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1. PERUSTIEDOT 

1.1 Suunnittelun kohde ja vaikutusalue 

SABA Tuuli Oy, Smart Windpower Oy ja Kalajoen kaupunki ovat tehneet kaavoitussopimuksen 
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistojen osayleiskaavojen laatimisesta. Saba Wind Oy:n 
Kokkonevan tuulivoimapuisto on tullut vireille Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksellä 
23.4.2013 § 57. Koska Torvenkylän tuulipuiston osayleiskaavasta ei ole tehty erillistä kaavan 
laatimispäätöstä kaavoituskatsauksen 2013 (kv 23.4.2013 §57) käsittelyn yhteydessä, asia on 
viety valtuuston käsittelyyn 11.11.2014 §105. Torvenkylän tuulipuiston osayleiskaavan 
laatiminen on käynnistetty ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtäville (Kalajoen kaupunginvaltuusto 11.11.2014 § 105). Osayleiskaava laaditaan 
oikeusvaikutteisena ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista. Yleiskaavaa laadittaessa on 
otettava huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus (MRL 48 §) ja siinä tehdyt 
alueidenkäyttöratkaisut on otettava yleiskaavoituksen perustaksi. Yleiskaavaa laadittaessa on 
yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin 
kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät. Huhtikuussa 2011 voimaan 
tulleen lainmuutoksen myötä tuulivoimarakentaminen voi perustua suoraan yleiskaavaan (MRL 
77 a §). 
 
Suunnittelualue (yhteensä 16,1 km2) sijaitsee valtatien 8 itäpuolella, Torvenkyläntien, 
Pöntiöntien ja Marjajärventien välisellä alueella.  Se käsittää kaksi tuulivoimapuistoa. 
Eteläisemmälle Kokkokankaan tuulipuiston alueelle on tavoitteena toteuttaa 27 kpl ja 
pohjoisemmalle Torvenkylän tuulipuiston alueelle 9 kpl yksikköteholtaan 2,4-5 MW:n 
tuulivoimalaitosta.  Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 115-145 metriä ja lavan pituus noin 57-
75 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on 172-220 metriä. Alueelle on laadittu kaavoituksen 
kanssa samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointia. Osayleiskaavan lähtökohtana on 
hankkeen YVA-menettelyssä tarkastellut hankevaihtoehto VE 3 (36 tuulivoimalaa). Tuulipuiston 
ja sen sähkönsiirron tarkempi tekninen kuvaus on esitetty tuulipuiston YVA-selostuksessa. 
 
Tuulivoimalat liitetään toisiinsa ja yhdistetään tuulivoimapuistoa varten rakennettavalle uudelle 
sähköasemalle maakaapelein. Maakaapelit kaivetaan pääasiassa huoltoteiden yhteyteen. Liityntä 
suunnittelualueen länsipuolella kulkevaan Fingridin valtakunnan verkkoon toteutetaan pohjoiselta 
alueelta joko suoraan varsiliittymällä tai kantaverkon yhteyteen rakennettavalla sähköasemalla. 
Myös eteläiseltä alueelta sähkönsiirto hoidettaisiin sisäisen sähköaseman kautta olemassa ole-
vaan Fingridin kantaverkkoon suoraan varsiliittymällä tai kantaverkon yhteyteen rakennettavalla 
sähköasemalla. Vaihtoehtoisesti nykyiseen Fingridin kantaverkon linjakäytävään rakennettaisiin 
uusi 110 kV:n siirtolinja Kalajoen Jylkän sähköasemalle. Voimalinjojen osalta on laadittu erilliset 
ympäristöselvitykset ja niiden vaikutuksia käsitellään osiossa 6 sekä tarkemmin Kokkokankaan ja 
Torvenkylän tuulipuistojen YVA-selostuksessa.  
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Kuva 4. Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistot vaikutusvyöhykkeineen (kuvassa vaikutusalue YVA:n 
hankealuerajauksen mukaisesti). 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus  

Kaavan nimi on Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden osayleiskaava. 
 
Tarkoituksena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan 
myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle. Osayleiskaavamenettely voidaan 
tarvittaessa eriyttää kahdeksi erilliseksi osayleiskaavaprosessiksi kaavaluonnosvaiheen jälkeen. 

1.3 Yhteyshenkilöt 

Kaavoittajana on Kalajoen kaupunki, jossa hankkeesta vastaa: 
 
Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI  

  
Kaavasuunnittelija 
Riina Jorasmaa 
puh. 044-4691 310 
Sähköposti: riina.jorasmaa@kalajoki.fi 
   

Kaavan laatija: 
 

Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 
 
Maanmittausinsinööri Pekka Kujala 
puh. +358 40 726 6050 
Sähköposti: pekka.kujala@ramboll.fi 
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 Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys 2011 ja sen jat-
koselvityksenä laadittu Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys 2013 

 Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavat (kaavoitustilanne esitetty osiossa 
2.3) 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset 
ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty 
asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, jotka viidettä lukuun ottamatta koskevat 
suunnittelualuetta: 
 
1. Toimiva aluerakenne 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Elinympäristön laatu (kohta 2) eritystavoitteissa 
todetaan: "Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähtei-
den käyttöedellytyksiä."  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (kohta 3) todetaan: "Alueidenkäytöl-
lä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihte-
levan luonteen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta 
arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään 
luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edelly-
tyksiä. Alueidenkäytöllä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säily-
mistä."  
 

Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto, yleistavoitteissa todetaan: "Alueidenkäytössä turvataan 
energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia". Erityistavoitteiden mukaan: "Maakuntakaavoituksessa on 
osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on 
sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin."  
 
Tuulivoimahanke osaltaan tukee alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista (kohta 5.4). 

2. SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 

2.1 Ympäristön nykytila 

2.1.1 Aluerakenne, maankäyttö ja elinkeinot 

Aluerakenteellisesti suunnittelualue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan, lähelle Himangan 
taajamaa. Aluerakenteellinen keskusverkosto muodostuu kuntakeskusten taajama-alueista 
(lähinnä Kokkola, Kannus ja Kalajoki) sekä maaseudun kyläalueista. Kokkolaan on matkaa noin 
50 km. Palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet suurimpiin taajamiin ja taajamien välillä myös 
pendelöidään. Aluerakenteessa suunnittelualue sijoittuu pääasiassa asumattomalle seudulle, 
mutta kuitenkin lähelle valtatietä tai alueille, joista alempiasteisella tieverkostolla on hyvä 
yhteydet ylempiasteiseen tieverkostoon. Tieverkostoa on kuvattu tarkemmin osiossa 2.1.2. 
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Suunnittelualuekokonaisuus koostuu kahdesta toisiaan sivuavasta tuulivoimapuistosta, joiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on 16,1 m².  Alue on pääosin metsätalouden piirissä. Suunnittelualueen 
etelärajan tuntumassa Moskuankalliolla, vajaan 300 metrin etäisyydellä lähimmästä alustavasta 
tuulivoimalan sijoituspaikasta sijaitsee kalliomurskeen ottoalue. Suunnittelualueen 
lähiympäristössä sijaitsee myös useampia turkistarhoja, joista lähin suunnitellun Kokkokankaan 
tuulivoimapuiston länsirajan tuntumassa Marjajärvenkankaan tien varressa noin 800 metrin 
etäisyydellä lähimmästä alustavasta tuulivoimalan sijoituspaikasta. Kyseisen turkistarhausalueen 
pohjoispuolella sijaitsee myös kompostointilaitos, noin 600 metrin etäisyydellä lähimmästä 
alustavasta tuulivoimalasta. Muita yksittäisiä turkistarhoja sijaitsee mm. Kokkokankaan 
tuulipuiston eteläpuolella Lajuksentiellä lähimmillään noin 1675 metrin etäisyydellä, länsipuolella 
Parkaksessa, lähimmillään noin 1700 metrin etäisyydellä ja itäpuolella Torvenkylällä, 
lähimmillään noin 1700 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Turkistarhoja on myös 
Torvenkylän tuulipuiston länsipuolella Tömisevässä, lähimmillään noin 880 m etäisyydellä, 
Kekolahdessa noin 1750 metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.  
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa Torvenkyläntien varressa ja keskiosassa Pöntiönjokilaaksossa on 
myös muutamia peltoalueita. Kauempana Pöntiönjoki- ja Himanganjokilaaksoissa maatalous on 
tärkeä elinkeino. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee myös villisikatila. Etäisyyttä lähimpään 
alustavaan tuulivoimalan sijoituspaikkaan villisikatilalta on noin 300 metriä. Suunnittelualueen 
lounaispuolella vajaan kilometrin etäisyydellä sijaitsee moottoriurheilukeskus, jonka toimintaa 
hallinnoi Himangan moottorikerho ry. Torvenkylällä sijaitsee maatilamatkailuyritys. 
 
Asutus 
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat lähimmät kylät ovat itäpuolella sijaitseva Torvenkylä, 
kaakkoispuolella Pöntiön kylä, lounaispuolella Himangan kirkonkylän taajama-alue, länsipuolella 
Rautilan kylä ja luoteispuolella Kekolahden kylä (kuva 5). Lähimmät yksittäiset vakituiset asuin-
rakennukset sijaitsevat suunnittelualueen luoteispuolella Tömisevässä noin 800 metrin etäisyy-
dellä lähimmästä alustavasta suunnitellusta voimalan sijoituspaikasta ja itäpuolella Arkinperällä 
noin 1100 metrin etäisyydellä lähimmästä alustavasta voimalan sijoituspaikasta. Lähimmät loma-
rakennukset sijaitsevat Kekolahdella ja Pöntiössä noin 950–1700 metrin etäisyydellä lähimmästä 
alustavasta tuulivoimalan sijoituspaikasta. 
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YKR-aluejaot: 
 Taajama on vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettu alue. 
 Kylät ovat yli 39 asukkaan taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja 

asutustihentymät. 
 Pienkylät ovat 20–39 asukkaan taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja 

asutustihentymät. 
 Maaseutuasutusta on taajamiin, kyliin ja pienkyliin kuulumattomat alueet, joissa on vähintään 

yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä. 
 

Suunnittelualue on lähes täysin YKR-aluejaossa luokittelematonta, asumatonta aluetta. Pieniltä 
osin kaakkois- ja luoteisosassa on maaseutuasutusta. 
 
 

Kuva 6. YKR-rekisterin tiedot suunnittelualueen läheisyydestä. Sinisellä värillä on esitetty maaseutuasu-
tus, oranssilla pienkylät, vihreällä kylät ja punaisella taajamat.   
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Kuva 15. Pöntiönjoki kuvattuna Pohjanpään metsästysseuran majan sillalta (vasemmalla) sekä suunnit-
telualueen talousmetsäluontoa, jota kivikkoisuus pienpiirteistää (oikealla). © Petri Hertteli. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kasvillisuus-
esiintymiä tai uhanalaisia lajeja. Suunnittelualueen luonto on metsä- ja suotyyppien osalta pää-
sääntöisesti voimakkaasti käsiteltyä. Luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä 
ei esiinny tuulivoimalaitosten suunnitelluilla sijoituspaikoilla. Metsäaluerakenne on vaihtelevan 
ikäinen, mutta pääosin nuorista ja varttuvista kehitysvaiheista koostuva. Vanhimpia metsiköitä 
edustavat noin 100 vuoden ikäiset puolukkatyypin männiköt ja mustikkatyypin kuusikot, mutta 
varsinaisia vanhanmetsän indikaattoreita ei havaittu maastoselvityksissä, vanhimpien kuusikoi-
den ja vähäistä lahopuustoa lukuun ottamatta. 
 

 

Kuva 16. Suunnittelualueen vaihtelevan ikäistä talousmetsäluontoa. © Petri Hertteli. 
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2.1.5 Linnusto ja muu eläimistö 

 
Selvitysten tarkemmat menetelmät ja tulokset on esitetty YVA-selostuksessa ja liiteraporteissa. 
 
Pesimälinnusto 
Maastoselvitysten perusteella suunnittelualueen ja niiden lähialueen pesimälinnusto koostuu val-
taosin Keski-Pohjanmaalla yleisistä ja runsaista metsälajeista. Suojelullisesti huomioitavia lajeja 
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä esiintyi pesimäaikana maastotutkimuksissa 33, jotka 
edustavat pääasiassa metsien ja kosteikkojen lajistoa sekä petolintuja. Näistä 28 tulkittiin suun-
nittelualueella tai sen läheisyydessä pesiviksi tai reviiriä pitäviksi. Valtakunnallisesti uhanalaisista 
vaarantuneista (VU) lajeista näitä olivat tukkasotka, mustakurkku-uikku, merikotka, sinisuohauk-
ka, hiirihaukka, törmäpääsky ja kivitasku. Silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluista lajeista esiintyi-
vät tukkakoskelo, teeri, metso, rantasipi, helmipöllö, käenpiika, niittykirvinen ja punavarpunen ja 
alueellisesti uhanalaisista metso, liro, pikkusieppo ja järripeippo. Lisäksi lajeista 15 lukeutuu lin-
tudirektiivin liitteen lajeihin ja 14 Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin. Merikotka lisäksi kuuluu 
luonnonsuojelulain erityisesti suojeltaviin lajeihin. Muita huomionarvoisia ovat kesäajan ruokailu-
lennoillaan runsaslukuisesti suunnittelualueen yli kulkevat selkälokki (VU) ja naurulokki (NT). 
Tavatut uhanalaiset lajit eivät pesi niinkään suunnittelualueen sisällä vaan sen reunoilla. Samoin 
petolintureviirit sijoittuivat pääasiassa suunnittelualueen ulkopuolelle. Itse suunniteltu voimaloi-
den rakentamisalueella huomionarvoisten lajien esiintyminen onkin kokonaisuutena niukkaa, sillä 
siellä vallitsevat ojitetut rämeiköt ja nuoret talousmetsät, jotka ovat linnustoltaan köyhiä. 
 
Maastohavaintojen ja pesärekisteritietojen perusteella suunnittelualueen vaikutuspiirissä noin 10 
kilometrin säteellä on kolme merikotkareviiriä.  Merikotka on aiemmin pesinyt suunnittelualueel-
la, viimeksi vuonna 2009. Pohjois-pohjanmaa ELY antoi 2.12.2013 lausunnon vanhasta pesä-
puusta, joka ei ole enää luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti suojeltu. Kesällä 2014 ilmeisesti 
pesimätön merikotkapari liikkui melko säännöllisesti suunnittelualueella ja toisaalta suunnittelu-
alueen ja meren rannan välisellä alueella. Parin käytös ei viitannut pesintään kesällä 2014. Lisäk-
si suunnittelualueella liikkuu säännöllisesti muitakin enimmäkseen pesimättömiä merikotkia, mut-
ta vain satunnaisesti pesimäaikaan muita aikuisia merikotkia. Alueelle sijoittuva metsässä oleva 
avoin villisikafarmi on myös ollut todennäköinen houkutin merikotkalle. Muiden erityisseurannas-
sa olevien petolintulajien pesäpaikkoja ei tunneta alle 10 km:n säteeltä. 
 
Muuttolinnusto 
Muuttolintuselvitys laadittiin YVA-prosessin yhteydessä vuosina 2013–2014. Perämerellä Kokko-
lan ja Siikajoen välinen koillinen-lounas - suuntainen rantaviiva tarjoaa keväällä ja syksyllä 
muutto- ja vaelluslinnuille selkeän johtolinjan, jota seurata. Sekä meren että maa-alueiden yli-
tystä välttelevät lajit seuraavat helposti rantaviivaa. Sääolosuhteet, kuten tuulen suunta ja voi-
makkuus, vaikuttavat myös muuttoreitteihin, samoin rantaviivan muodot, kuten niemet. Näistä 
syistä muutto on runsaimmillaan rannikolla, etenkin Kalajoen ja Pyhäjoen välisellä saarettomalla 
osuudella.  Pohjois-Pohjanmaalla muuttoreittien sijaintiin vaikuttavat rannikkolinjan lisäksi kan-
sainvälisesti merkittävät lintujen lepäily- ja pesimäalueet Liminganlahdella ja Hailuodossa sekä 
niiden ympäristössä. (Hölttä ym. 2013).  Birdlife Suomen laatiman päämuuttoreittien tarkastelun 
mukaan noin 20 lajista (Toivanen ym. 2014) Perämeren rannikolla Himangan kohdalla kulkevat 
erityisesti (taiga-)metsähanhen kevätmuuton ja joutsenen kevät- ja syysmuuton päämuuttoreitit.  
 
Muista linturyhmistä syksyllä metsähanhi ja petolinnut muuttavat maakunnan läpi hajanaisem-
min. Kurjen kohdalla syksyn päämuuttoreitti kulkee selkeästi sisämaassa. Monien vesi- ja ranta-
lintujen (kuten kahlaajien, lokkilintujen ja pienten sorsalintujen) muutto on monikymmenkertai-
sesti voimakkaampaa rannikon läheisyydessä kuin sisämaassa. Kuitenkin näiden lajien näkyvä 
muutto vaimenee nopeasti rannikkolinjalta etääntyessä.  Siten niitä havaitaan olennaisesti vä-
hemmän suunnittelualueen kohdalla kuin vain parisen kilometriä lännempänä meren rannassa. 
Yleensä meren yllä muuttavien merimetsojen, arktisten sorsalintujen ja kuikkalintujen muutto on 
myös heikkoa suunnittelualueen kohdalla. Sen sijaan mm. sepelkyyhkyjen, töyhtöhyyppien, peto-
lintujen ja varpuslintujen muutto on runsaampaa suunnittelualueella kuin etäämpänä sisämaassa 
tai merellä.  
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Muuton seurannassa suhteutettuna havainnoinnin määrään tavatut lintumäärät voidaan pitää 
yllättävän pieninä ottaen huomioon suunnittelualueen sijainnin rannikon läheisyydessä. Kevään 
osalta tämä osittain selittyy poikkeuksellisen pitkäksi venyneellä muuttoajalla. Erittäin lämpimän 
talven ja alkukevään jäljiltä lintujen muutto jakautui pitkälle aikavälille. Selkeitä ennustettavia 
muutto-ryntäyksiä ei esiintynyt. Toisena osasyynä oli se, että muuton havainnointiin olosuhteet 
eivät olleet optimaalisia. Puuston vuoksi näkyvyysalue oli rajoittunut maanpinnalta havainnoita-
essa. Tämän vuoksi apuna käytettiin henkilönostinta, jolla päästiin puiden yläpuolelle. Tästä oli 
selkeästi hyötyä, mutta esimerkiksi tuulen aiheuttama tärinä vaikeutti jonkin verran havainnoin-
tia. Muuttolennossa olevia lintuja kirjattiin mm. seuraavasti: joutsenia noin 500, syksyllä noin 
3500, metsähanhia keväällä 1350 ja syksyllä noin 200, kurkia keväällä noin 270 ja syksyllä noin 
muut-tavia petolintuja keväällä 50 ja syksyllä 40.  Töyhtöhyyppiä havaittiin keväällä noin 250 ja 
sepel-kyyhkyjä keväällä noin 700. Muuttolennossa olevia pienempiä vesilintuja, kahlaajia, lokki-
lintuja, sepelkyyhkyjä ja varpuslintuja havaittiin vähän.  
 
Kerääntymisalueina tärkeitä ovat etenkin laajat peltoalueet, matalat vesistöt ja avoimet rannat. 
Suunnittelualueen sisällä olevat peltoalueet ovat liian pienialaisia tärkeiksi levähdysalueiksi. 
Huomiota kiinnitettiin alueen ympäristössä oleville laajoille peltoalueille, joilla levähtäviin lintuihin 
hankkeella voisi teoriassa olla vaikutusta. Keväällä 2014 Tomujoen peltoalueelle kerääntyi hyvin 
merkittävästi hanhia ja joutsenia. Enimmillään (6.4.) metsähanhia oli peräti 1750 yksilöä (Keski-
Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys Tiira-aineisto). Alueella oli useita satoja metsähanhia yli 
kahden viikon ajan. Levähtäjämäärät olivat suuria myös seuraavana keväänä, kun 11.4. metsä-
hanhia laskettiin 800 yksilöä (Hannu Tikkanen). Myös joutsenmäärät olivat suuria keväällä 2014, 
sillä 26.3.2014 alueella oli 750 yksilöä (Hannu Tikkanen). Torvenkylän ja Pahkalan peltoalueilla ei 
todettu maastokartoituksissa nyt, eikä ole todettu aiemmin, erityistä merkitystä kerääntymisalu-
eena.  
 
Yhteenvetona suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoa pitkin kulkevalle muuttoreitille. Tä-
mä koskee erityisestä joutsenta ja metsähanhea. Maastotutkimuksissa lajien tiivein muuttoreitti 
osui kuitenkin suunnittelualueen ja merialueen väliin, ei suunnittelualueen kohdalle. Todennäköi-
sesti tietyissä sääolosuhteissa esim. länsituulella näiden lajien muutto voi olla voimakkaimmillaan 
suunnittelualueen kohdalla.  
 
Arvokkaat linnustoalueet 
Maailman laajuisesti tärkeälle lintualueella (IBA) Rahjan saaristoon on etäisyyttä on lähimmillään 
2,1 km. Muita maailmanlaajuisesti tai valtakunnallisesti (FINIBA) tärkeitä lintualueita ei ole lähei-
syydessä. Alustavat lähimmät maakunnallisesti tärkeät lintualueet ovat Tomujoen kerääntymis-
alue on 3,2km etäisyydellä ja Mikonlahti-Ruonanlahti on 2,5 km etäisyydellä. Lisäksi suunnittelu-
alue sijoittuu itsessään MAALI-alueelle, ns. muuttolintujen pullonkaula-alueelle. 
 
Lepakot 
Lepakkokartoituksessa havaittiin kahta eri lepakkolajia, pohjanlepakkoa ja siippalajia. 
Lepakkohavaintoja kertyi kohtalaisesti. Selvityksen perusteella suunnittelualuetta ei voida pitää 
lepakoiden kannalta erityisen tärkeänä esiintymisalueena, mutta lepakoiden kannalta tärkeitä 
elinympäristöjä esiintyy mm. kosteikoilla. Myös talvehtimispaikoiksi mahdollisesti soveltuvat 
pirunpellot on huomioitu suunnittelussa.  
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hin. Historiallinen Raumankari on keskustan ydinaluetta, josta Himangan taajama on lähtenyt 
kasvamaan. Maisema-alue sijoittuu noin 3 km etäisyydelle suunnittelualueesta. 
 
Noin 4 km etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen kuuluva Himangan peltoalue on osa Lesti-
jokilaakson kulttuurimaisemaa. Viljelystasanko rajautuu vedenjakajaselänteisiin, jokien välissä 
oleviin Saarenkankaan kallioihin sekä keskustan asutukseen. Lestijoki haarautuu alueen keskivai-
heilla Tomujoeksi ja Lestijoeksi. Joet yhtyvät jälleen Saarenpäässä. Jokilaakso on voimaperäisesti 
viljelty ja pellot ulottuvat jokirantaan saakka. (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 
2001).   
 
Himankakylä on edustava ja perinteinen kulttuurimaisema: viljava peltoaukea, metsän reuna ja 
jokivartta myötäilevä kylänraitti. Rahjan saariston alue on kaikki meriluonnon vyöhykkeet sisäl-
tävä kokonaisuus, johon sisältyy geologisesti, linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokkaita kohtei-
ta. Perinteisen saaristolaiskulttuurin jäljet näkyvät saaristossa paikoin perinnebiotooppeina sekä 
idyllisinä kalastajakylinä. (Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001).   
 
Arvokkaiden maisema-alueiden uusinventointi on parhaillaan käynnissä Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Edellisellä inventointikierroksella tunnistettuja ja nimettyjä arvokkaita maisema-
alueita arvioidaan uudelleen, sillä maisema on jatkuvassa muutoksessa. Arvokkaita maisema-
alueita myös täydennetään tarvittaessa. Inventoinnit on tehty vuosina 2010–2014 ja valtioneu-
voston periaatepäätös on tarkoitus uusia vuoden 2015 aikana.  
 
Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökoh-
teita (RKY). Lähin RKY-kohde, Pohjanmaan rantatie, sijaitsee suunnittelualueen pohjoispuolella 
noin 200 m päässä. Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. 
Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden 
ympäri. Pohjois-Pohjanmaalla Pohjanmaan rantatien yksi parhaimmin säilyneistä osista on mm. 
tämä kyseinen Kalajoen Alajoentie. 
 
Himangan keskustassa, noin 3,3 km suunnittelualueesta lounaaseen sijaitsee RKY-kohde Rau-
mankarin vanha asutus ja Himangan kirkko. Lestijokisuussa sijaitseva Raumankarin vanha mark-
kinapaikka muodostaa Himangan kirkonkylän vanhan ytimen. Raumankari on yksi tunnetuimmis-
ta Pohjanmaan rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historiallisista markkinapaikoista. Markki-
napaikalle kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja pienimittakaavaisen raken-
nuskantansa. Vanhan hautausmaan ympäröivä Himangan kirkko on Jacob Rifjin v. 1794 suunnit-
telema, ja 1800-luvun lopulla tehdyistä korjauksista peräisin oleva asu on erinomaisesti säilynyt. 
(OIVA-tietokanta ja Museovirasto).  
 
Suunnittelualueen maisemarakennetta ja arvokkaita maisema-alueita on kuvattu tarkemmin 
Kokkokankaan ja Torvenkylän YVA-selostuksessa. 
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Taulukko 2. Suunnittelualueen arvokkaat kulttuurimaisema-alueet. 

Kohde Maisemaluokitus Etäisyys lähimmästä tuu-
livoimalasta 

Hiekkasärkät - Rahja Maakunnallisesti arvokas 3,2–18,4 km (Torvenkylä) 
5,5–24,0 km (Kokkokangas) 
 

Himankakylä Maakunnallisesti arvokas 1,6-3,2 km (Torvenkylä) 
3,5-7,7 km (Kokkokangas) 
 

Himangan peltoalue Maakunnallisesti arvokas 8,5-16,8 km (Torvenkylä) 
3,3-9,3 km (Kokkokangas) 
 

Maakannuskarinlahti ja Meksinkallio Maakunnallisesti arvokas 9,1-16,2 km (Torvenkylä) 
5,0-15,4 km (Kokkokangas) 
 

Raumankari - Sautinkari Maakunnallisesti arvokas 8,2–10,0 km (Torvenkylä) 
3,7–8,4 (Kokkokangas) 
 

Pitkäsenkylä ja Tynkä Maakunnallisesti arvokas 13,8–19,7 km (Torvenkylä) 
15,3–24,6 km (Kokkokan-
gas) 
 

Kalajoen Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo* Valtakunnallisesti arvo-
kas 

2,5-19,5 km (Torvenkylä) 
4,1-24,1 km (Kokkokangas) 
 

* Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014. 
 

 

Kuva 21. Maisemaa Himangan Tomujoella. © Lentokuva Vallas. 
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2.2 Maa-alueiden omistus 

Suunnittelualueen maa-alueet omistavat pääosin yksityiset maanomistajat. Toimija on tehnyt 
maanvuokraussopimukset maanomistajien kanssa. Mahdollisista vuokra-alueiden muutoksista 
neuvotellaan tarpeen mukaan.   

2.3 Kaavoitustilanne 

2.3.1 Maakuntakaavat 

Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 
Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin 1.1.2010 ja samalla Pohjois-Pohjanmaan maakun-
taan. Himangan alueella ovat voimassa Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihekaava, jotka ovat vahvis-
tettu vuonna 2003 ja 2007 (kuva 23). Toinen vaihekaava käsittää mm. soiden monikäytön ja 
maisema- ja kulttuurikohteet ja muinaismuistot. 
 

  

Kuva 23. Ote Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta. (Ympäristöministeriö 24.10.2003). Ote 
Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. (Valtioneuvoston vahvistama 29.11.2007). Kuvissa on 
sinisellä YVAn mukainen hankealuerajaus; suunnittelualue on pienempi länsireunalta. 

Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläosan läpi on osoitettu 
moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve, suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu jätteen-
käsittelyalue (punainen ej-pallo), kevyen liikenteen yhteystarve (lila palloviiva), valtatie ja Mik-
konlahden luonnonsuojelualue. Lounaispuolelle on osoitettu arvokas geologinen muodostuma, 
Himangan keskustaan keskustatoimintojen alue (C), taajamatoimintojen alue (A), yhdyskuntara-
kenteen laajenemissuunta (ruskea nuoli), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeä alue, pohjavesialue ja virkistys- ja matkailukohteita sekä Lestijoen Natura-alue. Suunnit-
telualueen luoteispuolelle on osoitettu Rahjan saariston Natura-alue ja maisema-alue. Suunnitte-
lualueen kaakkoisosaa sivuaa sähkölinja ja yhdystie. Pahkalan kylälle on osoitettu kylä-
toimintojen alue. 
 
Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on suunnittelualueen länsipuolelle on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä Pohjanmaan rantatie (pinkki palloviiva), maisemallisesti arvo-
kas Rahjan saaristo ja eteläpuolelle maisemallisesti arvokas Himangan peltoalue sekä turvetuo-
tantovyöhykkeet.   
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Vireillä olevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavat 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Maakuntakaavan 
uudistamisen pääteemana on energia. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten 
alueidenkäyttöratkaisujen osalta ja mm. myös Himangan alueen sovittamisesta Pohjois-
Pohjanmaan kaavaan. Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonaisohjelman puitteissa vai-
heittain. Vaihekaavojen teemat ja suunnittelutilanne ovat seuraavat: 

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

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

telmän ja logistiikka-alueiden merkintöjen päivitykset 
2. Vaihemaakuntakaava (kaava on tullut vireille keväällä 2013): 

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

- Kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, muut tarvittavat päivitykset  
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartan (maakuntakaava ja 1. vaihemaakunta-
kaava) kaikki kaavamerkinnät on Himangan alueella yhdenmukaistettu vastaamaan Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan esitystapaa (kuva 24). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaa-
va kumoaa Himangan alueella olevat Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavan turvetuotantoa ohjaa-
mista koskevat merkinnät: turvetuotantovyöhyke 1 ja 2 ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. 
Keski-Pohjanmaan 2. vaihekaavan Himangan rantojensuojeluohjelman aluetta osoittava S1-
merkintä korvautuu samaa aluetta koskevalla SL-merkinnällä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaa-
kuntakaavassa. Myös Kalajoen matkailu- ja virkistyspainotteisen kehittämisalueen (mv-5) ja 
luonnon monikäyttöalueen rajausta entisen Himangan kunnan osalta on tarkistettu siiten, että 
merkinnät kattavat Rahjan saariston kokonaisuudessaan. Kaavamerkinnät ja määräykset on esi-
tetty kootusti taulukossa 3. 

   

Kuva 24. Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta ja Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa-
vojen yhdistelmäkartasta (maakuntakaava ja 1. vaihemaakuntakaava 2.12.2013). Kuvissa on sinisellä 
YVAn mukainen hankealuerajaus; suunnittelualue on pienempi länsireunalta. 
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Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu tuuli-
voimaloiden alue (tv-1, 342 Palokangas). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkar-
tassa suunnittelualueen halki on osoitettu moottorikelkkareitti ja lounaispuolelle arvokas maise-
makallioalue. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu valtakunnallisesti arvokas ra-
kennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohde Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko, 
Raumankarin ja Sautinkarin maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue ja sen kaakkoispuo-
lelle maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Himangan peltoalue (sininen vaakaviivoitus). 
Suunnittelualueen luoteispuolelle on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat Himankakylän, Rahjan 
saariston ja Hiekkasärkät-Rahjan maisema-alueet.    
 
Suunnittelualueen eteläpuolelle on maakuntakaavassa osoitettu myös maaseudun kehittämisen 
kohdealue (ruskea mk-viivamerkintä). Suunnittelualueen luoteiskulmaa sivuavat Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkarttaan osoitetut matkailun vetovoima-alue/matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen kohdealue Kalajoen alue (mv-5) ja luonnon monikäyttöalue (vihreä 
palloviiva). Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti 
merkittävä tie tai reitti (pinkki palloviiva) ja kevyen liikenteen yhteystarve (punainen palloviiva) 
ja jätteenkäsittelylaitos (ej-pallo) sekä kaksi luonnonsuojelualuetta, joista Rahjan saaristo kuuluu 
myös Natura 2000 -verkostoon. Suunnittelualueen itärajan tuntumaan on osoitettu pääsähköjoh-
to 400 kV ja 220 kV ja uusi pääsähköjohto 400 kV.  

Taulukko 3. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartan kaavamerkinnät ja suunnittelumää-
räykset. 

 

Maaseudun kehittämisen kohdealue 
 
Kehittämisperiaatteet: Aluetta kehitetään jokiluontoon ja –maisemaan perustuvana 
sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja –
kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luonnonmatkailu-
vyöhykkeenä. Maaseutua kehittäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän 
asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset 
huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalveluiden suunnitelmallisella kehittämi-
sellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taa-
jamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.  
 
Lestijokivarsi mk-8: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota Lestijoen luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun tur-
vaamiseen.  
 

 

Kylä 
 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa 
on pyrittävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elin-
keinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvalli-
sesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi.  
 

 

 
 

Matkailun vetovoima-alue/Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue 
 
Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakun-
nallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia.  
 
Kehittämisperiaate: Kalajoen alue mv-5: Alueen kehittäminen merellisenä matkai-
lualueena perustuu Kalajoen matkailukaupungin palveluihin sekä Rahjan saariston ja 
muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja 
vapaa-aikatoimintoihin. 
 

 

  
 

 
Viheryhteystarve 

 

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

 

Matkailupalvelujen alue 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, 
joihin sisältyy hotelli- ym. palveluja.  
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Suunnittelumääräys RM-1: Merkintä osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.  
 

 
 
Moottorikelkkailun yhteystarve 

 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä maisema-
alueiden päivitysinventoinnissa (2014) uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi 
ehdotetut alueet.  
 
Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa tulee varmistaa maisema-
alueiden maakunnallisten arvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
on otettava huomioon maisema-alueiden kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Alueiden 
erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, 
tulee vaalia.  
 

 

 
 

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen 2009 mukaiset valtakunnalliset mer-
kittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). 
 
Kehittämisperiaatteet: Lestijokivarsi M03: Maisemallisesti arvokkaiksi osoitettuja 
Lestijoen varsialueita tulee kehittää nykymuotoiset taloudelliset toiminnot turvaavista, 
luonnontaloudellisista lähtökohdista käsin. Erityishuomio tulee kiinnittää vesistön suoje-
lullisten arvojen turvaamiseen, virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen, maise-
ma- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulkonäköön. 
 

 

 
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat aluemaiset rakennetut kulttuuriym-
päristöt ja tieosuudet.  
 

 

Perinnemaisemakohde 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä perinnemaise-
ma- ja perinnebiotooppikohteita. 
 

 

 

Muinaismuistokohde 
 
Merkinnällä osoitetaan museoviraston muinaisjäännösrekisterissä olevat muinaismuisto-
lailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset. 
 

 

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

 

Tärkeä pohjavesivyöhyke 
 
Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, 
jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tarvetta varten.  

 

 
Materiaalikeskus tai jätteenkäsittelyalue 

 

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

 
 

Luonnonsuojelualue 
 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitet-
tuja alueita.  
 
Suojelumääräys: Toimenpiteitä suunniteltaessa muinaisjäännöksen alueella tai sen 
lähiympäristössä on hankkeista neuvoteltava Museoviraston kanssa.  
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Tuulivoimaloiden alue 
 
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten tuuli-
voimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakenta-
misrajoitusta. Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.  
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, lin-
nustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaiku-
tuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistetta-
va, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnal-
listen kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.  
 
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 
johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden 
vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.  
 

 
 
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava 
 
Toisessa vaihemaakuntakaavassa (kuva 25) käsitellään koko maakunnan alueiden käyttöä mm. 
maaseudun asutusrakenteen, kulttuuriympäristöjen, virkistys- ja matkailualueiden, seudullisten 
materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueiden, seudullisten ampumaratojen ja puolustusvoimien 
alueiden teemojen osalta. Maakuntahallitus on asettanut 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksen näh-
täville 25.3.–30.4.2015.  
 

  

Kuva 25. Ote Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta (16.3.2015) ja ote Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartasta 16.3.2015. Kuvissa on sinisellä YVAn mukainen han-
kealuerajaus; suunnittelualue on pienempi länsireunalta.  

 

Toisessa vaihemaakuntakaavaluonnoksessa uusina merkintöinä ja aluevarausehdotuksina on 
osoitettu suunnittelualueen luoteispuolelle Himankakylän maakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö ja suurimmaksi osaksi merialueelle ulottuva valtakunnallisesti arvokas Kalajo-
en Hiekkasärkät – Rahjan saariston maisema-alue, lounaispuolelle Raumankarin – Sautinkarin 
maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja Alaviirteen saaristo ja Maakannuska-
rinlahden valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja eteläpuolelle Himangan kulttuurimaisema 
Lestijokivarressa (ent. Himangan pellot). Lisäksi toisessa vaihemaakuntakaavassa on esitetty 
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 Keski-Pohjanmaan liitto. Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan mannertuulivoimasel-
vitys 2011. 

 Keski-Pohjanmaan liitto & Sigma Konsultit Oy 2001. Keski-Pohjanmaan arvokkaat maise-
ma- ja kulttuurialueet. Kokkola.  

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

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

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

 
 
 
 
Keski-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset: 

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

 
Em. aineistot saatavissa liiton nettisivuilta http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto. 
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset: 

 Maakuntakaavan ja vaihekaavojen kaavamateriaalit 
 Tuulivoiman täydennysselvitys (2013) 
 Tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi  
 Muuttolintuselvitys (2013) 

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

 
Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä on laadittu mm. seuraavat selvitykset, 
jotka palvelevat myös osayleiskaavan laadintaa ja täyttävät kaavoituksen edellytykset: 

 Linnuston kevätmuuttoselvitys 
 Linnuston syysmuuttoselvitys 
 Pesimälinnustoselvitys 
 Lepakkoselvitys 
 Liito-oravakartoitus 
 Luontotyyppi- ja kasvillisuuskartoitus 
 Maisemaselvitys 
 Melumallinnus 
 Välke- ja varjostusmallinnus 
 Näkymäalueanalyysi 
 Liikennöitävyysselvitys 
 Sähköverkostoselvitys laaditaan tarvittaessa. 
 Lentoesteet ja tutkavaikutukset 
 Maa- ja kallioperäselvitys  
 Arkeologinen selvitys 
 Asukaskysely 

 
Lähdeaineistona on myös käytetty YVA-selostusta kokonaisuudessaan.  
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4. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun vaiheet 

 Kuulutus osayleiskaavan vireilletulosta 20.11.2014 
  Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkisesti nähtävillä 20.11.-19.12.2014 
 Yleisötilaisuus 13.10.2014 (YVA-prosessin kanssa yhteinen). 
 Osayleiskaavaluonnos 15.6.2015. 
 1. viranomaisneuvottelu xx 
 Toinen yleisötilaisuus xx (YVA-selostus ja kaavaluonnosasiakirjat)  
 Valmisteluvaiheen kuuleminen xx-xx 
 Ehdotusvaiheen kuuleminen xx-xx 
 2. viranomaisneuvottelu xx (ehdotusvaiheen kuulemisesta saatu palaute ja keskeiset 

muutokset asiakirjoihin) 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausuntoja viranomaisilta osayleiskaavan 
tultua vireille. Lausuntoja saatiin seuraavilta: 
 Museovirasto 
 Fingrid 
 RKTL 
 Puolustusvoimien Pääesikunta 
 
Lausunnoissa keskeiseksi nousivat kysymykset sähköverkkoon liittymisestä, arkeologisen 
inventoinnin laatimisperiaatteet, vaikutusten arviointi (metsästys ja riista) sekä puolustusvoimien 
huomiointi prosessissa. 

4.2.2 Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Täydentyy suunnittelun edetessä. 

4.2.3 Kaavaehdotus 

Täydentyy suunnittelun edetessä. 

4.3 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lau-
sua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Osalliset on määritelty MRL 62 §. 
 
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutusta sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta.  
  
Osayleiskaavasta tiedotetaan seuraavia osapuolia: 

 
 Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee 
 maanomistajat ja asukkaat 
 Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat, lautakunnat ja luottamuselimet 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto  
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo 
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 Museovirasto 
 Ilmavoimien esikunta 
 Pääesikunnan operatiivinen osasto 
 Pohjois-Suomen Huoltorykmentin Esikunta 
 Pohjois-Suomen Sotilasläänien Esikunta 
 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
 Metsähallitus 
 Suomen metsäkeskus (Pohjois-Pohjanmaa) 
 Jokilaaksojen pelastuslaitos 
 Finavia 
 Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
 Energiateollisuus ry 
 WWF Suomi 
 MTK Himanka 
 Torvenkylän kyläyhdistys ry 
 Pöntiön kyläyhdistys ry 
 Himankakylän kyläyhdistys ry 
 Pahkala-Pernun kyläyhdistys ry 
 Himangan metsänhoitoyhdistys 
 Pohjanpään metsästysseura 
 Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry 
 Lestijokiseudun Luonto ja Ympäristö ry 
 Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 
 Himangan riistanhoitoyhdistys  
 Himangan Moottorikerho ry 
 Jokilaaksojen kelkkailijat ry 
 Boren Oy 
 GS-Fur Oy 
 Kalle Pöyhtäri (turkistuotanto) 
 Fingrid Oyj 
 Korpelan Voima kuntayhtymäkonserni 
 Suomen Turvallisuusverkko Oy 
 Digita Networks Oy 
 Anvia Oyj 
 Elisa Oyj 
 TeliaSonera Oyj 
 DNA Oy 
 Suomen Erillisverkot Oy (Virve) 

 

4.4 YVA-lausunnon huomioiminen 

Täydentyy suunnittelun edetessä. 

5. KAAVARATKAISU 

5.1 Laaditut vaihtoehdot 

Alueelle on laadittu ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) vaihtoehtoja, joissa tutkitaan 
rakentamisen kokonaismäärää, sen ympäristövaikutuksia ja sen sovittamista alueen 
maisemakuvaan. Kaavaluonnoksen pohjana on vaihtoehto VE3. YVA:n hankevaihtoehdot on 
kuvattu seuraavassa osiossa. 
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5.2 YVA:n hankevaihtoehdot 

Vaihtoehto 0 (VE0) 
Vaihtoehdossa 0 (VE0) Kokkokankaan-Torvenkylän alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ja sen 
liityntävoimajohtoa ei toteuteta. Mikäli kyseistä liityntävoimajohtoa tarvitaan jossain muussa 
hankkeessa, selvitetään se kyseisen hankkeen yhteydessä. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertai-
luvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuo-
tantomenetelmillä.  
 
Vaihtoehto 1A 
SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan alueelle rakennetaan enintään 22 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuu-
livoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW, tornin korkeus noin 117 m ja roottorin halkaisija noin 
126 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 180 metriä.  
 
Vaihtoehto 1B 
Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalan tuulipuisto. 
Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW, tornin korkeus noin 120 m ja roottorin halkaisija 
noin 117 m. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 180 metriä.  
 
Vaihtoehto 1C 
Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 4 tuulivoimalan tuulipuisto. 
Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 5 MW, tornin korkeus noin 140 m ja roottorin halkaisija 
noin 132 m. Voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 metriä.  
 
Vaihtoehto 2 
SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle toteutetaan enin-
tään 30 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat 
samoja kuin VE1B:ssä.  
 
Vaihtoehto 3 
SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle toteutetaan enin-
tään 36 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat 
samoja kuin VE1B.ssä. 

5.3 Kaavan yleisrakenne ja kaavamerkinnät 

Kalajoen Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoima-alueiden suunnittelualue muodostuu laajasta 
maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta (M-2), maatalousalueista (MT), yhdestä vesialueesta 
(W; Hirvijärvi), kahdesta suojelu- ja muinaismuistokohteesta (sm) sekä kahdesta energiahuollon 
alueesta (EN-1; sähköasemakenttä). Lisäksi alueella kulkee nykyinen 220 kV:n sähkölinja sekä 
ohjeellinen moottorikelkkailureitti. Suunnittelualueella on myös alueen osa, jolla sijaitsee 
luonnonsuojelulain 49§:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, 
joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty sekä viisi luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeää aluetta. Lisäksi suunnittelualue on rajattu Kokkokankaan ja Torvenkylän 
tuulipuiston osa-alueisiin. 
 
Kokkokankaan tuulipuiston osalle suunnittelualuetta sijoittuu 27 tuulivoimalaa ja Torvenkylän 
tuulipuiston osalle suunnittelualuetta sijoittuu 9 tuulivoimalaa. Voimaloiden sijoituspaikat on 
osoitettu yhden tuulivoimalan alueina, sijoittuen tasaisesti koko suunnittelualueelle. 
Tuulivoimalan alueilla on rakennusvaiheessa vähäinen mahdollisuus siirtää voimalaa alueen 
sisällä. Tuulivoimaloille on lisäksi määrätty suurin kokonaiskorkeus. Voimaloille on myös osoitettu 
nykyiset ja uudet tielinjaukset, joiden yhteyteen on osoitettu ohjeellinen maakaapeli. Lisäksi 
suunnittelualueella kulkee yhdystie 7730 (Pöntiöntie) sekä yhdystie 18051 (Torvenkyläntie). 
Kaavamerkintöinä on käytetty yleiskaavamerkinnät ja määräykset -oppaan mukaista merkintä-
tekniikkaa. 
 
Alueiden käyttötarkoituksia kuvaavat merkinnät: 
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ENERGIAHUOLLON ALUE. 

Alueelle saa rakentaa sähköasemakentän. Sähköaseman alue tulee aidata. 
Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavat toimisto-, 
varasto- ja huoltorakennukset, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
enintään 500 k-m2. 

 

SUOJELU- / MUINAISMUISTOKOHDE. 
 
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä mui-
naisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toi-
menpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. 
 
Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen luetteloon ja muinaisjäännösin-
ventointiin. 
 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 
 
Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuu-
livoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, 
teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalue. Alueella sallitaan maa- ja metsäta-
louteen liittyvä rakentaminen. 
 

 

MAATALOUSALUE. 
 

 

VESIALUE. 

 

TUULIVOIMALAN ALUE. 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimala. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 180 metriä maanpin-
nasta. 

Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea ilmailuviran-
omaisten määräykset huomioon ottaen. 

Tuulivoimaloiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisina. 

Tuulivoimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua osoi-
tetulle tuulivoimaloiden alueille. 

Rakentamisessa ja nostoalueiden sijoittamisessa on säilytettävä luonnon- ja 
kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet. 

 

TUULIVOIMALAN OHJEELLINEN SIJAINTI JA SEN YKSILÖIVÄ NUMERO. 

 
YHDYSTIE. 

  TIELINJAUS. 

Merkinnällä on osoitettu tuulivoimalaitoksia palvelevat olemassa olevaa 
tieverkkoa hyödyntävät huoltotiet. 

  OHJEELLINEN TIELINJAUS. 

Merkinnällä on osoitettu tuulivoimalaitoksia palvelevat uudet huoltotiet. 

 
NYKYINEN SÄHKÖLINJA 220 kV. 
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den sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet. 

Rakennuslupavaiheessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapet-
tuvien kaivumaiden olemassa olo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haitto-
jen estämiseksi. 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on lentoturvallisuutta 
mahdollisesti vaarantavan laitteen rakennelman tai merkin asettamisesta 
pyydettävä etukäteen Finavian lausunto sekä haettava ilmailulain mukainen 
lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirastolta TraFilta. 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puo-
lustusvoimien hyväksyntä. 

Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät: 

 

 
ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LUONNONSUOJELULAIN 49§:N PERUS-
TEELLA SUOJELTUJA LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKO-
JA, JOIDEN HÄVITTÄMINEN JA HEIKENTÄMINEN ON KIELLETTY. 
 
Alueen puusto tulee säilyttää tai puustoa tulee hoitaa niin, että liito-oravan 
pesäpuut ja niitä suojaavat puut, ruokailupuut sekä liikkumisen kannalta 
riittävä puusto säilytetään. 

 

 
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. 
 
Alueella sijaitsee metsälain (1093/1996) 10 §:n mukainen kohde. Aluetta 
ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 43.2 §:n 
mukainen toimenpiderajoitus. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa 
suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssa tarkoitettua lupaa. 
 

5.4 Mitoitus ja sen perusteet 

Suunnittelualue koostuu Kokkokankaan ja Torvenkylän osa-alueista. Kokkokankaan osa-alueen 
pinta-ala on 12,3 km2, jolla on 27 tuulivoimalaa. Torvenkylän osa-alueen pinta-ala on 3,8 km2, 
jolla on 9 tuulivoimalaa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on siis 16,1 km2, jolla on yhteensä 
36 tuulivoimalaa ja tuulivoimalan aluetta. Mitoitusperusteiden pääasiallisina lähtökohtina on tuu-
livoimaloiden välisen etäisyyden säilyttäminen vähintään noin 450 metrissä, noin kilometrin mi-
nimietäisyys asutukseen ja loma-asutukseen sekä maisema-, luonto- ja linnustovaikutukset. 

5.5 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 

Hankkeen toteuttamisella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
Tuulivoimapuiston toteuttaminen lisää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia 
ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä sähkön tuotannossa. Tuulivoimalat on suunniteltu 
rakennettavaksi useamman voimalan yksiköihin niin keskitetysti kuin se teknistaloudellisesti on 
mahdollista. Hyödyntämällä nykyisiä liikenneyhteyksiä ja olemassa olevaa suurjännitelinjaa 
uusien liikenne- ja energianhuoltoverkkojen tarve on pieni. Tuulivoimahanke ei muodosta estettä 
luonnon virkistyskäytön tai luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiselle. Valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen säilyminen ei vaarannu. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja 
olemassa olevien haittojen poistamiseen. Muihin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
esitettyihin yleis- ja erityistavoitteisiin (esim. maisema, elinkeinot, kasvillisuus, eläimistö jne.) 
liittyviä vaikutuksia on käsitelty kunkin aihepiirin vaikutusarvioinnin yhteydessä. 

5.6 Suhde maakuntakaavaan 

Himangan Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistohankkeissa tuulivoimalat on sijoitettu 
siten, etteivät ne rajoita tai estä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelu-
alueelle ja sen läheisyyteen osoitettuja toimintoja. Tuulivoimaloita ei ole sijoitettu toiminnassa 
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oleville maa-ainesten ottoalueille. Tuulivoimalat sijaitsevat riittävän etäällä suunnittelualueen 
ulkopuolella olevista maakuntakaavassa osoitetuista toiminnoista mm. pohjavesialueista, luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeistä alueista sekä Lestijoen Natura-alueesta. Maakuntakaavas-
sa osoitettu moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve ja olemassa oleva moottorikelkkareitti on 
huomioitu sijoittamalla tuulivoimalat riittävän etäälle siitä.  
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksen 2011 mukaan 
suunnittelualue on kuulunut lähes kokonaisuudessaan "Kalajoki eteläinen" –alueeseen. Kyseinen 
kokonaisuus muodostui kolmesta osa-alueesta (numerot 63, 64 ja 65 ). Kokkokankaan ja Tor-
venkylän tuulipuistojen pohjoisosa (Torvenkylä) sijoittuu numeron 63 alueelle ja eteläinen osa 
(Kokkokangas) numerojen 63 ja 64 alueelle. 
 
Numeron 64 alue on em. maakunnallisen selvityksen mukaan luokiteltu luokkaan B/C+ linnusto- 
ja maisemavaikutuksen vuoksi ja numero 63 luokkaan C+ maisema-, asutus- ja linnustovaiku-
tusten takia. Em. vaikutuskohteita voidaan huomioida tarkemmassa suunnittelussa alueiden ra-
jauksella ja voimaloiden sijoittelulla kuten em. selvityksen kohdassa 9 (Haittojen vähentämis-
mahdollisuudet) mainitaan. 
 
Ensimmäisen vaihemaakuntakaavaehdotuksen mukaan kuitenkin vain eteläinen osa suunnittelu-
alueesta kuuluu tuulivoima-alueeseen. Rajoituksen keskeisenä perusteena on ollut suunnittelu-
alueelta todettu merikotkan pesä. Pesä on kuitenkin tuhoutunut ja tuhoutuminen on tarkistettu ja 
asiasta on saatu lausunto Pohjois-pohjanmaan ELY:ltä 2.12.2013. Kun kyseisen pesä puskurei-
neen poistetaan EI –alueanalyysistä, muodostuu koko suunnittelualueesta tuulivoimaan soveltu-
vaa aluetta, kuten taustaselvityksessä ”Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen 
tuulivoimaselvitys 2011” on todettu. Merikotkan esiintymistä on kuitenkin tarpeen selvittää hank-
keen YVA:n yhteydessä. 

5.7 Kaavaehdotuksen suhde kaavaluonnokseen 

Täydentyy suunnittelun edetessä. 

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutusten alkuperää, vaikutusaluetta sekä mahdollisia riski- ja häiriötilanteita on kuvattu 
tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Selostuksesta löytyy myös kuvaus 
voimalarakenteista ja tarvittavista luvista. Myös vaikutusten arviointi sisältäen sähkönsiirron 
vaikutukset on esitetty laajemmin arviointiselostuksessa ja tässä osiossa 6. (vaikutusten 
arviointi) on vaikutukset kuvattu tiivistettynä. 

6.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Vaikutuksia lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja elinoloihin rakentamisen aikana voi 
syntyä erityisesti raskaan liikenteen määrän lyhytaikaisesta kasvusta suunnittelualueen teillä 
sekä melusta ja maisemavaikutuksista. Rakentamisvaiheessa vaikutukset arvioidaan kohtalaisik-
si.  
 
Toimintavaiheessa vaikutus asumisviihtyvyyteen arvioidaan kohtalaiseksi lähialueen kylissä (Pön-
tiö, Pahkala, Torvenkylä, Alajoki, Roukala, Kekolahti, Rautila ja Himankakylä) ja niiden välisissä 
yksittäisissä asuinkiinteistöissä lähinnä maisemavaikutuksen vuoksi. Tätä kauempana, mm. Hi-
mangan keskustassa hankkeiden vaikutus asumisviihtyvyyteen arvioidaan vähäiseksi. Hankkees-
ta koituu virkistysaktiviteeteille mm. melu- ja maisemahaittaa. Koska suunnittelualueella ja sen 
välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse merkittäviä virkistyskohteita, arvioidaan vaikutus virkis-
tyskäyttöön pääosin vähäiseksi. Alueen lävitse kulkevalle pyöräilyreitille hankkeiden vaikutus on 
arvioitu kuitenkin kohtalaiseksi.  
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Kalastukseen hankkeella ei arvioida olevan juuri vaikutuksia, sillä merkittäviä vesistövaikutuksia 
ei synny ja toisaalta suunnittelualueella tapahtuva kalastus on hyvin vähäistä. Tuulivoimapuiston 
rakentamisesta aiheutuvat äänet saattaa johtaa erityisesti suurempien riistaeläinten siirtymiseen 
rauhallisemmille alueille. Mikäli rakentamistoimet tehdään metsästysaikaan, on mahdollista että 
saalismäärät jäävät normaalia pienemmiksi. Vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida pääosin väli-
aikaisiksi eläinten palatessa rakentamisen aiheuttaman häirinnän vähentyessä. Vastaavanlaisia 
vaikutuksia arvioidaan syntyvän, kun tuulivoimapuiston toiminta lakkaa ja voimalat puretaan ja 
kuljetetaan pois. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana metsästys ja riistanhoito voi jatkua. Rajoit-
teita metsästykselle voi tulla lähinnä ampumisessa yläsektoreihin tuulivoimaloiden läheisyydessä 
(latvalinnustus). Tuulivoimalat ovat metsästyksessä rakenteita, joille ei saa tuottaa vahinkoa 
(metsästyslaki 20 §). Metsästysseurojen on tarkastettava ampumalinjat ja jahtitornien sijainti, 
jotta voimaloille ei aiheudu vaurioita ja kimmokkeiden vaara saada suljettua pois. 
 
Hankkeen terveysvaikutuksia voidaan pitää suurelta osin vähäisinä, koska pääasiallisesti ei mal-
linnusten perusteella arvioida ylitettävän ohjearvoja ja suosituksia (melu ja välke). Muutamilla 
lähiympäristön asutuilla kiinteistöillä (lähinnä meluvaikutusten takia) terveysvaikutukset on arvi-
oitu kohtalaisiksi. Hankkeen riskien ja häiriötilanteiden todennäköisyys on arvioitu pieneksi, eikä 
siten aiheuta merkittävää terveysriskiä. Melu- ja välkevaikutuksia on kuvattu tarkemmin seuraa-
vissa osioissa. Vaikutuksia liikenteeseen, tietoliikenteeseen ja tv-yhteyksiin on kuvattu osiossa 
6.5. 

6.1.1 Meluvaikutukset 

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistojen rakentamisen aikana, noin 1-2 vuoden aikana, me-
lua syntyy lähinnä tuulivoimaloiden vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maanrakennustöistä 
sekä kuljetusten aiheuttamasta liikennemelusta. Koska rakentaminen ei ole pääosin kovaa melua 
aiheuttavaa, asutus sijaitsee melko kaukana ja kesto on verraten lyhytaikaista, arvioidaan raken-
tamisen aikainen meluvaikutus vähäiseksi. 
 
Tuulivoimapuiston toimintavaiheen aikana syntyy meluvaikutuksia tuulivoimalaitosten käynti-
äänestä, joka koostuu pääosin laajakaistaisesta lapojen aerodynaamisesta melusta sekä hieman 
kapeakaistaisemmasta sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien melusta. Toimintavaiheen 
meluvaikutuksia on arvioitu mallinnuksen avulla. Mallinnuksen perusteella LAeq 40 dB melu-
vyöhyke ulottuu noin 900–1100 m etäisyydelle tuulivoimalaitoksista ja LAeq 35 dB meluvyöhyke 
noin 1400–1600 metrin etäisyydelle tuulivoimalaitoksista.  
 
Melumallinnuksen mukaan yöajan suunnitteluohjearvo (Ympäristöministeriö 2012) ylittyisi 5 ra-
kennuksen kohdalla. Merkittäväksi meluvaikutus arvioidaan kuitenkin vain yhden asuinrakennuk-
sen kohdalla. Muutamien lomarakennusten osalta yöajan melutaso on yli 35 dB, mutta alle 40 
dB, lisäksi yhden asuinrakennuksen melutaso on lähellä yöajan suunnitteluohjearvoa. Näillä kiin-
teistöillä meluvaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. Muilta osin meluvaikutus on arvioitu vähäisek-
si. Uusi tuulivoimamelun valtioneuvoston asetus on laadinnassa ja sen luonnoksessa on esitetty 
40 dB:n ohjearvoa sekä pysyvälle että loma-asutukselle. Mikäli asetus tulee näillä arvoilla voi-
maan, meluvaikutuksia syntyy vain yhdelle asumattomalle asuinrakennukselle. Tarvittaessa toi-
mia, joita tarkastellaan vaikutusten pienentämiseksi ovat mm. voimaloiden käyttöasetusten 
muuttaminen, voimalatyypin vaihtaminen, voimalapaikkojen siirtäminen ja/tai poistaminen.    
 
Pienitaajuisen melun tasot lähimpien vakituisten ja loma-asuntojen kohdalla laskettiin DSO 1284 
mukaan. Asuntojen ja loma-asuntojen kohdalle ulos lasketut melutasot olivat joko alle sisätiloihin 
annettujen melutason ohjearvojen (Ympäristöministeriö 2012) tai enimmillään 11 dB ohjearvon 
yläpuolella. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO 1284 -menetelmässä mainittujen 
arvojen mukaisesti, alittavat terssikohtaiset melutasot yöajan ohjearvot sisätiloissa. Tulosten 
mukaan ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaneristys riit-
tää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pienitaajuisen sisämelun yöajan ohjearvojen alle.        



 
KAAVASELOSTUS 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 

Kuva 27. Melumallinnus. 
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6.1.2 Välkevaikutukset 

 
Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa aiheutuu valon ja varjon vilkkumista eli välkevaikutusta 
(ts. vilkkuvaa varjostusilmiötä). Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, 
joka voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta riippuen ulottua jopa 1–3 kilomet-
rin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten välkettä on havaitta-
vissa tietyssä katselupisteessä vain tiettyjen valaistusolosuhteiden täyttyessä ja tiettyinä aikoina 
vuorokaudesta. Välkevaikutusta ei esiinny, kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimala ei ole 
käynnissä. Laajimmalle alueelle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla, talviai-
kaan päivällä). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä 
johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin sätei-
ly hajaantuu.  
 
Olemassa olevien tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat ihmiset kokevat varjostusilmiön hyvin 
eri tavoin. Jotkut voivat suhtautua siihen haittana, mutta useimpien mielestä se ei heitä häiritse. 
Esimerkiksi Ruotsin Gotlannissa haastateltiin lähes sataa tuulivoimalaitoslaitosalueiden lähellä 
asuvaa ihmistä, ja heistä vain 6 % koki varjostusilmiöstä aiheutuvan heille häiriötä (Widing ym.).  
Mahdollinen välkkeen häiritsevyys riippuu myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa (katse-
lupisteessä) aamulla, päivällä tai illalla, jolloin ilmiötä voi esiintyä tai onko kyseessä asunto- tai 
loma-asunto, toimitila tai tehdasalue.  
 
Useissa maissa on annettu raja-arvoja tai suosituksia hyväksyttävän välkevaikutuksen määrästä. 
Esimerkiksi Saksassa raja-arvot laskennallisille teoreettisille maksimitilanteille ilman auringon-
paisteaikojen huomioonottamista ovat 30 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Niin sanotus-
sa todellisessa tilanteessa (Real Case) välke on rajoitettava kahdeksaan tuntiin vuodessa. Tans-
kassa sovelletaan yleensä todellisen tilanteen raja-arvona enintään kymmenen tuntia vuodessa. 
Ruotsissa vastaava suositus on enintään kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. 
Suomessa ei ole määritelty välkevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. Ympäristöministeriön 
6.7.2012 julkistamassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-ohjeessa on todettu, että vaikutus-
ten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia välkkeen rajoittami-
sesta.  
 
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen välkevaikutusta on arvioitu mallinnuksen avul-
la. Real Case -mallinnuksen mukaan vuotuinen välkemäärä ylittää 8 tuntia kahdessa reseptoripis-
teessä. Siten välkevaikutusten merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi. Välkkeen rajoittamistoi-
menpiteillä välkevaikutus on kuitenkin arvioitavissa vähäiseksi. Vaikutukset kohdistuvat suunnit-
telualueen luoteispuolella olevaan Tömisevän asuinrakennukseen (välkevaikutus 8,5 h/v) sekä 
itäpuolella olevaan Arkinperän asumattomaan asuinrakennukseen (välkevaikutus 18,5 h/v). 
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Kuva 28. Välkemallinnus. 
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6.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Maa- ja kallioperä 
Maa- ja kallioperään aiheutuu muutoksia rakentamisesta johtuen, koska niitä joudutaan muok-
kaamaan voimaloiden perustuksia varten. Suunnittelualue sijoittuu metsäalueelle, jonka maaperä 
on sekalajitteista (moreenia). Pieniltä osin on myös turvemaata. Kallioperä on granodioriittia, 
tonaliittia, kvartsidioriittiä, kiillegneissiä ja kiilleliusketta. Suunnittelualueella ei ole arvokkaita 
maaperämuodostumia ja lähimmät sijaitsevat n. 1,3 km suunnittelualueen koillispuolella. Vaiku-
tukset maa- ja kallioperään jäävät vähäisiksi tuulivoimaloiden rakentamis- ja sulkemisvaiheissa. 
Toimintavaiheessa vaikutuksia ei synny – ainoastaan voimaloiden koneistoöljyt aiheuttavat vä-
häisen pilaantumisriskin. 
 
Happamat sulfaattimaat 
Sulfaattimaat ovat muodostuneet Itämeren alueelle Litorinakauden aikana, jolloin bakteerien 
kasvijäämien hajotusprosessin yhteydessä kerrostui silloisen meren pohjalle sulfidisedimenttejä. 
Nykyisin nämä kerrokset sijaitsevat maan kohottua merenpinnan yläpuolella. Kun ne pysyvät 
pohjaveden pinnan alla, kerrokset säilyvät neutraaleina. Jos ne kuitenkin kuivuvat ja altistuvat 
hapelle, esimerkiksi kaivamisessa rakennustöiden yhteydessä, maakerrokset muuttuvat happa-
miksi sulfaattimaiksi. Maaperän ja alueen vesien pH laskee merkittävästi ja tällöin raskasmetallit 
liukenevat helpommin, mistä aiheutuu esimerkiksi viljelykäytölle ongelmia ja kustannuksia sekä 
kuormitusta alapuolisiin vesistöihin. Myös maaperässä on jo itsessään normaalia runsaammin 
rikki- ja metalliyhdisteitä. Pahimmillaan aiheutuu erityisesti alapuolisten vesistöjen ekosysteemi-
en epätasapainoa, kalakuolemia, kasvien kasvuhäiriöitä sekä pohjaeläimistön ja kalojen lisään-
tymisalueiden häviämistä (Maaseutuverkosto 2009). 
 
Sulfaattimaat sijaitsevat pääosin Pohjanmaalla, vyöhykkeellä Närpiöstä Ouluun, mutta kapeampi 
vyöhyke ulottuu myös Etelä-Suomen rannikkoalueelle. Pääasiallinen sijaintisyvyys on noin 60 
metriä merenpinnasta, mutta paikoin myös 80–100 metriä merenpinnasta (Maaseutuverkosto 
2009). Suunnittelualue sijoittuu tälle vyöhykkeelle. GTK tekee happamien sulfaattimaiden kartoi-
tusta Pohjanmaan rannikolla, mutta suunnittelualueelta ei ole vielä kartoitustietoja. Ennakkotul-
kinnan mukaan happamien sulfaattimaiden esiintymisriski on suunnittelualueella hyvin pieni, 
mm. alueen maaperästä johtuen (GTK, happamat sulfaattimaat –karttapalvelu 2015). Jatkosuun-
nittelussa happamien sulfaattimaiden olemassaolo tulisi selvittää rakentamisalueilta maaperätut-
kimuksin, jotta vaikutuksilta voidaan varmasti välttyä.  
 
Vesistöt ja pohjavedet 
Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon arvioidaan kokonaisuudessaan pääasiassa vähäisiksi. Raken-
tamisen aikaiset vaikutukset pintavesiin ovat paikallisia ja ilmenevät lyhytaikaisina samentumina 
ja ravinnepitoisuuksina rakentamispaikkojen läheisyydessä. Vastaanottaviin vesistöihin (Pöntiön-
joki, Himanganjoki, merialue) kulkeutuvat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet arvioidaan vähäisiksi, 
koska valumavedet ehtivät puhdistua ojaverkostossa ja suotautumalla metsä- ja suoalueilla. 
Voimalan 35 rakentamisalueen sijoittuminen Pöntiönjoen sivu-uoman päälle aiheuttaa lieventä-
miskeinoin kohtalaisia/muuten merkittäviä vaikutuksia. Lievennyskeinona tulisi käyttää voimalan 
siirtämistä pois suoraan sivu-uoman päältä sekä valumavesien johtamista niin, etteivät ne kul-
keudu suoraan uomaan. Rakentamisen aikana työkoneet ja toiminta-aikana tuulivoimalan koneis-
tot aiheuttavat lievän öljyvuodon riskin suunnittelualueella. Toiminnan aikana ei muuten aiheudu 
vaikutuksia paitsi em. äärimmäisessä poikkeustilanteessa voimalan rikkoutuessa. Toiminnan lop-
pumisen vaikutukset vastaavat rakentamisen aikaisia vaikutuksia ja maisemointi puhtailla, tar-
koitukseen soveltuvilla massoilla vähentää vaikutuksia.  
 
Suunnittelualueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet 
Kurikkala I ja II (I-luokka) sijaitsevat noin 3,3 km sen koillispuolella ja Tiilipruukinkangas (A I-
luokka, C II-luokkaa) noin 3,7 km suunnittelualueesta lounaaseen. Suunnittelualueella ei ole tie-
dossa olevia kaivoja tai vedenottamoita. Pohjavesivaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäisiä 
tuulipuiston rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa. Suunnittelualueella ei arvioida muodos-
tuvan merkittäviä määriä pohjavettä. Rakentamistyöt aiheuttavat paikallisesti pohjaveden lyhyt-
aikaista samentumista ja työkoneiden öljyt lievän pilaantumisriskin. Toiminnan aikana tuulivoi-
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malan rikkoutuminen ja öljyjen pääseminen maastoon aiheuttaa vähäisen paikallisen pilaantu-
misriskin.  Toiminnan lopettamisenaikaiset vaikutukset vastaavat rakentamisen vaikutuksia ja 
niitä voidaan vähentää maisemoimalla sijoituspaikat puhtailla, alkuperäisenkaltaisilla massoilla. 
 
Ilmasto 
Varsinaisessa tuotantovaiheessa tuulivoima ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä eikä muitakaan 
päästöjä ilmaan. Tuulivoimantuotannosta ei myöskään synny juuri lainkaan jätteitä eikä esimer-
kiksi lauhdevesipäästöjä vesistöön. Tuulivoimatuotannon ilmastovaikutukset ovat positiivisia, sillä 
sen avulla voidaan korvata esim. fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa uusiutu-
valla energialla. Mikäli Suomessa tuotetun energiamäärän ja energiatuotantomuotojen arvioidaan 
pysyvän vakiona ja suunniteltujen tuulivoimaloiden tuottaman sähkön arvioidaan korvaavan eri 
sähkön-tuotantomuotoja niiden keskimääräisen käytön mukaan, voidaan hankkeella arvioida 
saavutettavan noin 45 000–101 000 tonnin säästöt Suomen sähköntuotannon vuosittaisista hiili-
dioksidi-päästöistä. Tämän voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus ilmastoon kasvihuonekaa-
sujen osalta. 

6.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

Kasvillisuus ja luontotyypit 
Voimalaitosten sijoituspaikoilla tai huoltoteiden alueilla ei esiinny arvokkaita luontokohteita. 
Uhanalaista tai erityisesti suojeltavaa kasvilajistoa ei suunnittelualueelta havaittu. Myöskään 
luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei suunnittelualueella esiinny. Arvokkaimmat luonto-
kohteet alueella löytyvät ojittamattomasta suoluonnosta, ja muutamista vanhemmista hakkuilta 
säästyneistä sekametsäkuvioista. Suunnittelualueella esiintyviä uhanalaisia suotyyppejä edusta-
vat mm. Linttirämeen vaarantuneet sara- ja lyhytkorsirämeet, Nutturan saraneva ja luhtaneva-
korpimuutuma sekä Jouhtenen lyhytkorsineva ja -nevaräme. Suunnittelualueella esiintyy myös 
pirunpeltoja. Pöntiönjoen sivu-uoma on mahdollinen vesilain mukainen kohde, kuten Nutturan 
nevalla sijaitsevat lampareet ja Hirvijärvi. Pöntiönjokivarsi sivu-uomineen on tärkeä ekologinen 
vyöhyke. Metsälain mukaisista elinympäristöistä suunnittelualueella esiintyy kivikoita (pirunpelto-
ja) ja ojittamattomien soiden metsäsaarekkeita.  
 
Hankkeen metsäaluerakenteeseen kohdistava pirstova vaikutus arvioidaan paikallisella tasolla 
kohtalaiseksi. Alueellisella tasolla pirstoutumisvaikutus arvioidaan vähäisiksi. Koska suurin osa 
suoran vaikutuksen alueella olevista luontotyypeistä on tavanomaisia, yleisiä luontotyyppejä, 
ovat vaikutukset näihin vähäisiä. Suunnittelualueen metsä- ja suoalueet ovat pääsääntöisesti 
tavanomaisia eri-ikäisiä talousmetsiä tai ojitettuja turvekankaita. Tavanomaisenkin metsäpinta-
alan väheneminen voimalaitospaikkojen ja huoltoteiden alta selvitysalueen pinta-alaan nähden on 
vähäistä, noin 2 % luokkaa.  
 
Suunnittelualueen arvokkaat luontokohteet ovat pääsääntöisesti turvassa maanrakennustoimien 
suorilta ja epäsuorilta vaikutuksilta. Mahdolliset vaikutukset tavanomaista talousmetsäluontoa 
korkeamman herkkyystason kohteisiin ovat vähäisiä, lukuun ottamatta yhtä voimalapaikkaa. 
Pöntiönjoen sivu-uoman varteen sijoittuu yksi voimala, jonka vaikutukset mahdolliseen vesilain 
mukaiseen luontotyyppiin ovat haitallisia suuruudeltaan merkittäviä, lievennystoimin kohtalaisia. 
Vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin arvioidaan muilta osin vähäisiksi tai olemattomiksi. 
Metsälakikohteisiin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Koska luontoselvityksissä eikä uhanalais-
ten lajien tietojärjestelmäpoiminnasta ilmennyt arvokasta kasvilajistoa, uhanalaisiin, rauhoitet-
tuihin ja harvinaisiin kasvilajeihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.   
 
Linnusto 
Hankkeen toteutuminen vaikuttaisi linnustoon törmäyskuolemien, elinympäristömenetysten ja -
muutosten sekä erilaisten häiriövaikutusten kautta. Suunnittelualueen vaikutuspiirissä esiintyvän 
pesimälinnuston arvioidaan pysyvän pääpiirteissään nykyisen kaltaisena, joskin alueen herkim-
mistä lajeista metson ja petolintujen reviirejä saattaisi autioitua ja kanta paikallisesti harveta. 
Merkittävyydeltään tuulivoimapuiston vaikutukset pesimälinnustoon arvioidaan kohtalaisiksi.  
Kirjallisuustietojen valossa yhden merikotkareviirin siirtymistä tai autioitumista on pidettävä 
mahdollisena seurauksena hankkeen johdosta. Reviiri ei ole tiettävästi tuottanut poikasia vuoden 
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2008 jälkeen. Tämän hetkistä valtakunnallista nopean runsastumisen kehitystä tuulivoimahanke 
ei vaarantaisi. 
 
Muuttolintujen osalta suunnittelualue sijoittuu tärkeälle muuttolintureitille ja maakunnallisesti 
merkittävän levähdysalueen kanssa samalle muuttokäytävälle. Yksittäisenä tuulivoimapuistona 
sen vaikutus kirjallisuustietojen valossa muuttolinnustolle ei kuitenkaan olisi merkittävä, eikä se 
aiheuttaisi läpimuuttaviin populaatioihin havaittavia vaikutuksia. Näin ollen tuulivoimapuistolla 
arvioidaan olevan toteutuessaan kohtalaisia vaikutuksia.  
 
Kansainvälisesti tärkeälle lintualueelle, Rahjan saaristoon, on etäisyyttä lähimmillään 2,1 km. 
Lähimmät maakunnallisesti tärkeiksi lintualueiksi luokitellut ovat Tomujoen kerääntymisalue 
3,2km etäisyydellä ja Mikonlahti-Ruonanlahti on 2,5 km etäisyydellä.  Tehdyn arvion mukaan 
hanke ei olennaisesti aiheuta muutoksia linnustoon tai niiden käyttäytymiseen arvokkailla lintu-
alueilla. Rannikon arvokkaiden lintualueiden linnut eivät juuri liiku suunnittelualueella ja hanke ei 
ohjaisi lintuja Tomujoen peltoalueen ulkopuolelle. 
 
Lepakot ja liito-oravat 
Liito-oravan elinympäristöt on huomioitu sijoitussuunnitelmassa.  Sekä rakentamis- ja purkamis- 
että toimintavaiheessa vaikutukset liito-oravaan arvioidaan vähäisiksi. Ekologisten yhteyksien 
huomioimisen myötä lajin liikkuminen suotuisille metsäalueelle ei esty tuulivoimahankkeen myö-
tä. 
 
Lepakkokartoituksessa havaittiin kahta eri lepakkolajia, pohjanlepakkoa ja siippalajia. Lepakko-
havaintoja kertyi kohtalaisesti. Selvityksen perusteella suunnittelualuetta ei voida pitää lepakoi-
den kannalta erityisen tärkeänä esiintymisalueena, mutta lepakoiden kannalta tärkeitä elinympä-
ristöjä esiintyy mm. kosteikoilla. Tehdyt havainnot, muuton todennäköinen puuttuminen, uhan-
alaisten lajien puuttuminen, potentiaalisten talvehtimisalueiden puuttuminen, lajien kannalta 
arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen, mahdollisten siirtymäreittien huomioiminen tuuli-
voimaloiden sijoitussuunnittelussa sekä kolopuuston vähäisyys huomioon ottaen hankkeen vaiku-
tusta lepakoille ei voida pitää merkittävänä. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti törmäysriski 
huomioiden vaikutus on korkeintaan kohtalainen hankkeen toimintavaiheessa. Rakentamisvai-
heessa ja toiminnan päättymisvaiheessa vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.  
 
Muu eläimistö 
Vaikutukset viitasammakkoon arvioidaan vähäisiksi-olemattomiksi, sillä tuulivoimapuistoon liitty-
vät toiminnot sijoittuvat riittävän etäälle viitasammakon esiintymispaikoista ja tuulivoimaloiden ja 
huoltoteiden rakennuspaikkojen valumavedet ohjautuvat elinympäristöjen ohi tai suodattuvat 
ennen vastaanottavia vesistöjä.  
 
Tuulivoimahankkeen arvioidaan vaikuttavan maaeläimistöön lähinnä elinympäristömenetysten ja 
ihmistoiminnasta aiheutuvien häiriövaikutusten kautta. Kokonaisuutena vaikutukset eläimistöön 
arvioidaan rakentamisvaiheessa ja toiminnan päättyessä kohtalaisiksi. Vaikutuksia tähän aikaan 
aiheuttaa vilkas ihmistoiminta alueella, koska jotkin eläinlajit ovat hyvin arkoja suhtautumises-
saan ihmistoimintaan.  Toiminta-aikana vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, koska tällöin häiriötä 
tuottavaa ihmistoimintaa on alueella vähemmän ja monet eläinlajit todennäköisesti tottuvat tuu-
livoimaloihin jossain määrin. 

6.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen 

Tuulipuiston rakentaminen, toiminta ja käyttö muuttavat alueen aluerakennetta johtuen tiestön, 
sähkönsiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisesta. Alueen toiminnallinen luonne muuttuu 
maa- ja metsätalousvaltaisesta teollisen energiatuotannon alueeksi. Alue säilyy kuitenkin pää-
maankäyttötarkoitukseltaan metsätalousalueena. Maankäytöllisestä näkökulmasta tuulivoima-
puistojen vaikutukset maankäyttöön eli metsätalouteen ja virkistyskäyttöön arvioidaan vähäisik-
si. Myös kalliokiviaineksen ottoon vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Tuulivoimahankkeet toteutu-
essaan eivät estä nykyisiä toimintoja jatkamasta alueella. Turkistarhausta ja villisikafarmia on 
tarkasteltu osion lopussa. 
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Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistot rajoittavat asuin- ja lomarakentamista tuulipuis-
tojen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä, mutta muulle tuulipuistoalueita ympäröiville 
asutuksille ei maankäytöllisessä mielessä aiheudu vaikutuksia. Asuin- ja lomarakentamisen osalta 
vaikutukset arvioidaan kohtalaiseksi suunnittelualueen tuntumassa, muualla vähäiseksi. Metsäta-
louden ja virkistyksen osalta hankkeesta koituu myös myönteisiä vaikutuksia, kun huoltotiever-
kosto palvelee myös metsätaloutta ja alueella liikkumista. Metsäkiinteistöjen osalta tiedetään että 
se mahdollistaa niiden arvon nousua, koska hyvä tiestö mahdollistaa ympärivuotisen puunkor-
juun ja hyvät puun varastointialueet.  
 
Torvenkylän tuulipuisto hankkeen osalta hankekehittäjä on sitoutunut tarjoamaan tuulipuistoalu-
etta Kalajoen kaupungille mahdollisena matkailukohteena ja uusiutuvan energian esittelyalueena 
kesäisin turistisesonki aikaan.  
 
Vaikutukset turkistarhaukseen ja villisikafarmiin 
Kokkokankaan tuulipuiston länsipuolella Marjajärventien varressa sijaitsee laajempi turkistarha-
alue, lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä voimalasta. Muita yksittäisiä turkistarhoja sijait-
see mm. Kokkokankaan tuulipuiston eteläpuolella Lajuksentiellä lähimmillään noin 1675 metrin 
etäisyydellä, länsipuolella Parkaksessa, lähimmillään noin 1700 metrin etäisyydellä ja koillispuo-
lella Torvenkylällä, lähimmillään noin 2100 metrin etäisyydellä ja itäpuolella Pahkalassa 3200 
metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Turkistarhoja on myös Torvenkylän tuulipuiston län-
sipuolella Tömisevässä, lähimmillään noin 880 m etäisyydellä, Kekolahdessa noin 1750 metrin 
etäisyydellä ja itäpuolella Kurikkalassa noin 3650 m etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Kalajo-
en kaupungin kaavoitusyksikön tietojen mukaan (Jorasmaa 20.4.2015) Marjajärventien turkistar-
ha-alueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Alue on jo ennen kuntaliitosta suunniteltu 
turkistarha-alueeksi ja alueelle on tehty palstoitussuunnitelma, jonka mukaisesti nykyinen tarha-
alue on rakennettu ja jonne Kalajoen kaupunki osoittaa lähialueen turkistuotannon keskittämistä. 
Palstoitussuunnitelman mukaan mahdollisia laajentamisalueita olisi nykyisen tarha-alueen poh-
jois- ja eteläpuolella Marjajärventien länsipuolella. Laajentumista myös Marjajärventien pohjois- 
ja itäpuolelle on pohdittu.  
 
Suomen Turkistuottajien mukaan lähimmäisetäisyys turkistarhasta tulisi olla 700–800 metriä, 
jotta vältettäisiin merkittävät vaikutukset. Maankäytön näkökulmasta turkistarhaus voi jatkua 
nykyisillä turkistarha-alueilla ja tuulivoimapuistojen vaikutus turkistarhaukseen arvioidaan vähäi-
seksi. Tuulivoimapuisto saattaa vaikuttaa kuitenkin turkistarha-alueiden laajenemissuunnitelmiin, 
mikäli tarha-alue sijoittuu 700–800 metriä lähemmäksi tuulivoimalaa. Marjajärventiellä sijaitse-
van turkistarha-alueen laajeneminen etelään ja Marjajärventien itäpuolelle lyhentää suojaetäi-
syyttä lähimpään tuulivoimalaan. Tästä näkökulmasta tuulipuiston vaikutus Marjajärven tarha-
alueen laajenemiseen lähemmäksi kuin 700–800 metriä lähimmästä tuulivoimalasta arvioidaan 
kohtalaiseksi. Tuulivoimaloiden rakentamisaikana normaali rakentamiseen liittyvä ääni ei toden-
näköisesti häiritse tarhaeläimiä. Turkistuotantoeläinten poikimisaikoina huhtikuun ja kesäkuun 
välisenä aikana eläimet ovat herkempiä voimakkaille ja ennestään tuntemattomille äänille. Siten 
kovaa melua synnyttäviä rakennusvaiheita olisi syytä rajoittaa poikimisajan ulkopuolelle. Raken-
tamisvaiheessa turkiseläimille koituva vaikutus arvioidaan nämä seikat huomioiden vähäiseksi. 
Mallinnuksen mukaan toimintavaiheessa melu- ja välkevaikutuksia voi aiheutua Marjajärventien 
ja Tömisevän alueen turkistarhojen alueille. Toimintavaiheessa näiden läheisten turkistarhojen 
turkiseläimille koituva meluvaikutus arvioidaan vähäiseksi/kohtalaiseksi, muihin lähialueen turkis-
tarhoihin aiheutuva vaikutus arvioidaan vähäiseksi/olemattomaksi. Toimintavaiheen meluvaiku-
tusta turkiseläimille tulisi kuitenkin seurata ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vaikutuksen vä-
hentämiseksi, jos tarpeen. Turkiseläinten suojat ovat katettuja ja tarha-alue aidattu. Näkemäes-
teiden avulla voidaan tarvittaessa lieventää turkiseläimille kohdistuvia haittoja. Vilkkuvat lentoes-
tevalot saattavat häiritä eläimiä, mikäli ne ovat väärin suunnatut. Välkkeen ja lentoestevalojen 
vaikutus arvioidaan siten kokonaisuudessaan vähäiseksi.  
 
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry on 15.4.2015 tiedottanut uudesta esityksestä, joka 
on lisäys ja täydennys aikaisempaan turkisalan lausuntoon. Tässä esityksessä esitetään suoja-
etäisyyttä turkistuotantoalueiden ja nykyisten suurten voimaloiden ja varsinkin voimalakenttien 
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osalta nostettavaksi 1500 metriin. Marjajärventien turkistuotantoalueen ja tuulivoimatuotannon 
yhteensovittaminen voidaan jatkosuunnittelussa huomioida tarhaajien, tuulivoimatoimijan ja 
Kalajoen kaupungin kesken.  
 
Kokkokankaan tuulipuiston pohjoisosassa sijaitsee noin 19 hehtaarin kokoinen villisikatarha, jota 
suunnitellaan tulevaisuudessa mahdollisesti laajennettavan kohti koillista. Lähin Kokkokankaan 
tuulivoimapuiston voimala sijaitsee tarha-alueen eteläpuolella noin 85 m etäisyydellä ja koillis-
puolella noin 170 metrin etäisyydellä. Villisiat laiduntavat ulkona ympäri vuoden aidatun alueen 
sisäpuolella. Villisikatarhaaja Toni Heikkilän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta (14.8.2014 ja 
21.4.2015) villisika ei ole erityisen herkkä ympäristössä tapahtuville häiriöille. Tarhaaja on tark-
kaillut eläinten käyttäytymistä ja reagointia mm. työkoneiden ääniin, metsästysaseiden ampu-
maääniin ja läheisen kalliolouhosalueen räjäytysääniin. Tuulivoimaloiden rakentamisaikana nor-
maali rakentamiseen liittyvä ääni ei todennäköisesti häiritse villisikoja. Kuitenkin esimerkiksi ke-
vään porsimisaikana villisiat voivat olla herkempiä, minkä vuoksi kovaa melua aiheuttavat työ-
vaiheet on syytä siirtää porsimisajan ulkopuolelle. Toimintavaiheessa mallinnusten perusteella 
villisikatarhan alueelle aiheutuisi jonkin verran melu- ja välkevaikutusta. Koska villisikojen ei 
kuitenkaan ole todettu olevan erityisen herkkiä ympäristöhäiriöille, arvioidaan hankkeen häiriö-
vaikutukset villisikatarhalle vähäiseksi/kohtalaiseksi. Toimintavaiheen melu- ja välkevaikutusta 
villisikoihin tulisi kuitenkin seurata ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vaikutuksen vähentämi-
seksi, jos tarpeen.   
 
Muihin lähiympäristön koti- ja tuotantoeläimiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan pitää kokonai-
suudessaan vähäisinä   
 
Yritys- ja kuntatalousvaikutukset 
Tuulipuistot ovat merkittäviä rakennushankkeita, jotka vaikuttavat aluetalouteen mm. työllisyys-
vaikutusten ja verokertymän kautta. Hankkeet tuottavat kunnalle verotuloja ja tuulipuiston 
maanomistajille vuokratuloja. Tuulivoimahankkeen toteutuessa sillä pystytään kasvattamaan 
uusiutuvan energian tuotantoa.  
 
Tuulivoiman työllistävä vaikutus painottuu hankkeen rakentamisvaiheeseen, toimintavaiheessa 
vaikutus on pienempi. Tuulivoiman purkamisen aiheuttama työvoiman tarve voidaan rinnastaa 
rakentamisvaiheeseen. Sulkemisvaihe on kuitenkin kestoltaan lyhyempi. Teknologiateollisuus 
Ry:n mukaan tuulivoima-alan työpaikat liittyvät pääasiassa teknologiateollisuuden piiriin. EWEA:n 
(The European Wind Energy Association) on laskenut, että Euroopassa tuulivoimapuiston raken-
taminen työllistää suoraan keskimäärin 10 ja välillisesti viiden henkilö-työvuoden verran raken-
nettua megawattia kohti. Tästä määrästä voimaloiden ja niiden komponenttien valmistuksen 
osuus on noin 12,5 henkilötyövuotta. Rakentamisen osuus on puolestaan 1,2 henkilötyövuotta 
megawattia kohti. Alihankintaketjut huomioon ottaen tuulivoimarakentamisen kotimaisuusaste on 
ollut perinteisesti varsin korkea. EWEA:n mukaan tuulivoimahankkeen toimintavaiheessa euroop-
palainen tuulivoimapuisto synnyttäisi keskimäärin 0,33 käyttöön ja huoltoon liittyvää työpaik-
kaa/asennettu MW. Lisäksi muuhun toimintaan syntyy vielä 0,77 työpaikkaa/MW. Tämän mukaan 
tuulivoimapuisto työllistää käytön aikana noin 0,4 ihmistä asennettua megawattia kohti. Voima-
loiden valmistuksessa hankkeen myötä voisi syntyä siten 1350 henkilötyövuotta, hankkeen ra-
kentamisessa 130 htv ja toiminnan aikana 43 htv. Toteutuessaan Kokkokankaan ja Torvenkylän 
hankkeet voivat tarjota uusia mahdollisuuksia alueen teollisuudelle ja elinkeinoelämälle liittyen 
esimerkiksi rakennustöihin ja palvelutarjontaan ja sillä arvioidaan olevan vähäinen positiivinen 
vaikutus. Tuulivoimapuiston rakentamisen ja toiminnan aikana syntyy jossain määrin työn, palve-
lujen ja materiaalien kysyntää, jotka lisäävät taloudellista toimeliaisuutta alueella. Kysyntä koh-
distuu esimerkiksi maansiirtotöihin, ravitsemuspalveluihin ja rakennusmateriaaleihin.  
 
Kunta kantaa tuulivoimaloista kiinteistöveroa. Kiinteistövero määräytyy yleisen kiinteistöveropro-
sentin, tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä vuosittain tehtävien ikäalen-
nusten perusteella (Motiva 2013). Tuulivoimatiedon (2011) mukaan esimerkiksi 15 kolmen me-
gawatin tuulivoimalan maksettava kiinteistövero voi olla kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla 
noin miljoona euroa. Kiinteistöveron tarkan määrän arviointia vaikeuttaa se, että hankkeen to-
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teuttamisajankohtana veroperusteet voivat olla erilaisia kuin suunnitteluvaiheessa. Joka tapauk-
sessa suunnittelualueen kunnalle syntyy tuulivoimaloista kiinteistöveron muodossa huomattavia 
lisätuloja. Simon kunnanjohtaja Esko Tavia arvioi keväällä 2012 (YLE), että kunnan alueelle sii-
hen mennessä rakennetut kuusi tuulivoimalaa tuottavat kiinteistöverotuloja kahden sairaanhoita-
jan kunnalle aiheuttamien kustannusten verran. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana syntyy 
vuokratuloa maataan tuulivoiman käyttöön vuokranneille maanomistajille. Maanomistajille mak-
settava maanvuokrasumma riippuu toimijan ja vuokraajan välisestä sopimuksesta. Vuokrasum-
mia voidaan pitää merkittävinä suhteessa metsä- tai maatalouden käytöstä poistuvan varsin pie-
neen maapinta-alaan. Kokonaisuudessaan hankkeesta koituu siis positiivinen talousvaikutus, 
jonka merkitys esimerkiksi kuntien osalta riippuu niiden koosta ja taloudellisesta tilanteesta. 
Myönteinen talousvaikutus hankkeessa keskittyy Kalajoen kuntaan ja se arvioidaan kohtalaiseksi.  
 

6.5 Vaikutukset liikenteeseen, tutkiin ja tietoliikenteeseen 

Liikenne 
 
Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmillaan tuulipuiston rakentamisvaiheessa. Kul-
jetukset tapahtuvat raskailla ajoneuvoilla, mikä aiheuttaa tiestön parantamistarvetta ainakin 
tuulipuiston sisällä ja lähialueella. Vähäistä liikennöintiä aiheuttaa myös voimaloiden huoltotarve. 
 
Suunnittelualueen länsipuolella kulkee valtatie 8 (Kokkolantie), josta suunnittelualueen pohjois-
puolella erkanee itä-kaakkoon yhdystie 18051 (Torvenkyläntie). Torvenkyläntie yhtyy suunnitte-
lualueen itäpuolella yhdystiehen 7730 (Pöntiöntie), joka puolestaan lounaaseen kulkiessaan yhtyy 
Himangan kirkonkylän alueella seututiehen 775 (Kannustie) ja valtatiehen 8. Kuljetukset suunnit-
telualueelle hoidettaisiin näiden teiden kautta. Vaihtoehtoisista satamista (Kokkola, Kalajoki) 
erikoiskuljetukset hoidettaisiin 8-tien kautta suoraan, tai käyttäen myös yhdysteitä 7730 ja/tai 
18053. Valtatie 8 on kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan hyvää, valtatietasoista tietä, liikennemäärät 
ovat suunnittelualueen kohdalla kohtuullisia ja tie ei ole niin herkkää lisääntyvän liikenteen vaiku-
tuksille. Yhdystie 7730 on kauttaaltaan päällystettyä, reilut 6 metriä leveää tietä, jonka liikenne-
määrät ovat tieluokkaan nähden hieman keskimääräistä suurempia. Yhdystie 18051 on kauttaal-
taan päällystettyä, reilut 6 metriä leveää ja liikennemäärät ovat tieluokkaa nähden valtakunnal-
lista ja alueellista keskitasoa.  
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Hankkeen raskaan liikenteen lisäys ja myös erikoiskuljetukset tulevat kuitenkin jossain määrin 
vaikuttamaan erityisesti em. teiden liikenteen sujuvuuteen 1-2 vuotta kestävän rakentamisvai-
heen aikana. Toimintavaiheen liikennevaikutuksia, eli käytännössä vähäisen henkilöliikenteen 
vaikutusta pidetään vähäisenä.  
 
Lentoliikenne ja Puolustusvoimat 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt 22.3.2013 Kokkokankaan tuulipuistolle ja 
30.5.2014 Torvenkylän tuulipuistolle lentoesteen pystyttämiseksi haetun korkeuden (195-220 
metriä maanpinnasta) mukaisesti lentoesteluvat. Lentoesterajoitukset eivät siten lähtökohtaisesti 
estä hankkeen toteutumista. Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistojen suunnittelualueelle 
ulottuvan Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman korkeusrajoitusalueen rajoittavana korkeutena on 
340 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on vähemmän kuin korkeusrajoi-
tusalueen maksimikorkeus, minkä perusteella vaikutuksia Kokkola-Pietarsaaren lentokentän toi-
minnalle ei syntyisi. Myöskään muiden suunnittelualueen lähialueella sijaitsevien lentopaikkojen 
turvallisuus ei vaarannu. 
 
Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon myös maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampumaharjoitusalueille, 
varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 
Torvenkylän tuulivoimapuiston vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan on selvitetty pyytämällä 
lausunto Pääesikunnalta. 27.6.2014 saadun lausunnon mukaan Torvenkylän tuulivoimapuistolla 
ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suori-
tuskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun. Puolustus-
voimien lausunnon mukaan myöskään hankkeen vaikutukset ilmavalvontatutkiin eivät ole niin 
merkittäviä, että tarkempi tutkavaikutusselvitys olisi tarpeen. Pääesikunta on 28.10.2013 anta-
massa lausunnossa todennut, että Kokkokankaan tuulivoimaloiden haittavaikutukset ilmavalvon-
tatutkiin tulee selvittää puolustusvoimien hyväksymällä toimijalla Teknologia tutkimuskeskus 
VTT:llä. Hankekehittäjältä saaman tiedon mukaan VTT:n tutkavaikutusselvityksestä ei vielä ole 
saatu lausuntoa.   
 
TV-lähetykset ja tiedonsiirto 
Tuulivoimapuiston on todettu joissain tapauksissa aiheuttavan häiriötä tv-signaaliin voimaloiden 
lähialueilla. Häiriöiden esiintymiseen vaikuttaa voimaloiden sijainti suhteessa lähetinasemaan ja 
tv-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuus ja suuntaus sekä maaston muodot ja muut 
mahdolliset esteet. Suunnittelualuetta läheisimmät lähetysasemat sijaitsevat Kruunupyyssä ja 
Kalajoella. Jos jatkosuunnittelussa yhteistyössä Digita Oy:n kanssa hankkeella todetaan olevan 
vaikutuksia alueen antenniTV-vastaanottoon, voidaan esimerkiksi muutamiin alueen taloihin 
asentaa oma vahvistin tai alueelle pystyttää ylimääräinen masto lähettimineen. Digita vastaa 
valtakunnallisista lähetys- ja siirtoverkoista sekä radio- ja televisioasemista. Lisäksi Torvenkylän 
tuulivoimahanke on tehnyt keväällä 2015 tämänhetkisen tv-signaalin voimakkuuden mittausta 
Digitan ilmoittamalla mahdollisella tuulipuiston katvealueella ja sen ulkopuolella. 
 
Teleoperaattorit käyttävät radiolinkkiyhteyksiä matkapuhelin ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämi-
sessä. Tuulivoimala voi aiheuttaa häiriötä tietoliikenteeseen, mikäli se sijaitsee lähettimen ja 
vastaanottimen välissä. Tuulivoimapuiston mahdollisista vaikutuksista linkkijänteiden toimintaan 
voidaan tarvittaessa pyytää lausunto viestintävirasto Ficoralta.  
 
Säätutkat 
Tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle Ilmatieteen laitoksen käyttä-
mistä säätutkista. Lisäksi alle 20 kilometrin etäisyydellä säätutkista tulisi arvioida tuulivoimaloi-
den vaikutukset. Lähin Ilmatieteen laitoksen säätutka sijaitsee Vimpelissä, jonne on matkaa noin 
100 kilometriä. Ilmatieteen laitokselta saadun tiedon mukaan Kokkokankaan ja Torvenkylän tuu-
lipuistojen vaikutuksia säätutkiin ei ole tarpeen arvioida tarkemmin, eivätkä tutkahäiriöt muodos-
ta estettä tuulivoiman rakentamiselle. 
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Selkeimmät maisemavaikutukset syntyvät Himankakylän arvokkaalle maisema-alueelle (kuvat 31 
ja 34) ja suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevalle Himangan peltoalueelle sekä Rahjan saaris-
toon mantereen puoleisillle rannoille ja vesialueiden keskiosiin. Pienialaisia näkymiä syntyy myös 
Pohjanmaan rantatielle (kuva 32). Näissä kohteissa maisemavaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. 
Raumankarin-Sautinkarin kulttuurimaisemaan ja Hiekkasärkkien maisema-alueille maisemavaiku-
tukset on arvioitu vähäisksi. Tuulivoimapuistot muuttavat maisemaa eniten alueilla, joista ha-
vainnoidaan laajojen avoimien alueiden yli. Selkeimmät maisemalliset vaikutukset syntyvät lähi-
alueen kyliin Torvenkylälle, Pöntiöön (kuva 33) ja Pahkalaan. Osaan näistä alueista kaikki tuuli-
puistojen voimalat voivat näkyä kerrallaan. Näissä kylissä maisemavaikutukset arvioidaan kohta-
laisiksi. Tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle ja torniin asennettavat lentoestevalot muuttavat 
mm. Torvenkylän, Pöntiön ja Pahkalan maiseman muuten valotonta luonnetta pimeän aikaan.  
Pienempialaisia maisemavaikutuksia syntyy myös Rautilan, Kekolahden ja Alajoen kyliin. Himan-
gan keskustaan voi lähimmän Kokkokankaan tuulivoimapuiston voimalan siipiä näkyä. Tuulivoi-
malat näkyvät myös avomerelle.  
 

 

Kuva 31. Havainnekuva Himankakylältä kohti suunnittelualuetta. Lähimmät voimalat ovat noin 2,0 km 
päässä. 

 

Kuva 32. Havainnekuva Pirttijärven ja VT8 väliseltä alueelta kohti suunnittelualuetta. Lähimmät voimalat 
ovat 950 m päässä. 
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Kuva 35. Näkymäalueanalyysi. 
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Muinaismuistot 
Tehdyissä maastoinventoinneissa on löydetty 4 kiinteää muinaisjäännöstä; 2 hautapaikkaa sekä 
kivirakenne ja tervahauta. Kaikki muinaisjäännökset kuuluvat rauhoitusluokkaan 2. Suunnittelu-
alueelta tehtiin lisäksi kaksi havaintoa vanhoista rakennusten perustuksista, jotka eivät kuiten-
kaan ole varsinaisia muinaisjäännöksiä.  Suunnittelualueella voidaan kokonaisuudessaan arvioida 
olevan vähäisiä vaikutuksia alueella sijaitseviin muinaisjäännöksiin. Suunnittelualueelta ja sen 
läheisyydestä löydetyt 4 muinaisjäännöstä ja kaksi muuta kohdetta sijaitsevat riittävän etäällä 
hankkeen infrastruktuurista, minkä ansiosta muinaisjäännöksiin ei kohdistu suoria vaikutuksia. 
Rakentamisvaiheessa muinaisjäännösten olemassaolo täytyy erityisesti huomioida. Hankkeilla voi 
olla muinaisjäännöksiin lähinnä vähäistä ja välillistä maisemavaikutusta, joka voi vaikuttaa mui-
naisjäännöksen kokemiseen.  

6.7 Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin 

Suojelualueiden kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta arvioidaan, että etäisyydessä johtuen 
vaikutuksia ei synny lainkaan tai ne ovat erittäin vähäisiä. Muun lajiston osalta saukon kohdalla 
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. 
 
Natura-alueen suojeluperusteena mainittuun lintulajistoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 
vähäisiksi, sillä Natura-alueen näiden lajien pesivät yksilöt eivät liiku juuri lainkaan tuulivoima-
alueella. Muihin kuin suojelu-perusteena mainittuun lajistoon kohdistuvat vaikutukset voivat 
enimmillään kohtalaisia. Tällaisena lajina pidetään etenkin selkälokkia. Muiden etäämpänä olevi-
en suojelualueiden linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.  
 
Kokonaisuutena hankkeen vaikutukset suojelualueisiin arvioidaan enimmilläänkin vähäisiksi. 
 

6.8 Sähkönsiirron vaikutukset 

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulipuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuis-
tojen omille sähköasemille toteutetaan maakaapelein. Tuulipuistot liitettäisiin alustavan suunni-
telman mukaan suunnittelualueen länsipuolella kulkevaan Fingridin kantaverkkoon joko suoraan 
varsiliittymällä tai kantaverkon yhteyteen rakennettavalla sähköasemalla. Torvenkylän tuulipuis-
ton osalta sähkönsiirto tuulipuiston sisäiseltä sähköasemalta Fingridin kantaverkkoon tapahtuisi 
n. 3,5 kilometrin pituisella maakaapelilla. Kokkokankaan hankkeen osalta tutkitaan myös Fingri-
din kantaverkon linjakäytävään rakennettavaa uutta 110 kV:n siirtolinjaa Kalajoen Jylkän sähkö-
asemalle.     
 
Koska sisäinen maakaapelireitistö on tarkoitus sijoittaa kulkevaksi huoltotiestön rinnalle, voidaan 
arvioida, että sisäinen maakaapeloinnin vaikutukset esimerkiksi luonnonympäristöön ovat yhte-
neviä huoltotiestön arvioinnin kanssa. Koska suunnittelualueen yksi uusi muuntoasema, kaksi 
uutta sähköasemaa sekä 3,5 kilometrin mittainen uusi maakaapeli sijaitsevat metsätalousalueilla, 
jotka ovat etäällä asutuksesta, eivätkä sisällä erityisiä maisemallisia, kulttuurisia tai luonnonym-
päristön arvoja, arvioidaan näiden sähkönsiirtorakenteiden vaikutukset kokonaisuudessaan vä-
häisiksi.  
 
Kokkokankaan alueelta suunniteltu uusi 110 kV:n voimajohto rakennettaisiin kokonaisuudessaan 
olemassa olevan voimajohtokäytävän rinnalle Jylkkään saakka. Olemassa olevaa voimajohtoreit-
tiä ollaan tällä hetkellä saneeraamassa (nykyisin 220+110 kV, muutetaan 400+110 kV). Suunni-
tellun 100 kV:n voimajohdon vaikutukset olisivat siten pääosin olemassa olevan voimajohdon 
vaikutuksia voimistavia. Voimajohdon vaikutuksia kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelualueisiin 
pidetään vähäisinä. Myös vaikutukset pinta- ja pohjavesiin arvioidaan vähäisiksi. Suunniteltu 
voimajohtoreitti halkoo valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä Kalajoen Tyngällä (RKY 
1993) ja Jylkässä (RKY 2009). Näihin kulttuurimaisemakohteisin uuden voimajohtohankkeen 
vaikutusta pidetään kohtalaisena, sillä olemassa oleva voimajohto toimii jo alueella maisemallise-
na häiriötekijänä, jota ollaan hieman laajentamassa. Vaikutuksia muinaisjäännöksiin ei synny, 
kunhan rakentamistöissä otetaan huomioon läheisten muinaisjäännöskohteiden olemassa olo. 
Voimajohtohankkeen vaikutukset alueen pääasiallisiin maankäyttömuotoihin, eli maa- ja metsä-
talouteen, arvioidaan vähäisiksi, sillä maa-aluetta uuden voimajohdon tarpeisiin tarvittaisiin suh-
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teessa vähän. Uuden johdon myötä rakennusrajoitusalueen leveneminen voi hieman rajoittaa 
johdon varressa olevien kiinteistöjen kehittämistä. Erityisesti vaikutusta syntyy muutamiin, joh-
tokäytävän alueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuville kiinteistöille Tyngässä, Jylkässä 
ja Siiponjokivarressa, joissa noin alle 22 metrin etäisyydelle suunnitellusta voimajohdosta sijoit-
tuisi 4 loma- ja vakituista asuntoa. Siiponjokivarressa sijaitsevan lomakiinteistön osalta hankkeen 
vaikutuksia maankäyttöön sekä asumisviihtyvyyteen ja elinoloihin pidetäänkin merkittävinä 
(asunto sijaitsee johtokäytävän alueella), ellei teknisin toimenpitein vaikutusta pystytä vähentä-
mään. Jylkän yhden ja Tyngän kahden vakituisen osalta voimajohdon rakentamisen vaikutusta 
maankäyttöön ja asumisviihtyvyyteen pidetään kohtalaisena-merkittävänä, koska johto sijoittuisi 
verrattain lähelle, vaikka kuitenkin olemassa olevaan johtokäytävään. Tämän perusteella em. 
asuttuihin kiinteistöihin kohdistuvaa terveysvaikutusta pidetään myös kohtalaisena-merkittävänä, 
ellei teknisin toimenpitein vaikutusta voida selvästi vähentää. Muiden lähialueen kiinteistöjen 
osalta vaikutusta maankäyttöön, asumisviihtyvyyteen ja terveyteen pidetään vähäisenä, sillä 
etäisyyttä pidetään riittävänä (vähintään 60 metriä) ja vaikutusta vähentää osaltaan se, että uusi 
voimajohto oltaisiin rakentamassa olemassa olevaan johtokäytävään. Alueen virkistyskäyttöön 
voimajohtohankkeella ei arvioida olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. 
 

6.9 Yhteisvaikutukset 

Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistoja lähimmät suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot 
ovat Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto noin 7 kilometrin etäisyydellä ja Mutkalammin tuulivoi-
mapuisto noin 10 kilometrin etäisyydellä.  Mustilankankaan rakenteilla oleva tuulivoimapuisto ja 
sen pohjoispuolella sijaitsevat suunnitteilla olevat Tohkojan ja Jokelan tuulivoimapuistoalueet 
sijaitsevat 17–20 kilometrin etäisyydellä.  
 
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tulee syntymään maisema-
kuvassa erityisesti tuulipuistojen koillispuolella sijaitsevan Läntisten tuulivoimapuiston kanssa. 
Merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat tuulivoimapuistojen väliin sijoittuviin Pahkalan 
ja Torvenkylän kylämaisemiin, joissa maisema tuulivoimapuistojen rakentamisen myötä muuttuu 
eniten. Pahkalan kylällä maisemavaikutuksia syntyy myös kylän kaakkoispuolella sijaitsevan Mut-
kalammin tuulivoimapuiston kanssa. Yhteisvaikutukset arvioidaan Pahkalan ja Torvenkylän alueil-
la kohtalaisiksi. Pienialaisempia maisemavaikutuksia syntyy myös Rahjan, Roukalan, Alajoen, 
Kurikkalan ja Metsäperän alueelle Läntisen tuulivoimapuiston kanssa. Yhteisvaikutukset arvioi-
daan näillä alueilla korkeintaan kohtalaisiksi. Muille kyläalueille esim. Pöntiöön ja Pernuun mai-
semalliset yhteisvaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Arvokkaista maisema-alueista maisemalliset 
yhteisvaikutuksia syntyisi Läntisten tuulivoimapuiston osalta erityisesti Rahjan saaristoon ja Mut-
kalammin tuulivoimapuiston osalta Himangan peltoalueelle. Muille arvokkaille maisema-alueille 
yhteisvaikutukset jäävät vähäisemmäksi. Maisemavaikutuksen vuoksi Torvenkylän ja Pahkalan 
kylän asukkaiden asumisviihtyvyyteen arvioidaan vähäiseksi/kohtalaiseksi. Muutoin kielteiset 
sosiaaliset yhteisvaikutukset arvioidaan vähäisiksi.    
 
Pesimälinnustoon arvioidaan kohdistuvan muista tuulivoimahankkeista korkeintaan vähäisiä suo-
ria yhteis-vaikutuksia. Joihinkin muuttolintulajeihin voi kohdistua tuulivoimasta merkittäväksi 
katsottavia yhteisvaikutuksia kaikkien tuulivoimahankkeiden toteutuessa. Hankkeen sijoittuessa 
lintujen keskeiselle muuttoreitille, sen voimalakohtainen vaikutus on suurempi kuin esimerkiksi 
sisämaahan sijoitetun voimalan. Sen sijaan hanke ei ole erityisen ongelmallinen levähdysalueille 
tai levähdysalueiden ja yöpymisalueiden väliselle liikehdinnälle, kuten jotkin muut tuulivoima-
puistot.  
 
Muiden yhteisvaikutuselementtien osalta vaikutukset ovat vähäisiä tai vaikutuksia ei katsota ole-
van.  
 
Talouden ja työllisyyden osalta positiiviset yhteisvaikutukset saattavat olla kohtalaisia - merkittä-
viä lähialueella suunnitteilla olevien muiden tuulivoimapuistojen johdosta.  
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6.10 Riski- ja häiriötilanteet 

Rakentamisen aikaiset turvallisuusriskit liittyvät lähinnä työturvallisuuteen. Siksi ulkopuolisten 
liikkuminen on kiellettyä tuolloin tuulivoima-alueella sekä maakaapeleiden ja voimajohdon raken-
tamisalueella. Rakentamisvaihe pyritään kuitenkin suorittamaan niin, että mm. peltotöiden teke-
minen ei hankaloidu. Toiminnanaikaiset riskit liittyvät voimalan rikkoutumiseen ja jään lentämi-
seen lavoista. Kokemusten mukaan rikkoutumisen vaara on kuitenkin hyvin epätodennäköinen. 
VTT:n tilastojen mukaan tuulivoimaloihin liittyviä turvallisuuspoikkeamia on Suomessa ollut vuo-
sina 1996–2011 kuusi kappaletta (vuonna 2011 Suomessa oli 198 tuulivoimalaa). Potentiaalisesti 
vaarallisiksi tapauksiksi on määritelty kaksi tuulivoimalan siiven kärjessä olevan jarrun vaurioi-
tumista ja putoamista. Nykyaikaisissa tuulivoimaloissa ei käytetä tällaista ns. kärkijarrua, joten 
tämä onnettomuustyyppi ei ole mahdollinen nyt suunnitelluissa tuulivoimaloissa. 
 
Käytännön kokemusten perusteella jään muodostuminen voi aiheuttaa vaaraa sisämaan tykky-
lumialueilla. Jäätäviä olosuhteita on vuodessa arvioilta 8-14 vrk. Riskivahinkojen aiheutumiseen 
on tällöinkin äärimmäisen pieni. Jääkappaleen osumisen riski on hieman suurempi kuin sala-
maniskulla ja pääosa vähäisestä irtoavasta jäästä tippuu suoraan voimalan alle. Suomessa Poh-
janlahden rannikolla kuten Porissa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa on pitkät kokemukset tuuli-
voima-alueesta, jossa tuulivoimalat sijaitsevat rannikolla tai rannikon läheisyydessä. Vaikka näis-
sä osittain jo yli 10 vuotta vanhoissa tuulivoimaloissa siipien jäätymistä ei ole teknisesti estetty, 
jään ei tiedetä aiheuttaneen vahinkoja henkilöille tai omaisuudelle. Suurin riski on suoraan voi-
malan alapuolella voimalaa käynnistettäessä, jolloin siivistä ja rakenteista voi irrota niihin pysäh-
dyksen aikana muodostunutta jäätä. Nykyaikaiset voimalat voidaan varustaa jääntunnistusjärjes-
telmillä, jotka tunnistavat jäätävät olosuhteet tai siipiin muodostuneen jään. Jäätävistä olosuh-
teista varoitetaan ääni- ja valomerkein ja voimala voidaan tällöin tarvittaessa pysäyttää, kunnes 
sääolosuhteet muuttuvat tai jää on sulanut.  
 
Voimajohtoihin liittyvät turvallisuusriskit liittyvät jännitteellisen johdon synnyttämä sähkökenttä 
ja johdossa kulkevan virran luoma magneettikenttä sekä esimerkiksi kaatuvan puun aiheuttama 
rakenteiden rikkoutuminen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut suositusarvot pieni-
taajuisille (mm. voimajohdot) sähkö- ja magneettikentille. Esim. Säteilyturvakeskuksen suosi-
tusetäisyys herkälle asutukselle (koulut, päiväkodit) on vähintään 40 m 110 kV voimalinjasta. 
Lisäksi voimalinjan läheisyydessä työskentelyyn liittyy turvaetäisyyksiä. Riskejä liikenteelle on 
kuvattu osiossa 6.5. 
 
Pelastustoimen kumppanuusverkoston turvallisuustyöryhmä on linjannut, että esittää 600 metrin 
suojaetäisyyttä asutukseen ja vaarallisiin kohteisiin ellei tuulivoimalle laadittu vaaranarvio edelly-
tä lyhyempää tai pidempää etäisyyttä. Pelastusviranomaisen ohjeet mm. tulipaloriskin vähentä-
miseksi on huomioitu suunnittelussa. Tuulivoimaloiden tulipaloja ennaltaehkäistään sekä passiivin 
että aktiivisin keinoin. Passiivisina keinoina mahdollisimman suuri osa rakenteista on valmistettu 
palamattomasta materiaalista kuten teräksestä, eikä tuulivoimalassa säilytetä mitään ylimääräis-
tä syttyvää materiaalia. Lisäksi tuulivoimalan siivet ja muut rakenteet on varustettu ukkosenjoh-
dattimin, jotka johtavat virran turvallisesti eristettynä maahan. Aktiivisia keinoja ovat tuulivoima-
lan ohjausjärjestelmään kytketyt palohälyttimet ja esimerkiksi lämpötilan nousuun reagoivat 
anturit. Oleellista on myös tuulivoimalan säännöllinen kunnossapito sen valmistajan määrittele-
män huolto-ohjelman mukaisesti. Paikallinen pelastusviranomainen määrittelee rakennuslupavai-
heen lausunnossaan pelastussuunnitelman tarpeen ja muut vaadittavat toimenpiteet. 

7. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN 

Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää jatkosuunnittelussa mm. pylväspaikkasuunnittelulla, 
voimalan tyypin valinnalla, kulkureittien valinnalla sekä töiden ajoittamisella.  
 
 Luonnonvarojen hyödyntämistä voidaan vähentää kiinnittämällä siihen huomiota 

tuulivoimalaitosten tuotantovaiheessa ja rakentamisvaiheessa ja sen suunnittelussa. 

 Hankkeen haitallisia vaikutuksia maankäyttöön voidaan lieventää huomioimalla hankkeen 
vaikutukset maankäytön suunnittelun ohjaamisessa, suunnittelussa ja lupamenettelyssä. 
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Maankäytön suunnittelussa huomioidaan eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ja 
sijoittuminen. 

 Tuulivoimaloiden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää kaavamääräyksin ja -merkinnöin. 
Rakennuslupaviranomainen tarkistaa rakennuslupaa myöntäessään, että 
rakennussuunnitelma on vahvistetun kaavan ja kaavamääräysten mukainen. 

 Rakentamisvaiheessa ilmastovaikutuksia voidaan lieventää käyttämällä lyhyempiä 
kuljetusmatkoja ja suosimalla paikallisesti tuotettuja materiaaleja. 

 Tuulivoima-alue rakennetaan maasto-olosuhteet huomioiden. Maa- ja kalliorakentamisessa 
vältetään tarpeettomia maansiirtoja ja kallionlouhintaa. 

 Vaikutuksia pintaveteen voidaan vähentää ajoittamalla rakentamistoimet aikaan, jolloin vedet 
ovat matalimmillaan. Uusien tieyhteyksien rakentamisessa teihin asennetaan rummut, joilla 
veden virtaus säilyy entisellään. Rakentamisen jälkeen tukkeutuneet ojat avataan. 

 Pienialaiset arvokkaat luontokohteet voidaan huomioida tarkemmassa sijoitussuunnittelussa 
sekä merkitsemällä ne maastoon rakentamistöiden ajaksi. 

 Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa 
merkittävästi voimalan koko, koska suuremmat voimalat näkyvät kauemmas. Lisäksi koko 
vaikuttaa voimalan väritykseen ja valaistustarpeeseen (toteutetaan Trafin ohjeiden mukaan). 

 Meluvaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla hankkeeseen teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollisimman hyvä laitosmalli. Myös esim. voimalaitosten paikkoja siirtämällä voidaan 
vaikuttaa melun leviämiseen, mutta suurempi vaikutus on joka tapauksessa laitevalinnalla. 
Mikäli joku suunta tai kohde on kriittinen melun kannalta, voidaan harkita joidenkin 
voimalaitosten jättämistä pois hankkeen toteutuksesta tai käyttämällä kriittisissä voimaloissa 
melunrajoitusmoodeja. 

 Voimaloihin on mahdollista liittää rajoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa voimalan 
pysäyttämisen välkkymisen kannalta pahimpina aikoina (esim. auringon noustessa tai 
laskiessa). Tällöin voimalaan asennetaan valotunnistin ja roottori ohjelmoidaan pysähtymään 
siksi aikaa, kun tietyssä sektorissa/kohteessa esiintyy välkettä. 

 Tuulivoimapuiston liikenteen aiheuttamat haitat voidaan vähentää ajoittamalla liikenne 
sellaisiin aikoihin, jolloin siitä aiheutuu vähemmän haittaa. Asukkaita haittaava raskas 
liikenne pyritään hoitamaan klo 7–21, kun taas muuta liikennettä haittaavat 
erikoiskuljetukset pyritään hoitamaan aikoihin, jolloin muun liikenteen eteneminen ei 
häiriinny merkittävästi. Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutusta voidaan vähentää 
esimerkiksi siten, että vältetään taajamien sisääntuloväylillä kulkua ruuhka-aikana. 

 Hankevastaava tai kuljetusyrittäjät voivat parantaa koettua liikenneturvallisuutta myös 
konkreettisilla toimilla kuten ajoittamalla kuljetukset siten, että niissä pidetään tauko 
koulujen alkamis- ja loppumisaikoihin sekä jakamalla kuljetusreittien varren asukkaille 
heijastinliivejä. Tienpitäjä voi myös alentaa joidenkin teiden nopeusrajoitusta rakentamisen 
ajaksi asutuksen kohdalla ja kuljetusyrittäjä sitoutuu noudattamaan alennettua rajoitusta. 

 Rakentamistoimien ajoittaminen kevään ja alkukesän ulkopuolelle mahdollistaa riistaeläimille 
sekä tuotantoeläimille onnistuneen vasonta/pesintäajan suunnittelualueella sekä 
lähiympäristössä. 
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8. KAAVAN VAIKUTUSTEN SEURANTA 

Kaavaselostuksessa esitetään arvio kaavan mahdollisista lisäselvitysten tarpeista, sekä kaavan 
toteutumisen muodostamien ympäristövaikutusten seurannasta. Seurantaohjelma kattaa 
keskeisimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten linnusto-, melu-, välke-, maisema-, 
sekä elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset, jotka ovat nousseet esille kaavan 
laatimisen aikana.  Seurannalla saadaan tietoa tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan 
aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa myös tietoa hankkeen riskienhallinnalle, hankkeesta 
vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa lisätietoa käytettäväksi jatkossa 
vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon.   
 
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettyä hankkeen alustavaa seurantaohjelmaa 
tarkennetaan kaavaehdotusvaiheessa tai viimeistään rakennuslupavaiheessa, jolloin hankkeen 
toteuttamistapa ja laajuus ovat tarkemmin tiedossa.   

9. TOTEUTTAMINEN 

Hankkeen yleissuunnittelua tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, 
ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen. 
 
Hankkeen alustava toteutusaikataulu on seuraava: 
 YVA-menettely v. 2014–2015 
 Kaavaprosessi v. 2014–2015 
 Tekninen suunnittelu v. 2014–2015 
 Alueen rakentaminen v. 2015–2017 (Alueen rakentaminen ja ensimmäisten tuulivoimaloiden 

pystytys voisi alkaa vuonna 2015 Smart Windpower Oy:n Torvenkylän hankkeessa ja SABA 
Tuuli Oy:n Kokkokankaan alueella vuoden 2016 aikana) 

 Tuulipuisto tuotannossa v. 2016-2017 
 
Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee SABA Tuulivoima Oy ja Smart Windpo-
wer Oy lupa- ja kaavoitusmenettelyn jälkeen. 
 
 
Kokkolassa 15.6.2015 
  
 
   
Pekka Kujala    Jutta Piispanen 
      
Kaavan laatija    Suunnittelija 
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