteilla, rakenteilla vai jo valmistunut. Lisäksi vaikutuksiin on vaikuttanut se, onko puisto 
kiinteistön etelä- vai pohjoispuolella ja mistä suunnasta kiinteistölle saavutaan suhteessa 
tuulipuistoon. Toisaalta Yhdysvalloissa laaditussa 50000 kiinteistöä kattaneessa tuulivoimaloiden 
vaikutuksia kiinteistöjen arvoon selvittäneessä tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkittävää 
vaikutusta. Tutkimus tehtiin 67 tuulivoimapuiston alueella, eikä siinä havaittu vaikutusta myöskään 
sen osalta, oliko tuulivoimapuisto suunnitteilla, rakenteilla vai jo valmistunut. 

Tuulivoimakaavalla ei voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta tuulivoimapuiston läheisyydessä 
olevien kiinteistöjen arvoon. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on todennut, ettei tuulivoimaloiden 
mahdollista vaikutusta kiinteistöjen arvoon tuulivoimapuiston ulkopuolisella alueella voida katsoa 
kohtuuttomaksi haitaksi. 

Trafin määräysten mukaan päivävalo on suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo ja yövalo 
suuritehoinen vilkkuva valkoinen tai keskitehoinen vilkkuva/kiinteä punainen valo. Ohjeistuksessa 
esitetyistä valovaihtoehdoista kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön. 
Haitattomin vaihtoehto on lähtökohtana valojen valinnassa. 

Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei 
edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) 
tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin 
melupäästön takuuarvoihin. Häiritsevyyskorjauksia ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten 
meluun, sillä tuulivoimamelun muuta melua alhaisemmat ohjearvot huomioivat jo 
tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Melun 
kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 dB:n korjaus tehdään vain sellaisissa 
tapauksissa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan 
melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Tuulivoimaloiden äänen ei voida olettaa 
olevan merkittävällä tavalla kapeakaistaista tai impulssimaista.   
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Ks. yleisvastine A /2 km suojaetäisyystoive asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä (sivu 1). 
Ks. yleisvastine B /Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset (sivu 1).   

 

6. Maiju Tolonen, 2.8.2015, tila 15:8 Tolonen (Kokkokankaan kaava-alue) 

Omistamani tilan, Tolonen 15:8, etelärajan suuntaisesti on suunniteltu kulkuyhteys tuulivoimala 
nro 27 rakennuspaikalle. Mielestäni yhdystie tulee rakentaa tilan rajalle, jolloin se parantaa sekä 
minun että alla olevan tilan metsänhoidollista käyttöä. Kulkuyhteys paranee, eikä jää kapeaa 
metsänhoidollisesti hankalaa suikaletta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Tämä koskee vain  Kokkokankaan kaavaa. 

 

7. Pohjanpään metsästysseura/Aimo Koskinen, 9.8.2015 

Osayleiskaavan mukaan tuulivoimalat "valloittaa" Pohjanpään metsästysseuran 8-tien 
idänpuoleiset alueet lähes kokonaan, mikä huolestuttaa suuresti Himankakylän, Torvenkylän, 
Pöntiön, Kekolahden ja Rautilan metsästystä ja luonnossa liikkumista harrastavia. Suunnitelluista 
tuulimyllyistä lähes kaikki (29kpl) on kaavassa sijoitettu Pohjanpään metsästysseuran 
metsästysvuokra-alueelle tai ns. hirvenpyynnin vaihtoalueille Lohtajan metsästysseuralta.  

Metsästysseuralla on maja, lahtivaja sekä kolme laavua alueella. Varsinkin Nutturan kelosta 
rakennetulla laavulla on merkittävästi virkistyskäyttöä ja Kokon laavulla lähes yhtä vilkastaa 
käyttöä. Kaavan mukaan Kokkon laavu "piiritetään" tuulimyllyillä, metsästysmajan eteläpuolelle 
tulee mylly n.200m:n päähän ja Nutturan laavun itäpuolelle <200m. Hyvin vaikea on kuvitella 
kesäistä hartaustilaisuutta tai perheiden makkaranpaistoretkeä tuulimyllyn juurelle huminaan ja 
välkkeeseen. 

Päivän selvää on, että huoltotiet ja sähkön siirtolinjat pirstaloi alueen pahasti ja häiritsee varsinkin 
rakennusaikana riistan ym. eläinten viihtymistä ja lisääntymistä seuran alueilla. Merikotka on 
hylännyt Hirvijärven kankaalla olevan pesän, uusia merkkejä asujista on 0,5 km pohjoiseen ns. 
Pakoriutan kohdalla.  

Edellä mainituista syistä johtuen Pohjanpään metsästysseura ry suhtautuu kielteisesti 
Kokkokankaan/Torvenkylän tuulivoimahankkeisiin. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:      

Nutturan ja Kokon  laavuihin kohdistuva mielipideosuus koskee pääosin Kokkokankaan kaavaa.    

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat äänet saattavat johtaa erityisesti suurempien 
riistaeläinten siirtymiseen rauhallisemmille alueille. Mikäli voimaloiden rakentaminen ajoittuu 
metsästysaikaan, on mahdollista, että saalismäärät jäävät tällöin normaalia pienemmiksi.  
Vaikutukset metsästykseen voidaan kuitenkin arvioida pääosin väliaikaisiksi eläinten palatessa 
alueelle rakentamisen jälkeen. Vastaavanlaisia vaikutuksia arvioidaan syntyvän, kun 
tuulivoimapuiston toiminta lakkaa ja voimalat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimapuiston 
toiminnan aikana metsästys ja riistanhoito voi jatkua. Rajoitteita metsästykselle voi tulla lähinnä 
ampumisessa yläsektoreihin tuulivoimaloiden läheisyydessä (latvalinnustus). Tuulivoimalat ovat 
metsästyksessä rakenteita, joille ei saa tuottaa vahinkoa (metsästyslaki 20 §). Maanomistaja voi 
vuokrata omistamansa alueen metsästysoikeuden metsästysseuralle edelleen siitä huolimatta, 
vaikka hän on vuokrannut alueen tuulivoimatoimijalle. 

Torvenkylän tuulivoima-alueen hankekehittäjä haluaa tehdä yhteistyötä metsästysseurojen kanssa, 
eikä se aio estää maanomistajaa antamasta metsästyslupaa tuulivoima-alueelle. Torvenkylän 
tuulivoima-alueen hankekehittäjä on sitoutunut ottamaan mahdollista henkilö- ja esinevahinkoa 
varten vastuuvakuutuksen, joka korvaa mm. metsästäjän aiheuttaman vahingon tuulivoimalalle.   

 

8. Toni Heikkilä, 10.8.2015, tila 15:10 (Kokkokankaan kaava-alue) 

Linttirämeen kokonaisala on kaupungin vanhan metsäsuunnitelman mukaan n. 9,1ha. Alueella on 
yksi metsälain mukainen kohde, pienialainen metsäsaareke ojittamattomalla suolla. Muu alue 
Linttirämeen ympärillä on normaalia talousmetsää, joka on osin ollut veden vaivaamaa, mikä 
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korjaantui viimeisimmän ojituksen myötä. Alueelta ei ympäristö kartoituksessa löytynyt 
harvinaisia/uhanalaisia kasveja eikä eläimiä/eliöitä. Linttiräme ei ole suo vaan räme, jossa rahkaa 
5‐30cm, alla hiesuinen hiekka tai kivikko, joka ei ole päässyt kuivumaan, koska vajaa edellinen 
ojitus ja olevan ojituksen laiminlyönti on kasvattanut Saurakorven sulamisvesiä. Nyt vesitalous on 
alkanut korjaantumaan, räme on alkanut kasvaa uutta puustoa. 

Esitänkin täten että, kaavaluonnoksessa olevasta luo -merkinnästä luovutaan kokonaan tai ainakin 
se tulee pienentää vastaamaan Linttirämeen pinta‐alaa 9,1ha ja siitä on erotettava pois alueet, 
joihin penkkatien ja sen vieressä kulkeva oja vaikuttaa. 

Kaavaluonnoksen iso yli 20ha luo-4 -alue on täysin perusteeton ja sisältää yli 15ha hakattua, 
harvennettua, muokattua, ojitettua ja istutettua metsää. Alueen rajaus yltää jopa sikatarhan 
nykyisellään rakennetun aitauksen alueelle. 

Linttiräme ei ole metsälain 10§:n mukainen kohde, eikä alueella ole 43.2§:n mukaista 
toimenpiderajoitusta, vaikka kaavaluonnoksessa niin ilmoitetaan. Ei ainakaan mitään ilmoitusta 
koskaan ole tullut. Täten jatkan parhaaksi näkemääni toimintaa alueella, kunnes jotain 
toimenpiteitä alueelle tehdään tai yhteisesti sovitaan. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Tämä koskee vain  Kokkokankaan kaavaa.   

 

9. Marja-Liisa ja Seppo Eronen, 11.8.2015,  tila 15:9 Antura  
 (molemmat kaava-alueet) 

Taustaa metsäpalstan (kiinteistötunnus 208-437-15-9) toimenpiteille, hakkuita, harvennuksia ja 
taimikon istutus on suoritettu n.10 vuotta sitten, lisäksi palstalla on suoritettu uusinta ojitus n.5 
vuotta sitten. Onko nämä toimenpiteet otettu huomioon kaavaa ja tuulimyllyä sekä 
kaapelikäytävää sijoiteltaessa? Tällä suunnitelmalla ja sijoittelulla palsta katkeaa kolmeen osaan. 

Olemme tehneet SABA Tuuli Oy Ab kanssa palstasta vuokrasopimuksen joka sitoo tekemästä toista 
vuokrasopimusta samasta palstasta. Nyt on kuitenkin Smart Windpower Oy suunnitellut 
maakaapelin vedon palstan poikki. Mielestämme kaapeli on kaivettava palstamme ulkopuolelle, 
joten siltä osin vaadimme muutosta kaavaan. 

Saba tuulen kanssa haluamme keskustella tuulimyllyn (numero 24) paikasta, ettei sitä sijoiteta 
keskelle palstaa, parhaan puuston alueelle. Samoin tielinjauksessa on otettava huomioon ojitus, 
ettei sen tuloksia mitätöidä teiden rakentamisella. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
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Maakaapelireitit on osoitettu kaavassa ohjeellisina ja niiden sijaintia on tarkennettu 
kaavaehdotukseen.  Ohjeellisten maakaapelireittien lopullinen toteutus voi poiketa kaavakartalla 
esitetystä, joskin ne pyritään saamaan jo kaavassa mahdollisimman pitkälti vastaamaan lopullista 
sijaintiaan. Torvenkylän tuulivoima-alueen hankekehittäjä Smart Windpower Oy on ottanut 
huomioon maanomistajan toiveen ja suunnitellut  maakaapelin reitin niin, ettei se kulje tilan 15:9 
alueella. 

 

10. Esko ja Maija Harju, 12.8.2015 (molemmat kaava-alueet) 

Vastustamme Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistohankkeita. Tuulimyllyt on 
luonnoksessa kaavoitettu liian lähelle asutusta. Lisäksi lähialueiden ihmiset eivät halua asua 
myllyjen juurella. Määrätkää kunnollinen suojaetäisyys, esim. 2km. Tällä ainakin yrittäisitte 
ehkäistä mahdollisia melu-, välke- ja näköhaittoja. Näin myös antaisitte kaupungin asukkaille 
viestin, että he ovat tärkeämpiä kuin kyseenalaiset tuulivoimayhtiöt, Saba Tuuli mukaan lukien. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Ks. yleisvastine D / Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
suhde kaavan vaikutuksiin (sivu 2).   
Ks. yleisvastine A /2 km suojaetäisyystoive asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä (sivu 1). 
Ks. yleisvastine B /Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset (sivu 1).   
Torvenkylän tuulivoima-aluetta on supistettu pohjoisimman voimalan osalta niin, että se jää pois 
kaava-alueesta. Myös läheisen Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa on muutettu 
kaavaluonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen oleellisesti niin, että tuulivoimaloiden etäisyys olevaan 
asutukseen kasvaa.  Muutosten myötä on tehty myös uudet mallinnukset melun, välkkeen ja 
näkymäalueiden sekä havainnekuvien osalta. 

 

11. Pekka Harju ja Marika Ala-Pöntiö, 12.8.2015 (molemmat kaava-alueet) 

Talomme sijaitsee reilun kilometrin päässä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Parin kilometrin 
säteelläkin niitä olisi 4-5 kpl. Emme todellakaan muuttaneet maalle sen vuoksi, että haluisimme 
tulevaisuudessa asua tuulivoimalan juurella, emmekä halua niitä keittiön ikkunastakaan seuraavaa 
kolmeakymmentä vuotta tuijotella. Olemme suoraan sanoen peloissamme mahdollisista melu-, 
välke- ja näköhaitoista. Maitansa tuulivoimayhtiölle vuokranneet maanomistajatkin asuvat jossain 
muualla kuin tulevien myllyjen juurella, eli ihmiset jotka eivät edes asu kylällämme saavat pilata 
meidän asuinympäristön.  

Suomessakin on jo paljon huonoja esimerkkejä siitä kun voimaloita on rakennettu liian lähelle 
asutusta. Vaadimme kunnollista 2 kilometrin suojaetäisyyttä lähimpään myllyyn. Suuremmatkin 
kaupungit kuin Kalajoki ovat päättäneet suojella asukkaitaan mahdollisilta haitoilta, esim. 
Uusikaupunki ja Raahe, myös Mustasaari ja Pyhäjoki ovat päättäneet samanlaisista 
suojaetäisyyksistä. Miksi Kalajoen pitäisi leikkiä asukkaidensa kustannuksella tuulivoimayhtiöiden 
vuoksi? 

Tiistaina 4.8 Raumankarin koululla olleessa infotilaisuudessa Saba Tuulen Cristoffer Wiik lupasi 2 
kilometrin suojaetäisyyden asutukseen, osallistujat mukaan lukien kaupungin edustajat kuulivat 
lupauksen. Tähän vedoten haluamme muutoksen kaavaluonnokseen, eli nykyistä luonnosta ei saa 
hyväksyä, koska myllyt ovat liian lähellä meidän ja monen muunkin taloa. Paras olisi jos koko 
hankkeesta luovuttaisiin. Meitä asuu 2 km säteen sisällä 129 henkilöä.  

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  Ks. Mielipiteen nro. 10 vastine.  

 

12. Ahti Ala-Pöntiö, 12.8.2015 (molemmat kaava-alueet) 

Vastustan Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistohankkeita. Tuulivoiman tukipolitiikka on 
todella epäonnistunut, siinä ei ole mitään järkeä. Lisäksi myllyt on luonnoksessa kaavoitettu liian 
lähelle asutusta. Kaupungin pitäisi ajatella asukkaitaan eikä tuulivoimayhtiöitä. Määrätkää 
kunnollinen suojaetäisyys, 2 km, asutukseen ja tarhaajien tarhoihin. Luulisi asukkaiden olevan 
kaupungille tärkeämpiä kuin tuulimyllyt, paikalliset ihmiset eivät halua niitä tänne. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Ks. Mielipiteen nro. 10 vastine.  
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13.  Tapio Boren, 13.8.2015 (molemmat kaava-alueet) 

Onko rahalla tuotettu sähkö niin arvokasta, että luonnon tuhoamisella ei ole mitään merkitystä. 
Tämä ei ole vihreyttä, tämä on ihmisen loputonta ahneutta. Eläinten elinalueet hävitetään, lintujen 
soidinalueet tuhotaan, kotkanpesä on jo hävitetty. Onko tämä suojelua. Edesmenneet ihmiset 
kääntyisivät haudoissaan, jos tämän hävityksen näkisivät. Ja mukaan tulee kirkko, joka ottaa 
vastaan hopearahat, lyhyt on muisti. On naapurimetsä. Mammonan perässä juokseva kirkko ei ole 
minun kirkkoni, sen jätän tästä syystä. Olen valmis palaamaan, jos asiat muuttuvat. Päätös ei ollut 
helppo, kirkko on pyhä paikka. Menneiden, tulevien ja hiljaisen luonnon puolesta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Ks. yleisvastine D / Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
suhde kaavan vaikutuksiin (sivu 2).   
Kaavatyön taustaksi tehtyjen luonto- ja linnustoselvitysten mukaan Torvenkylän 
tuulivoimarakentamisesta ei aiheudu merkittäviä luonto- tai linnustovaikutuksia. Torvenkylän 
pohjoisin, Torvenkyläntien pohjoispuolella kaavaluonnosvaiheessa  ollut tuulivoimala on poistettu 
kaavaehdotuksesta,  jolloin myös kaava-alue supistuu selvästi.   

 

14. Torvenkylän kyläyhdistys/pj. Jenni Ekoluoma, 13.8.2015 (molemmat kaava-alueet) 

Miksi tuulivoimalat pitää rakentaa sinne missä ihmiset asuvat, kun maassamme on autiota ja 
asumatonta erämaata kilometritolkulla. Me, Torvenkylän asukkaat, olemme asuneet kylällä jo 
paljon ennen tuulivoimayrittäjien suunnitelmia, joten miksi meidän pitäisi yksin kärsiä voimaloiden 
tuomista haitoista (melu, välke, maiseman muuttuminen, lentoestevalot, lähimetsän muuttuminen 
luonnosta teollisuusalueeksi). Meille kyläläisille kun voimaloista saadut hyödyt, esim. yhteisöveron 
tuotot, eivät tule jyvitettyä. Eli hyödyt ja haitat eivät kohtaa. 

Vaadimme Kalajoen kaupungin ottavan saman kannan kuin moni muukin kaupunki on tässä 
maassa ottanut eli suojarajan tuulivoimalan ja asutuksen välille. Turkiseläimiin suositellaan 1,5 
kilometrin suojarajaa, niin miksei meille ihmisille suoda samaa oikeutta. Eikö ihminen ole yhtä 
arvokas kuin turkiseläin? Olisimme hyvin onnellisia veronmaksajia jos saisimme kahden kilometrin 
suojarajan tuulivoimaloiden ja omien kotiemme väliin. 

Tämä kaksi kilometriä suojaisi hyvin suurella todennäköisyydellä meitä melulta (tapauskohtaisia 
eroja voi tietenkin esiintyä) vastineeksi siitä, että kylämme raitin maisema raiskataan lopullisesti. 
Maalaismaisema ei tule olemaan ennallaan mikäli korkeat tuulivoimalat rakennetaan kylän taakse. 
Melulle on nyt myös annettu uusi asetus, joka koskee tulevia sekä rakenteilla olevia kuin jo 
toimivia tuulivoimaloita. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan 
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista sanoo, että 
yöllä sisämelu saa olla maksimissaan 25 dB.  

Myös muuttolinnut huolettavat kyläläisiä kovin. Aina keväisin ja syksyisin isot määrät kurkia, 
joutsenia ja hanhia lentää 8-tien ja Pahkalassa sijaitsevan Fingridin sähkölinjan välistä, juuri sen 
alueen yli johon tuulivoima-aluetta nyt suunnitellaan. Samaten ahkerasti alueella liikkuvat 
merikotkat (ainakin yksi pariskunta) ovat kiinnittäneet kyläläisten huomion. Pöntiössä on jopa 
yhtenä päivänä nähty kuusi kotkaa. Tuulivoimayhtiöt vakuuttavat, että hankealueella ei ole 
merikotkan pesää. Miksi sitten saalis kynsissään ollut merikotkayksilö on lentänyt hankealuetta 
kohti, ellei sillä ole pesää siellä? 

Toivomme suuresti, että Kalajoen kaupungin päättäjät kuuntelisivat kaupunkilaisia tässä asiassa ja 
säätäisivät kahden kilometrin suojarajan, vaikkei sitä mihinkään lakiin tai asetukseen ole kirjattu. 
Näin osoittaisitte, että kuntalaiset ovat teille tärkeitä. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  

Ks. yleisvastine D / Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
suhde kaavan vaikutuksiin (sivu 2).  
Ks. yleisvastine A /Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset (sivu 1).  
Tuulivoiman sijoittumisen potentiaalisuuteen vaikuttavat mm. tuulisuus, hyvä logistiikka 
(voimalaosien kuljetuksen järjestäminen), pääsähkölinjan läheisyys ja liitettävyys siihen sekä 
maanvuokraussopimukset.  Tuulivoimaloiden etäisyydet asutuksesta tutkitaan hankekohtaisesti 
mm. melu- ja välkeselvityksillä. Kalajoen kaupunki edellyttää, että valtioneuvoston asetuksen 
mukaiset tuulivoimamelun ulkomeluntason ohjearvot sekä välkkeen ohjearvo (8h/vuodessa) asuin- 
tai lomakäytössä oleville rakennuksille eivät ylity, mikä on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.  
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Torvenkylän tuulivoima-alueen pohjoisin voimala on poistettu kaavaluonnoksen nähtävillä olon 
jälkeen. Myös läheisen Kokkokankaan tuulivoima-alueen voimaloiden määrää on supistettu 
kaavaluonnosvaiheesta, joten Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoimakokonaisuudet ovat  
ehdotusvaiheessa oleellisesti maltillisempia  kuin luonnosvaiheen versio. Muutosten myötä on tehty 
uudet mallinnukset melun, välkkeen ja näkymäalueiden sekä havainnekuvien osalta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön 23.4.2015 annetussa asetuksessa 545/2015 on annettu 
toimenpiderajat asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisämelulle. Uutta asetuksessa oli, että yhden 
tunnin keskiäänitason toimenpiderajaksi sisätiloissa yöllä (klo 22-7) määrättiin LAeq 25 dB (aiemmin 
30 dB). Arvoa sovelletaan musiikkimelulle ja muille mahdollisesti unihäiriötä aiheuttavalle 
taustamelusta erottuvalle melulle. Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoima-alueiden 
melumallinnuksissa on huomioitu pienitaajuinen sisämelu. Mikäli asuintilojen rakenteissa on 
käytetty normaalia rakentamistapaa vastaavia rakenteita eikä kokonaismelutaso nouse VnA 
1107/2015 ohjearvojen yläpuolelle, ei ole oletettavissa melutason kokonaistason ylittymistä 
rakennusten sisätiloissa. Tätä tukevat myös selvityksessä esitetyt sisätilojen pienitaajuisen melun 
tasot, jotka eivät laskelmien mukaan ylitä toimenpiderajoja lähiseudun asuintalojen tai 
lomarakennusten kohdalla.  

 

Muuttolintujen osalta suunnittelualue sijoittuu tärkeälle muuttolintureitille. Marraskuussa 2016 
valmistui Pohjois-Pohjanmaan liiton 3. Vaihemaakuntakaavaa varten teettämä selvitys 
tuulivoimarakentamisen vaikutuksista muuttolinnustoon Pohjois-Pohjanmaalla.  Kyseisessä 
selvityksessä (Sito Oy 2016) todetaan, että yhdenkään tarkastellun muuttolintulajin osalta ei 
arvioida syntyvän merkittäviä vaikutuksia edes ylimaakunnallisen tarkastelun perusteella, vaikka 
huomioon otetaan kaikki jo olemassa olevat sekä suunnitteilla olevat tuulivoima-alueet.   

Alueelta on tehty petolintutarkkailua ja maastohavaintojen ja pesärekisteritietojen perusteella 
suunnittelualueen vaikutuspiirissä noin 10 kilometrin säteellä on kolme merikotkareviiriä. Merikotka 
on aiemmin pesinyt suunnittelualueella, viimeksi vuonna 2009. Pohjois-Pohjanmaan ELY antoi 
2.12.2013 lausunnon vanhasta pesäpuusta, joka ei ole enää luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti 
suojeltu. Mahdollista tuhoutuneen pesän tilalle syntynyttä uutta pesäpaikkaa etsittiin maastossa 
jalkaisin luontokartoitusten yhteydessä sekä ilmasta käsin pienlentokoneen avulla, eikä 
pesäpaikkaa löytynyt. Kesällä 2014 ilmeisesti pesimätön merikotkapari liikkui melko säännöllisesti 
suunnittelualueella ja toisaalta suunnittelualueen ja meren rannan välisellä alueella. Parin käytös ei 
viitannut pesintään kesällä 2014. Lisäksi suunnittelualueella liikkuu säännöllisesti muitakin 
enimmäkseen pesimättömiä merikotkia, mutta vain satunnaisesti pesimäaikaan muita aikuisia 
merikotkia. Alueelle sijoittuva metsässä oleva avoin villisikafarmi on myös ollut todennäköinen 
houkutin merikotkalle. Kesällä 2016 on saatu viimeisin lintuharrastajan havainto merikotkan  
pesästä, joka sijoittuu noin 4-5 km etäisyydelle Torvenkylän hankealueista. Etäisyys mahdollisesta 
pesästä on riittävä, kun minimietäisyytenä tuulivoimaloiden ja  merikotkien pesien välillä pidetään 
2 km.     

Torvenkylän tuulivoimahankkeen osalta hankekehittäjä on sitoutunut neuvottelemaan lähikylien 
kanssa niin sanotusta kylänkehittämisrahasta, jolla voidaan pienessä mittakaavassa kompensoida 
hankkeen hyötyjen ja haittojen kohdistumista alueen läheisyyteen. 

 

15. Eero Ylitalo ja muut allekirjoittaneet Alajoenmäentien asukkaat (15 nimeä), 13.8.2015 
(molemmat kaava-alueet) 

Kaavaehdotuksessa tulee määritellä tuulivoimaloiden sijainti niin, että jokainen alueelle 
mahdollisesti rakennettava tuulivoimala sijaitsee vähintään kahden kilometrin päässä asutuksesta. 
Kaavassa Torvenkyläntien pohjoispuolelle suunniteltu tuulivoimala sijaitsee liian lähellä 
Alajoenmäentien varren vakituista ja loma-asutusta. Voimalan paikka on alle kahden kilometrin 
päässä kaikista Alajoenmäentien asuinrakennuksista. Tuulivoimaloista syntyvät melu- ja 
välkevaikutukset voidaan minimoida, kun voimalat ovat vähintään 2km päässä asutuksesta. 
Alajoenmäentien asutuksen ja suunniteltujen voimaloiden välillä ei ole voimaloiden ääneltä 
suojaavaa puustoa. 

Kaavaselostuksen maisemavaikutuksissa ei ole otettu huomioon Alajoenmäentien varren näkymää 
kohti tuulipuistoa, asuinrakennukset sijaitsevat korkealla mäellä, joten niistä on esteetön näkymä 
koko tuulivoimapuistoalueelle. Maisemahaitta on huomattava, ottaen huomioon, että lähin voimala 
on suunniteltu alle kahden kilometrin etäisyydelle ja seuraavat vain puolen kilometrin päähän 
ensimmäisestä. Maisema- ja äänihaittavaikutuksia voitaisiin vähentää toteuttamalla vaihtoehdoista 
joko VE0, 1A tai 1C. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Ks. yleisvastine D /Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategia sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
suhde kaavan vaikutuksiin (sivu 2).   
 

Torvenkylän tuulivoimahankkeen osalta hanketoimija pyrkii huomioimaan Alajoenmäentien 
asukkaiden toiveet. Hanketoimija on viestittänyt kylätilaisuuksissa, että Torvenkylän hankkeen 
liittymisteho Fingridin kantaverkkoon on rajoitettu 27 MW:iin. Kyseinen teho olisi mahdollista 
toteuttaa 9 x 3MW turbiineilla tai 8 x 3,45MW turbiineilla.  Toimija on päättänyt supistaa kaava-
aluetta kaavaluonnosvaiheen nähtävillä olleesta versiosta niin, että pohjoisin voimala jää pois 
kaavasta ja supistuneelle kaava-alueelle jää 8 voimalaa.   

Myös läheisen Kokkokankaan tuulivoimapuiston laajuutta on oleellisesti supistettu 
kaavaluonnosvaiheesta.  Muutosten myötä on päivitetty melu-, välke, näkymämallinnukset sekä 
havainnekuvat. Näkymäanalyysien mukaan tuulivoimaloiden näkyvyys Alajoenmäentien  
pihapiirien tuntumassa vaihtelee 0 voimalasta yhdeksään. Peltoalueelle voimalat näkyvät 
selkeämmin, mutta pihapiirien puusto vähentää voimaloiden näkymistä alueelle.  Lisäksi 
Torvenkylän tuulivoimalat sijoittuvat Alajoenmäentieltä katsottaessa pääosin toistensa taakse, 
eivätkä tuulivoimalat muodosta Alajoenmeäentien suuntaan leveää näkymärintamaa. 
Alajoenmäentie asutuksen ja tuulivoimaloiden väliin jää myös maisemavaikutuksia pehmentävää 
suojapuustoa. 

Melumallinnuksen mukaan Alajoenmäentien asutuksen kohdalla päivä- ja yöajan 
suunnitteluohjearvot eivät ylity.  Real Case –välkemallinnuksen mukaan kyseinen asutus jää täysin 
välkevaikutusalueen ulkopuolelle. 
 

Ks. yleisvastine A /2 km suojaetäisyystoive asutuksen ja tuulivoimaloiden välillä (sivu 1). 
Ks. yleisvastine B /Kalajoen kaupungin tuulivoimaa koskevat periaatelinjaukset (sivu 1).   
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Kuva (yllä ja edellisellä sivulla) kaavaehdotusvaiheen näkymäanalyysistä (Kokkokangas-Torvenkylä 
yhteismallinnus). Alajoenmäentien asutuksen likimääräinen sijainti on rengastettu punaisella, tuulivoimalat on 
merkitty aniliin punaisella. Vain Torvenkylän kaava-alueen tuulivoimalat näkyvät kuvassa.  

 

 

SEKÄ MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET:   

16. Boren Oy (Pekka Boren), GS-Fur Oy (Lasse Joensuu), Hannun Turkis Oy (Hannu 
Kurikkala), Kalle Pöyhtäri  (lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta) 
 
Arvioinnissa alueen nykytilasta on mainittu seuraavaa: "Hankealueen lähiympäristössä sijaitsee 
myös useampia turkistarhoja, joista kuitenkin suurin osa on pois  käytöstä." Lähialueen vanhoja 
turkistiloja esim. Pöntiössä on lopetettu. Marjajärven turkistarhausalue on kuitenkin uusi alue. 
Marjajärvellä ei sijaitse lukumääräisesti montaa turkistilaa, mutta huomioitavaa on, että alueen 
tilat ovat suuria ja tuotanto näin ollen merkittävää.  
   

Arviointiohjelmassa on mainittu Marjajärvellä oleva turkistuotantoalue, mutta 8-tien varrella 
lähellä Kalajoen ja Himangan entistä rajaa sijaitsee ns. Tömisevän turkistuotantoalue, jota ei 
selvityksessä ole mainittu. Samoin Torvenkylällä ja Kurikkalassa sijaitsevat turkistarhat ovat 
jääneet selvityksessä mainitsematta. Esitämmekin, että kyseisten tuotantoalueiden tilat lisätään 
nyt tehtyyn selvitykseen, jotta selvityksestä saadaan nykytilannetta vastaava.  
 

Turkistarhauksella on Kalajoella pitkät perinteet, alueella on tarhattu jo yli 70 vuotta. Ala on 
edelleen elinvoimainen ja tarhaus on Suomessa ja Pohjanmaalla jopa kasvanut viime vuosina. 
Marjajärven alue on kaavoitettu tarhausalueeksi. Alue on elinvoimainen ja on laajentunut sekä 
lisännyt tuotantoaan joka vuosi. Onko tämän alueen laajentuminen ja kehittyminen enää 
mahdollista, jos tuulivoimapuisto tulee aivan alueen kylkeen? Mietimme myös, onko 
tuulivoimapuiston perustamisen jälkeen Marjajärven alueelle enää mahdollista perustaa uusia 
turkistiloja ja löytyykö alueelle tämän jälkeen edes halukkaita tarhaajia. Kalajoen pohjoinen 
turkistarhausalue, ns. Jokelan alue, on jo tuulivoimaloiden ympäröimä. Alueen 
laajennusmahdollisuudet ovat käytännössä menneet, joten emme toivo, että samoin käy 
Marjajärven alueelle. Saamamme tiedon mukaan tuulivoimaloiden tariffit on lyöty lukkoon noin 
kymmeneksi vuodeksi. Jos voimaloiden toiminta on tämän jälkeen vaakalaudalla, herää kysymys, 
onko järkevää uhata voimassa olevaa toimialaa eli tarhausta, jos tuulivoimalat jäävätkin 
seisomaan tyhjän panttina reilun kymmenen vuoden jälkeen.  
 

Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto Ry on ohjeistanut tuulivoimaloiden sijoittamisesta 
turkistilojen läheisyyteen etäisyyden osalta minimissään 1500  metriä, jotta voimalapuistojen 
lähialueella toimiville turkistiloille ei aiheutettaisi tuotantoon liittyviä ongelmia. Toistaiseksi ei ole 
tutkittua tietoa tuulivoimapuistojen vaikutuksista tarhojen tuotantoeläimiin (kettu, supi, minkki), 
joten emme voi tietää, onko tuokaan etäisyys riittävä. Tutkittua tietoa on siitä, että esim. kettu 
kuulee eri taajuudella olevia ääniä täysin eri tavalla kuin ihminen. Näin ollen on mahdollista, että 
esim. penikointiaikana, jolloin eläimet ovat muutenkin herkempiä ympäristön häiriötekijöille, 
voimalat saattavat aiheuttaa turkistiloille suuriakin menetyksiä mm. pentuhävikin muodossa.  
Tuulivoimapuistojen rakennusaikainen melu ja liikenne voivat myös häiritä eläinten rauhaa. 
Varsinkin edellä mainittu penikointiaika tulisi mielestämme rauhoittaa liikenteeltä ja 
rakennusmelulta, jottei eläinten  tiinehtyvyys ja penikointi häiriintyisi. Myös roottoreista sinkoavat 
jäänkappaleet sekä tuulivoimaloiden huoltotöiden aiheuttama melu, auringon välke siipipinnoilta 
sekä voimaloihin asennettavat huomiovalot ovat mahdollisia häiriötekijöitä tarhaeläimille. 
Sinkoavat jääkappaleet voivat aiheuttaa vahinkoa myös turkistilojen työntekijöille.  Haluammekin, 
että arvioinnissa ja tulevissa mahdollisissa sopimuksissa mainitaan, kuka on korvausvelvollinen, 
jos turkistiloille aiheutuu menetyksiä seuraavista syistä: 
 

 Alueen rakentamisen aiheuttamat haitat 
 Rakentamisajan liikenteen aiheuttamat haitat 
 Tuulivoimapuiston käytön aiheuttamat haitat 
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 Voimaloiden huoltotöiden aiheuttamat haitat 
 Roottoreista sinkoavat jääkappaleet 
 Auringon välkkyminen siipipinnoilta 
 Voimaloihin asennettavat huomiovalot 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:   

Ks. yleisvastine F /Turkistarhaus ja kaavojen jatkosuunnittelu (sivu 3). 

 
 

17. Suomen turkiseläinten Kasvattajien Liitto ry, toiminnanjohtaja Marja Tiura, 
varatoimitusjohtaja Hannu Kärjä, 15.4.2015  
Lausunto on osoitettu Pohjanmaan kunnille, maakuntaliitoille, tuulivoimayhdistyksille ja 
konsulteille. Kyseessä on lisäys aikaisempaan lausuntoon (tuulivoimaetäisyydet- 
turkistuotantoalueet).  
 
Lisäyksenä ja suosituksena aikaisempaan turkisalan lausuntoon esitämme, että suojaetäisyydet  
turkistuotantoalueiden ja nykyisten suurten voimaloiden ja varsinkin voimalakenttien 
osalta tulisi nostaa 1500 metriin.  
Perusteluina varoetäisyyden nostamiseen esitämme seuraavat seikat: 
 

 Tuottajien näkökulmasta on tärkeintä on eläinten hyvinvointi, joka tulee aina muista 
keskusteltaessa tuulivoimaloiden turkistiloille aiheuttamasta haitasta.  

 Aikaisemman lausunnon jälkeen on tuulivoimaloiden osalta tullut esille nykyisten suurten 
voimaloiden ja voimala-kenttien yhteisvaikutus, joka on herättänyt epävarmuutta ja pelkoa 
siitä, että turkiseläimille aiheutuu haittaa odotettua enemmän.  

 Tuulivoimalarakentamisessa sekä tuulivoimakenttien kaavoituksessa tulee huomioida myös 
turkiselinkeinon laajentumistarpeet, jotta turkistuotantoon soveltuvat alueet voidaan 
hyödyntää tuulivoimarakentamisesta riippumatta. Tämä on merkittävä seikka, sillä 
ympäristöhallinto sekä kunnat suosivat turkiselinkeinon laajentamista ensisijaisesti 
nykyisten tuotantoalueiden yhteyteen.  
 
Pyydämme asianosaisia tahoja huomioimaan edellä mainitut seikat tuulivoimasuunnittelussa 
olemassa olevien turkistuotantoalueiden läheisyydessä.  
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:  
Ks. yleisvastine F /Turkistarhaus ja kaavojen jatkosuunnittelu (sivu 3).  
     


