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1. Perus- ja tunnistetiedot 
 

1.1. Tunnistetiedot 

 

Tämä kaavaselostus liittyy 14.11.2017 päivättyyn Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaa-
van kaavakarttaan. 

 

Kunta:      Siikalatva 

 

Kaavan nimi:     Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 

 

Kaavan laatija:     WSP Finland Oy, Petri Saarikoski, YKS-290 

 

Haapajärven kaupungin edustaja:  Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas 

 

1.2. Tausta 

 

Infinergies Finland Oy suunnittelee Siikalatvalle Kestilän Kokkonevan alueelle 9 tuulivoimalan tuulivoi-
mahanketta. 
 
Hankkeen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia rakennuslupia. Koska 
alueella ei ole tuulipuiston mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen tuulivoi-
maosayleiskaavan laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan astunut muutos mahdollis-
taa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella (MRL 77 a §). 
Kaavoitus on tullut vireille Infinergies Finland Oy:n aloitteesta. Kaavoitustyötä ohjaa Siikalatvan kunta. 
Kaavan laadinnasta vastaa WSP Finland Oy.  
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1.3. Kaava-alueen sijainti 
 
Kaava-alue sijaitsee Siikalatvan kunnassa, n. 11 km Kestilän keskustaajamasta (kuva 1.). Alueen pinta-
ala on n. 609 hehtaaria ja se on pääosin metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee hieman alle 3 km päässä 
Pyhännän kunnan rajasta pohjoiseen. Vaalan kunnanraja sijaitsee kaava-alueen itäpuolella hieman alle 6 
km päässä.

 
Kuva 1-1 Kaava-alueen sijainti. (Lähde: MML, WSP 2017). 
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1.4. Suunnitteluorganisaatio 

 

Siikalatvan kunnassa suunnittelua ohjaa kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas. 

Kaavan laadinnasta vastaa Petri Saarikoski (YKS-290), WSP Finland Oy. 

Infinergies Finland Oy:n hankevastaavana toimii projektisuunnittelija Sisko Kotzschmar. 

 

 

2. Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet 
 

vireille tulo       27.6.2016 
· kaavoitusaloitteen käsittely kunnanhallituksessa 

 
 
viranomaisneuvottelu (MRL 66 §)    23.8.2016 
  
  
kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
kunnanhallituksessa      14.11.2016  
  
kaavaluonnos ja OAS nähtävillä (4 vkoa)    21.11.2016-20.12.2016  

· mielipiteet 
· lausunnot  
· yleisötilaisuus       14.12.2016 

  
vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin, kunnanhallitus  13.3.2017 
  
kaavaehdotus, kunnanhallitus     14.8.2017 
  
kaavaehdotus nähtävillä (30 pv)     28.8.-26.9.2017 

· muistutukset  
· lausunnot  
· yleisötilaisuus      6.9.2017 

 
hyväksyminen kunnanhallitus     2017 tavoite 
 
hyväksyminen kunnanvaltuusto     2017 tavoite 
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3. Osalliset ja osallistuminen 

3.1. Osalliset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisilla (MRL 62 §) on mahdollisuus osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asu-
miseen, työhön tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tässä hankkeessa 
osallisia ovat: 

- kuntalaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja haltijat 

- kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat 

- kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja palvelujen käyttäjät 

- kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat, maanviljelijät ja metsästäjät: Piip-
polan seudun riistanhoitoyhdistys, Kestilän eräveljet ja Hyvölän eräpojat 

 

Yhteisöt, joihin Kokkonevan tuulivoimahankkeella saattaa olla vaikutuksia: 

- asukkaita edustavat yhteisöt kuten kotiseutu- ja asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 

- tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja rakennusperin-
neyhdistykset: Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 

- elinkeinoharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 

- muut paikalliset tai alueellisella tasolla toimivat yhteisöt kuten tienhoitokunnat ja vesiensuoje-
luyhdistykset Kiviharjun metsätien tiekunta ja Sorvonkankaan metsätien tiekunta 

- erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset: Digita Oy, Elenia Oy, Fingrid Oyj, Loiste 
Sähköverkko Oy, Siikaverkko Osuuskunta ja Vestia Oy 

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

- Siikalatvan kunnan hallintokunnat, rakennus- ja ympäristölautakunta 

- Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY), Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Liikennevi-
rasto, Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi), Finavia Oyj ja Puolustusvoimat (Ilma-
voimat), Ympäristöpalvelut Helmi, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Suomen Turvalli-
suusverkko Oy 
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3.2. Kaavaluonnokseen saadun palautteen huomioiminen suunnittelussa 

Kaavaluonnokseen saatiin 6 viranomaislausuntoa ja 6 mielipidettä. Palautteesta on laadittu kooste, (päi-
vätty 13.2.2017) ja palautteeseen on esitetty vastineet. Kooste on kaavan liitteenä (Liite 8). Palaute on 
vaikuttanut seuraavassa esitettyihin asiakirjatarkistuksiin: 
 
Muutokset kaavakarttaan ja määräyksiin  

1) Poistettu kaavamääräys: ”Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä tulee hankkeesta 
pyytää puolustusvoimien lausunto”, sillä erään lainvoimaisen oikeuden päätöksen mukaan: 
”Yleiskaavaan ei voida liittää kaavamääräystä, joka tosiasiallisesti merkitsee sitä, että kaavan 
salliman tuulivoimarakentamisen toteuttamisedellytykset ratkaistaan vasta voimaloiden raken-
nuslupamenettelyssä”. 

2) Kiinteistö: Hiesu 791-402-97-1 on kiinteistön omistajan pyynnöstä rajattu osayleiskaava-alueen 
ulkopuolelle. 

 
Muutokset selostukseen 

1) Kaapelireitti ja sähköaseman paikka, sekä niiden vaikutusarviointi, on kuvattu kaavaselostuk-
sessa suunnittelu- ja selvitystilanteen mukaan kaavaselostuksen kappaleissa 4.5. ja 8.14. 

2) Seuraavat virkkeet on lisätty ja kuvattu kappaleessa 9: ”Mikäli rakennuslupaa haettaessa ilme-
nee, että tuulivoimalan sijainti poikkeaa sijainniltaan enemmän kuin 100 m siitä, jolle Puolustus-
voimat ovat antaneet hyväksyntänsä, on Puolustusvoimilta pyydettävä uusi hyväksyntä.” sekä 
”Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kul-
kevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hy-
vissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista”. 

3) Kohtaan 8.8. Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet on täydennetty kaavan 
arvioidut vaikutukset. 

4) Kirjattu kaavaselostukseen kappaleeseen 4.2. ”Alle 30 MW”. 
5) Kuvan 4-3. selitettä täydennetty Mulkuanjoen risteävästä sähkölinjasta. 
6) Vaikutuksia pöllöihin on täydennetty kappaleeseen 8.7.2.1. 
7) Vaikutuksia muuttolinnustoon on täydennetty kappaleseen 8.7.2.2. 

 
Muutokset selostuksen liitteisiin 

Päivitetty luontoselvitystä, liite 4. 
Lisätty liitteet: 3B, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 
 

Voimalapaikkojen, tv-alueiden ja kaavarajan muutokset 
Tuulivoimaloiden alueita ja niiden sijainteja muutettiin kaavaluonnoksen mukaisista sijainneista, 
johtuen kaava-alueen maanomistajien muuttuneista kannoista. Kaava-aluetta laajennettiin itään. 
Voimalapaikalle 4 esitetään kokonaan uusi sijainti kaava-alueen itäreunassa ja voimalapaikalle 2 
esitetään uusi sijainti aiemmasta paikasta lounaaseen. Voimaloiden numerot on tarkistettu lii-
teasiakirjojen karttoihin ja kuviin yhtenäisesti. 

3.3. Kaavaehdotukseen saadun palautteen huomioiminen suunnittelussa 

 
Kaavaehdotukseen saatiin 11 viranomaislausuntoa. Palautteesta on laadittu kooste, (päivätty 
23.10.2017) ja palautteeseen on esitetty vastineet. Kooste on kaavan liitteenä (Liite 11). Palaute on 
vaikuttanut seuraavassa esitettyihin asiakirjatarkistuksiin: 
 
Muutokset kaavakarttaan ja määräyksiin  

1) Tuulivoimaloiden alueita (tv) on rajattu pienemmäksi siten, että tv-alueet mahdollistavat enin-
tään 100 m voimalasiirron, kun tuulivoimalan roottorinhalkaisija on 180 m. 
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2) Lisätty kaavamääräys: ”Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on toteuttamiseen liit-
tyvistä suunnitelmista pyydettävä lausunto Pääesikunnan operatiiviselta osastolta.” 

3) Kaavakartta on päivätty 14.11.2017. 
 

Muutokset selostukseen 
1) Suomen Turvallisuusverkko Oy lisätty osalliseksi. 
2) kohta 3.1. Kappaleesta poistettu viittaus MRL 64 §:ään, joka on kumottu lailla 21.4.2017/230 

(voimaantulo 1.5.2017). 
3) Kappaleeseen 5.1.1. ”Asutus ja alueen muut toiminnot” on täydennetty lähtötietoja ja kuva  

5-1 on päivitetty siten, että on esitetty loma- ja asuinrakennusten lisäksi myös muut raken-
nukset ja maatilakeskukset. 

4) Vaikutusarviointia elinkeinojen osalta lisätty kappaleisiin 8.3.2. ”Toiminnan aikainen melu”, 
8.4. ”Varjon vilkkuminen” ja 8.6.1. ”Vaikutukset maisemaan”. 

5) Kappaleen 8.3.2 kuvaa 8-1 on täydennetty esittämällä tuulivoimamelun leviämiskartassa myös 
kaava-alueen raja. 

6) Maisemavaikutuksia on täydennetty kuvasovitteiden paikannuskartalla, kirjaintunnuksilla sekä 
merkittävimpien maisemavaikutusten osalta kuvasovitteilla A ja C. 

7) Maisemaselvityksen (LIITE 5) mukainen analyysien yhdistelmäkartta on lisätty kappaleeseen 
8.6.1.2. ”Näkymäalueanalyysi”. kuvan 8-10 Kartassa näkyy asunto- ja loma-asuntorakennukset 
yhdistettynä näkymäanalyysikuvaan. 

8) Kohtaan 9 ”Osayleiskaavan toteuttaminen” on lisätty kappaleet ”Ojittamattomat suoalueet”, 
”Pelastustoimet” sekä ”Toteutettavan voimalamallin meluvaikutukset”. 

 
Muutokset selostuksen liitteisiin 
Päivitetty OAS:ia, liite 1, poistettu MRL 64 § vanhentuneena, päivätty 16.11.2017. 

Päivitetty maisemaselvitystä, liite 5, uusi päiväys 18.10.2017: 

1) Laadittu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista ja alueista kohdeku-
vaus- ja luettelo. Lisätty kartta, jossa näkymäalueeseen yhdistyy kohdemerkinnöillä asutus, 
loma-asutus sekä arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet. 

2) Lisätty teksti sivulle 9: ”Voimaloiden tornin korkeus on mallinnuksissa 170 metriä ja lavan pi-
tuus 80metriä, jolloin kokonaiskorkeus on 250 metriä”. 

Lisätyt selostuksen liitteet 
Lisätty liite: 11 ”Vastineet kaavaehdotuksen palautteeseen”, päivätty 17.11.2017. 

3.4. Asukas- ja metsästäjäkysely 

Tuulivoimapuiston lähialueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille suunnattu asukaskysely toteutettiin 
toukokuussa 2017. Kyselyllä selvitettiin alueen nykytilaa ja virkistyskäyttömuotoja sekä asukkaiden mie-
lipiteitä tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollisista vaikutuksista ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen 
ja virkistyskäyttöön. Kyselyn tarkoituksena oli myös tiedottaa lähiasukkaita hankkeesta sekä kerätä 
asukkaiden näkemyksiä kaavan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi. Asukaskysely toteu-
tettiin postikyselynä tuulipuistohankkeen lähialueelle (noin 10 kilometriä hankealueesta). Kyselylomak-
keita lähetettiin yhteensä 500 kotitalouteen. Kyselystä tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä ja kun-
nan nettisivuilla, ja kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus saada kyselylomake myös Kestilän kirjastosta. 
Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 29 prosenttia. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaa-
viin kyselytutkimuksiin verrattuna hyvänä.  

Kyselyt antavat arvokasta tietoa hankesuunnittelijalle, viranomaisille sekä kunnan päättäjille. Asukasky-
selyn tuloksia on referoitu kappaleessa 8.10. Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja alueen virkistyskäyttö. Ky-
selystä laadittu raportti on kaavan liitteenä (Liite 9). 
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4. Tiedot hankkeesta 
 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen tavoitteet liittyvät Suomen energia- ja ilmastopoliittisiin tavoitteisiin 
ja toimenpiteisiin sekä Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2013 julkaisemaan kansalliseen energia- ja 
ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on varmistaa kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavutta-
minen. Kansallisen strategian tavoitteena on muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen ohella 
merkittävästi lisätä tuulivoiman tuotantoa vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoima nähdään uusiutuvan 
energian tuotantomuotona, joka vähentää Suomen riippuvuutta tuontipolttoaineista kuten hiilestä ja 
öljystä, lisää energiaomavaraisuutta ja parantaa kauppatasetta.  

Hanke edistää Suomen ilmastopoliittisia tavoitteita, jossa tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu 
kokonaisteho 2500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. 

Hanke edistää osaltaan myös Pohjois-Pohjanmaan ilmasto- ja energiastrategian mukaisia tavoitteita. 
Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa tuulivoimalle on määritelty vähintään 1 TWh (noin 400 MW) 
tuotantotavoite vuoteen 2020 ja 3 TWh (noin 1 200 MW) vuoteen 2050 mennessä (Pohjois-Pohjan-
maan liitto 2010). 

 

4.2. Hankkeen yleissuunnittelu ja tuulivoimaloiden sijoitus 

Kestilän Kokkonevan alueelle sijoittuva tuulivoimapuisto on kooltaan 9 voimalaa. Tuulivoimahankkeen 
kokonaisteho on alle 30 MW. 

Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista sekä tuulivoimaloita 
yhdistävistä teistä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kaava-alueen ulkopuolelle asennettavat maakaapelit sekä 
sähköasema, joka rakennetaan 110 kV ilmajohdon varteen n. 6 km luoteeseen kaava-alueelta. Maakaa-
pelit ja sähköasema mahdollistavat tuulivoimapuiston liittämisen sähköverkkoon. Sähkönsiirtoreiteille 
on kaksi vaihtoehtoa. 

Kaava-alueelle sijoittuu Sorvonkankaantie. Kaava-alueen länsipuolella, n. 3,5 km päässä alueelta sijaitsee 
Pyhännäntie (tienumero 822). Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää alueella sijaitsevia metsäautoteitä. 
Teiden kantavuutta on osin parannettava täysperävaunuajoneuvoille soveltuviksi.  Myös teiden leveyttä 
on paikoin kasvatettava siten, että tuulivoimaloiden komponentit on mahdollista kuljettaa alueelle (mi-
nimileveys käytettävästä kalustosta riippuen on noin 5 – 6 metriä). Kaavassa on varauduttu myös uusien 
teiden rakentamiseen. 

Rakennus- ja asennusvaiheessa jokaisen tuulivoimalan ympäriltä raivataan puustoa noin hehtaarin alu-
eelta (100 m x 100 metrin alueelta). Voimaloiden perustukset valetaan tyypillisesti paikan päällä. Voi-
malan osat (komponentit) tuodaan asennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti voimalan torni tuodaan asen-
nuspaikalle 3 – 4 osassa, konehuone yhtenä kappaleena sekä roottorin napa ja lavat erikseen. Osat 
nostetaan paikoilleen ja liitetään tosiinsa kahden nosturin avulla. Useissa voimalamalleissa roottori koo-
taan jo maassa valmiiksi liittämällä lavat napaan.  
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4.3. Tuulivoimaloiden rakenteet 
 
Tuulivoimalat muodostuvat perustuksesta, sen päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen 
sekä konehuoneesta (kuva 4-1). 

Kokkonevalle napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 170 metriä. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään 250 m roottorin lapa mukaan laskettuna. 

 
Kuva 4-1. Periaatekuva tuulivoimalasta (Tuulivoimaopas 2016). 

 

Tuulivoimaloiden tornit valmistetaan joko kokonaan teräsrakenteisina, betonin ja teräksen yhdistel-
mänä (hybriditornit) tai kokonaan betonista. Lisäksi on mahdollista käyttää teräsristikkorakenteista tor-
nia. Tässä hankkeessa käytettävä tornityyppi tullaan päättämään hankkeen suunnittelun edetessä ja 
suunnitelmien tarkentuessa. 
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4.4. Tuulivoimahankkeen rakentaminen ja käytöstä poisto 

Tuulivoimalan tekninen käyttöikä on noin 20–30 vuotta, mutta koneistoja ja komponentteja uusimalla 
käyttöikää on mahdollista jatkaa, mikäli muiden rakenteiden kunto sallii. Kaapeleiden käyttöikä on vä-
hintään 30 vuotta. Tornin ja perustusten mitoitettu rakenteellinen käyttöikä on 50 vuotta ja voimajoh-
don rakenteellinen käyttöikä 50–70 vuotta. 

Rakentaminen koostuu seuraavista vaiheista: 

Olemassa olevien teiden perusparantaminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen: 
Alueen puustoa poistetaan voimalapaikoille johtavien tieyhteyksien kohdalta, ja rakennetaan han-
kealueen tieverkosto. Alueen olemassa olevaa tieverkostoa kunnostetaan niin, että voimaloiden 
osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston erikoiskuljetukset voidaan hoitaa. 

Kokoonpano- ja pystytysalueiden valmistelu: Tuulivoimaloiden rakentamista ja pystyttämistä 
varten poistetaan kunkin tuulivoimalan rakennuspaikalta puustoa noin hehtaarin alueelta. Voimaloi-
den rakennuspaikan viereen tasoitetaan ja vahvistetaan asennusalue (noin 30x50 metriä) pystytys-
kalustoa varten. Asennusalueiden pinnat ovat joko luonnonsoraa tai kivimurskaa. Roottorin kokoa-
mista varten puustoa on lisäksi raivattava noin 20x100 metrin alueelta niiltä kohdilta, joille roottorin 
lavat sijoittuvat roottorin kokoamisvaiheessa.  

Perustukset: Perustamistapaan vaikuttaa alueen maaperä ja pohjaolosuhteet sekä valittava torni-
vaihtoehto. Tuulivoimaloiden sijoituspaikoilla tehdään alustavia maaperätutkimuksia kairaamalla tai 
maatutkaamalla. Perustusten lopullista mitoitusta ja suunnittelua varten tehdään tarkentavia maa-
perätutkimuksia ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Tyypilliset perustustekniikat ovat 
maanvaraan perustus, kallioon ankkuroitu perustus ja teräsbetoniperustus paalujen varassa (kuva 
4-2.).  

 
Kuva 4-2. Poikkileikkauskuva mahdollisesta perustuksesta. 
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Hankealueen sisäisen kaapeliverkoston ja sähköverkkoliitynnän rakentaminen: Hanke-
alueen sisäiset kaapeloinnit ja sähköasemalle vievä kaapelilinja rakennetaan ennen tuulivoimaloiden 
pystyttämistä. Tuulivoimahankkeen vaatimat maakaapelit pyritään sijoittamaan teiden yhteyteen.  
Sähköasema rakennetaan kohtaan, jossa tuulivoimapuisto liittyy sähköverkkoon. 

Tuulivoimaloiden asennus ja käyttöönotto: Voimalan komponentit tuodaan asennusalueelle 
useassa osassa ja ne kootaan paikan päällä. Tuulivoimalat pystytetään valmiille perustukselle nostu-
reiden avulla asennusalueelta. Asennus aloitetaan nostamalla torni lohko kerrallaan, tämän jälkeen 
konehuone ja viimeiseksi roottori (eli napa ja lavat). Yhden voimalan pystyttämiseen kuluu tyypilli-
sesti 2-3 päivää ja käyttöönotto- ja testausvaihe kestää noin 1,5-2 viikkoa. 

Tuulivoimaloiden käytöstä poisto: Kun tuulivoimala poistetaan käytöstä, se voidaan purkaa 
osiin käyttäen samaa kalustoa kuin pystytysvaiheessa. Tarvittaessa voimala voidaan poistaa perus-
tuksia myöten, ja entiset sijaintipaikat voidaan maisemoida ympäröivän maiseman mukaisesti. Maa-
kaapelit poistetaan, mikäli viranomaismääräykset niin vaativat. Mahdollisten syvälle ulottuvien maa-
doitusjohdinten poistaminen ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. 

 
Tuulivoimalat varustetaan lentoestevaloilla, joita koskevat tarkemmat vaatimukset määrittelee Liiken-
teen turvallisuusvirasto (Trafi). Lentoestelupa haetaan kullekin voimalalle ennen sen rakentamista. Trafi 
on vuonna 2013 julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden lentoestevalaistusta koskien. Ohjeen vaatimukset 
kokonaiskorkeudeltaan yli 150 metriä korkeille tuulivoimaloille on esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Tuulivoimalan lentoestevalot, kun tuulivoimalan lavan korkein kohta on yli 150 metrin korkeudessa. 
(Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013). 

Päivällä - B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päällä 

Hämärällä - B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päällä 

Yöllä - B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai  
- keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai  
- keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen 

päälle 
- Mikäli voimalan tornin korkeus on 105 metriä tai enemmän 

maanpinnasta, tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin 
pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, enintään 52 metrin, vä-
lein. Alimman valotason tulee jäädä ympäröivän puuston ylä-
puolelle. 

4.5. Sähkönsiirto 

Tuulipuisto liitetään maakaapelilla 110 kV:n voimajohtoon, joka sijaitsee linnuntietä noin 6 km hanke-
alueelta luoteeseen. Maakaapelille on tässä vaiheessa kaksi vaihtoehtoista reittiä, jotka eroavat Sorvon-
kankaantien ja Rasinperäntien risteyksessä kuva 4-3). Rakennettava maakaapeli kulkee pääasiassa ole-
massa olevan tien vierellä sähköasemalle, joka rakennetaan 110 kV:n voimajohtolinjan yhteyteen. 
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Kuva 4-3. Sähkönsiirron vaihtoehtoiset linjaukset ja mahdolliset sähköasemien paikat kaava-alueen ulkopuo-
lella. Ulkoinen maakaapelireitti VE 1 risteää Siikajoen kanssa Tervakankaalla ja VE 2 risteää Mulkuanjoen 
kanssa Rasinperällä. (Lähde: Pöyry 2017). 

 

4.6. Hankkeen aikataulu 

Kaavoitusmenettely on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 aikana ja rakennuslupamenettely val-
miiksi vuoden 2018 aikana. Tuulipuisto olisi mahdollisesti tuotantokäytössä vuonna 2019. 

 

Sähköasema 
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5. Nykytilanne 

5.1. Hankealueen ja lähiympäristön kuvaus  

5.1.1. Asutus ja alueen muut toiminnot 
 

Kaava-alue sijaitsee Siikalatvan kunnassa, n. 11 km Kestilän keskustaajamasta. Kaava-alueen pinta-ala on 
n. 609 hehtaaria ja se on pääosin metsätalouskäytössä. Alue sijaitsee hieman alle 3 km päässä Pyhännän 
kunnan rajasta. Vaalan kunnanraja sijaitsee kaava-alueen itäpuolella hieman alle 6 km päässä. Alustavista 
voimalapaikoista on vakituista asutusta lähimmillään n. 2,3 km etäisyydellä ja loma-asutusta lähimmillään 
n. 2,4 km etäisyydellä (kuva 5-1.). Maatalousrakennuksia on lähimmillään n. 2,3 km etäisyydellä. 

Kuvan 5-1 ”muut rakennukset” -luokkaan sisältyy myös rakennukset, jotka eivät ole käytössä tai joiden 
käytöstä ei ole tietoa. Hankealueella, 1 km vyöhykkeen sisällä, sijaitseva pohjoisempi ”muut rakennuk-
set” –kohde on kuvailtu Arkeologisessa inventoinnissa (LIITE 3A, s. 14): ”Pieni hirsirakennus, mahdol-
lisesti ollut metsäkämppänä, yhä käytössä, mitat n. 4 x 3,5 m”. 

Eteläisempi rakennus on arviolta taukotupa. 
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Kuva 5-1. Asutus, elinkeino- ja muut rakennukset, sekä voimaloiden sijainti. Maatalousrakennusten tyypit luoki-
teltu. (Lähde: MML, WSP 2017. Maatalousrakennusten luokittelu: Siikalatvan kunta 20.10.2017). 
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5.1.2. Maanomistus 
 

Kaava-alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alla olevassa luettelossa on esitetty kaava-alu-
een kiinteistötiedot. 

 

5.1.3. Liikenne  
 

Kaava-alueelle sijoittuu Sorvonkankaantie. Kaava-alueen länsipuolella noin 3,5 km etäisyydellä sijaitsee 
Pyhännäntie (tienumero 822). Kuvassa 5-2. on kuvattu hankealueen lähiteiden liikennemäärät / vuoro-
kausi. Liikennemäärä on kuvattu vuoden 2016 keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL). 
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Kuva 5-2. Kaava-alueen lähiteiden liikennemäärät / vuorokausi. (Lähde: Liikennevirasto, MML, WSP 2017). 
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5.2. Aluetta koskevat suunnitelmat  

5.2.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden 
käytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän päätöksen mukaisia tavoitteita 
on tarkistettu ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana on ollut il-
mastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen.  

 

Tarkistetuissa tavoitteissa todetaan tuulivoiman osalta 

- maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alu-
eet. 

- tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edis-
tettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tuuli-
voimarakentamista koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa otetaan huomioon 
maisemaa, luonnonarvoja ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista ja lentoturval-
lisuutta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.  

 

Näistä tuulivoimakaavoituksen kannalta keskeisiä ovat seuraavat: 

- Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan 
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on 
sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. 

- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, 
varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 
Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen 
asettamat vaatimukset. 

- Maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvä tekijät, erityisesti 
lentoesteiden korkeusrajoitukset. Lisäksi alueiden käytössä on turvattava lentoliikenteen ny-
kyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä so-
tilasilmailun tarpeet. 

 

Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun osalta pidetään alueidenkäytön 
suunnittelussa tärkeänä: 

- alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista 
ja kulttuurista kehitystä. 

- alueiden käytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

- alueiden käytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttö-
edellytyksiä. 
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- alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja 
pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä 
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

 

Kulttuuri- ja luonnonperinnön, virkistyskäytön ja luonnonvarojen osalta pidetään aluei-
denkäytön suunnittelussa tärkeänä: 

- alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luon-
nonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville  

- alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät.  

 

Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta pidetään alueidenkäytön suunnitte-
lussa tärkeänä: 

- alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia 

- yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiym-
päristö, erityisesti asutus, arvokkaat luontokohteet ja -alueet sekä maiseman yleispiirteet 

- alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta 
merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. 

 

5.2.2. Maakuntakaavoitus  
 
Kaava-alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu 17.2.2005, lainvoimainen 
25.8.2006, kuva 5-3.).  
 
Kaava-alueen lounaisreunaan sijoittuu maakuntakaavaan merkitty pohjavesialue. Merkinnällä osoite-
taan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2. luo-
kan) pohjavesialueet. Pohjavesialuetta koskee suunnittelumääräys: 
 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 
etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä 
riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-aineisten otto-
tarpeiden yhteensovittamisesta. 
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Kaava-alue 

Kuva 5-3. Suunnittelualueen sijainti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa. (Lähde: Pohjois-Pohjan-
maan liitto, WSP 2017). 
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Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvis-
tettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015. 
 
1. vaihemaakuntakaavan aihepiirejä ovat:  
 

· energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, tur-
vetuotantoalueet) 

· kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat 
· luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat) 
· liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logis-

tiikka. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava 

Kaavaehdotus on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja sen lainvoimaisuus on alkanut kuulu-
tuksella 2.2.2017 lähtien. Sen aihepiirejä ovat: 

· kulttuuriympäristö 
· maaseudun asutusrakenne 
· kulttuuriympäristö 
· virkistys ja matkailu 
· seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet 
· ampumaradat ja puolustusvoimien alueet. 

 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 

Kaava on tullut vireille tammikuussa 2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 
26.1. – 26.2.2016. Maakuntahallitus hyväksyi 13.6.2016 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin. 3. vaihe-
maakuntakaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä 10.4.-12.5.2017. Kaavaluonnoksen kartassa ei ole tuu-
livoimaan tai muihin tarkasteltuihin aluevarauksiin liittyviä uusia merkintöjä Kestilän Kokkonevan han-
kealueella. Sen aihepiirejä ovat: 

· kiviaines- ja pohjavesialueet 
· mineraalipotentiaali ja kaivosalueet 
· Oulun seudun liikenne ja maankäyttö 
· tuulivoima-alueiden tarkistukset 
· Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset 
· muut maakuntakaavamerkintöjen päivitykset.  
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Kaava-alue 

Kuva 5-4. Suunnittelualueen sijainti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla. (Lähde: Pohjois-Pohjan-
maan liitto, WSP 2017). 
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Asema- ja yleiskaavoitus 

Tuulipuiston kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse voimassaolevia asemakaavoja tai 
yleiskaavoja. Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kestilän taajaman alueella (kuva 5-5). 

 
Kuva 5-5. Suunnittelualueen sijainti ja ympäröivä kaavatilanne. (Lähde: MML, WSP 2017). 
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5.2.3. Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 
 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muita tuulivoimahankkeita. Alueen lähimmät tuuli-
voimahankkeet ovat Vaalan Naulakankaan hanke ja Vaalan Metsälamminkankaan hanke yli 10 km 
päässä kaava-alueelta (Kuva 5-6.). 

 
Kuva 5-6. Kaava-aluetta lähimmät tuulivoimahankkeet. (Lähde: MML, WSP 2017). 

 

Vaalan Naulakangas /  
TuuliWatti Oy, 6 voimalaa 

Vaalan Metsälamminkangas /  
TuuliSaimaa Oy, 27 voimalaa 

Pyhäntä ja Kajaani, Piiparinmäki  /  
Metsähallitus Laatumaa, 41 voi-
malaa 

5 km 10 km 20 km 



 

27/63  |  20.11.2017   |  Siikalatvan kunta, Kestilän Kokkonevan tuulivoimahanke, osayleiskaavaehdotuksen selostus 

5.3. Luonnonolot  

5.3.1. Maa- ja kallioperä sekä topografia  
 

Kaava-alueen maaperä on laajalti sora- ja hiekkamoreenia, suoalueilla on turvetta. Alueen kallioperässä 
vallitsevat kiillegneissi ja kiilleliuske (Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2016). Hankealueella ei 
sijaitse arvokkaita kallioalueita tai arvokkaita moreenimuodostumia. 

5.3.2. Pinta- ja pohjavedet  
 

Pintavedet 

Kaava-aluetta lähimmät vesistöt ovat alle kilometrin etäisyydellä eteläpuolella sijaitseva Paha-Törmänen, 
2 km päässä virtaava Mulkuanjoki, n. 4,5 km kaava-alueelta länteen sijaitseva Mulkuanjärvi sekä Ahven-
järvi n. 6 km alueen kaakkoispuolella. Pyhännän puolella n. 4,7 km alueelta etelään sijaitsee lisäksi Tör-
mänen.  Siikajoki virtaa alueen länsipuolella n. 4 km etäisyydellä hankealueesta. 

 

Pohjavedet kaava-alueella 

Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet on esitetty kuvassa 5-7. Kaava-alueen lou-
naisosa sijoittuu Palokankaan (11247051) I-luokan eli vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. 
Kaava-alue sijoittuu osin myös pohjaveden muodostumisalueelle. Palokankaan pohjavesialueen koko-
naispinta-ala on 7,16 km2 ja varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala on 4,01 km2. Paikallisen ELY-
keskuksen arvio koko muodostumisalueella muodostuvan pohjaveden määrästä on 2 500 m3/d. Palo-
kankaan pohjavesialueella sijaitseva lähin vedenottamo (Hörölä) sijaitsee kaava-alueelta lähes 5 kilomet-
riä etelään. Palokankaan pohjavesialueelle ei sijoitu tuulivoimaloita, niiden vaatimia rakenteita, uusia teitä 
eikä kaapelireittiä. 

 

Pohjavedet kaava-alueen ulkopuolella. 

Ulkoisen maakaapelireitin molemmat vaihtoehdot VE 1 ja VE 2 kulkevat Sorvonkankaan (11247004) II-
luokan eli vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen läpi. Sorvonkankaan pohjavesialueella ei ole ve-
denottamoita. Alueella on tehty pohjavesitutkimus pohjavesialueen läpi kulkevan Rasinperäntien tuntu-
massa ja pääosin tien pohjoispuolella. Pohjavesipinnan korkeus tutkitulla alueella oli noin +88…88,5 
metriä mpy eli noin 10…12 metriä maanpinnan alapuolella. 

Ulkoisen maakaapelireitin vaihtoehto VE 2 kulkee pohjoisosassaan ennen liityntäpistettä lyhyen matkan 
Isokankaan (11247003) I-luokan pohjavesialueella sekä pohjaveden muodostumisalueella. Isokankaan 
pohjavesialueen eteläosassa pohjavesipinnan korkeus on noin +93 mpy. 

Hankkeeseen liittyvistä pohjavesialueista laadittu lausunto 19.6.2017 (Pöyry Finland Oy) on selostuksen 
liitteenä (Liite 10). 
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Kuva 5-7. Kaava-alueen lähistön pohjavesialueet ja valuma-alueet. 

5.3.3. Kasvillisuus 
 

Kaava-alue sijoittuu keskiboreaaliselle metsäkasvillisuusvyöhykkeelle sekä Suomenselän ja Pohjois-Kar-
jalan aapasoiden alueelle. Alue on valtaosaltaan kivennäismaata, jossa kangasmaita laikuttavat ojitetut 
rämeet, pienialaiset korpijuotit ja ojittamattomat avosuot.  Hankealueen kaakkoispuolella aukeaa Tör-
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mäsensuon avosuoalue. Vallitseva kasvillisuustyyppi on kuivahko kangas. Hankealueen metsät ovat pää-
osin mäntyvaltaisia talousmetsiä ja kosteikot ovat tehokkaasti ojitettuja. Alueella on suoritettu hakkuita.  
Puuston ikä vaihtelee pääosin 50–87 vuoden välillä (Maanmittauslaitos 2016). 

Hankealueelle sekä puistosta ulospäin suuntautuvan maakaapelin vaihtoehtoisille reiteille on laadittu 
kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi kesällä 2016. Inventointia on täydennetty alkukesällä 2017 (liite 
4). 

Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet 

Voimaloiden läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin luonnonsuojelu-
alue on noin 2,3 km kaakkoon sijoittuva Törmäsenrimpi-Kolkanneva Natura-alue (FI1104408, SCI/SPA, 
2 126 ha, Kuva 5-8), joka on suojeltu soidensuojelualueena (SSA110066). 

Hankealueelta itään sijaitsee Saarensuon-Niskanperän yksityinen suojelualue (YSA208028) noin 2,4 km 
etäisyydellä ja Louhikkokankaan yksityinen suojelualue (YSA206781) noin 3 km etäisyydellä. 

Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alue (FI1200800, SCI/SPA, n. 4 849 ha) sijaitsee noin 5,2 km koil-
liseen. Alue on suojeltu soidensuojelualueena (SSA110068). Kauempana hankealueesta sijaitsee Iso Suk-
sineva-Ahvenjärvenneva–Turvakonneva Natura-alue (FI1103602, SCI, 476 ha) hieman yli 12 km alueen 
eteläpuolella. 

 
Kuva 5-8. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelukohteet. (Maanmittauslaitos 2016). 
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5.3.4. Linnusto 
 

Hankealueen pesimälinnusto koostuu pääasiassa tyypillisistä metsän yleislajeista.  Hankealueelta todet-
tiin muutamia linnustollisesti muuta ympäristöä monipuolisempia kohteita.  Kohteiden linnustollinen 
merkitys ei kuitenkaan ole paikallista mittakaavaa suurempi eivätkä kohteet sijoitu suunnitelluille tuuli-
voimala-alueille. 

Hankealueen kanalintujen soidinpaikat, pesimälinnusto ja syysmuutto on selvitetty maastokaudella 2016 
(liite 4.). Kevätmuutto- ja pöllöselvitykset on toteutettu keväällä 2017. 

5.3.5. Muu eläimistö  
 

Hankealue kuuluu eliömaantieteellisessä jaottelussa Keski-Pohjanmaan ja Kainuun eliömaakuntien raja-
maastoon.  Alueen eläimistö koostuu enimmäkseen metsätalousvaltaisille alueille tyypillisestä nisäkäs-
lajistosta.  Hankealueen rämeiden, kosteikoiden kankaiden, hakkuiden ja taimikoiden mosaiikkimainen 
vuorottelu muodostaa monen tyyppisiä elinympäristöjä muun muassa hirvikannan eduksi. 

 

Hankealueella tehtiin erillinen lepakkoselvitys kesällä 2016. Liito-oravan ja viitasammakon potentiaalisia 
elinympäristöjä kartoitettiin muiden selvitysten yhteydessä (liite 4.). 

5.4. Maisema ja kulttuuriympäristö  

5.4.1. Maisemamaakunta 
 

Suomen maisemamaakuntajaossa kaava-alue kuuluu Suomenselän alueeseen. Suomenselkä on karu ja 
laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai 
korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Korkeuserot jäävät yleensä kuitenkin alle 20 metrin. 
Karussa kallioperässä on eteläosissa vielä joitakin ruhjelaaksoja. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön 
kulutuskorkokuva. Suomenselän maisemamaakunnan poikki kulkee harvakseltaan (etelässä) pohjoisesta 
etelään ja (pohjoisessa) luoteesta kaakkoon suuntautuvia harjujaksoja. 

5.4.2. Kulttuuriympäristöjen arvokohteet ja muinaisjäännökset 
 

Tuulivoimapuiston lähistöllä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnalli-
sesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakennusperintörekisterin mukaisesti suojeltua ra-
kennusperintöä on Kestilän kirkko (etäisyys n. 11 km) ja Pyhännän kirkko (n. 17 km).  Edellä mainituista 
kohteista ei todennäköisesti avaudu näkymiä tuulivoimaloille. 
 
Voimaloiden vaikutusalueella on maakuntakaavassa (YM 17.2.2005) merkitty kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi Tavastkengän alue Pyhännällä (etäisyyttä yli 7 
km). Lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi on merkitty Kes-
tilässä Hyvölänranta (etäisyyttä yli 4 km) ja Järvikylä (etäisyyttä yli 4 km). 2. vaihemaakuntakaavassa 
Tavastkenkä ja Hyvölänranta on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tavastkenkä 
on merkitty myös maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella on lisäksi 
inventoituja seudullisesti tai paikallisesti arvokkaita kohteita. (Kuva 5-9). 
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Hankealueelle ei sijoitu Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan muinaisjäännöksiä (Museovi-
rasto 2016). Lähin tiedossa oleva muinaisjäännös, tervahauta sijoittuu hankealueen kaakkoispuolelle 
noin 1,2 km etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Hankealueelle ja maakaapelireiteille VE1 ja VE2 on tehty 
arkeologiset inventoinnit, jotka on esitetty kaavaselostuksen liitteinä 3A ja 3B. 
 

 
Kuva 5-9. Kulttuuriympäristöllisesti ja maisemallisesti maakunnallisesti arvokkaat alueet, arvokkaat rakennuspe-
rintö- sekä seudullisesti tai paikallisesti arvokkaat kohteet (Lähde: Pöyry 2017). 

  

Tavastkenkä 

Hyvölänranta 
Järvikylä 
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5.5. Tuulisuus 

 
Vallitseva tuulensuunta alueella on lounaasta. Tuulen nopeudet alueella 50 metrin korkeudessa ovat 
noin 5 m/s, 100 metrin korkeudella keskimäärin 6,2 m/s ja 200 metrin korkeudella keskimäärin 7,6 
m/s (kuvat 5-10 ja 5-11, Suomen Tuuliatlas 2016). Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa. No-
peuden kasvu riippuu muun muassa maaston korkeuseroista ja rosoisuudesta (maaston muodot sekä 
pintakasvillisuus ja -piirteet) sekä ilman lämpötilamuutoksesta ylöspäin mentäessä. Toiminnanharjoit-
taja toteuttaa hankealueella tuulimittauksia tuulimittausmastolla vähintään vuoden ajan. 
 

 
Kuva 5-10. Tuulensuunta Kokkonevalla 100 m korkeudessa (Lähde: Suomen Tuuliatlas 2016). 

 

 
Kuva 5-11. Tuulensuunta Kokkonevalla 200 m korkeudessa (Lähde: Suomen Tuuliatlas 2016). 
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6. Suunnittelun tavoitteet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (1.4.2011) mahdollistaa yleiskaavan käytön tuulivoimalan raken-
nusluvan perusteena (MRL 77 a §). Tavoitteena on ollut Kokkonevan osayleiskaavan laatiminen siten, 
että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupa tuulivoimaloiden rakentamiselle. Lisäksi tavoitteena 
on ollut olemassa olevan lähtöaineiston, hankkeesta vastaavan suunnitelmien, luonto- ja ympäristösel-
vitysten sekä muiden tehtyjen selvitysten ja niiden tulosten hyödyntäminen. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:n mukaan laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista 
ohjaavaa yleiskaava, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön 

3. tuulivoiman tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää 

 

7. Osayleiskaavan ratkaisut, merkinnät ja määräykset  

7.1. Kokonaisrakenne ja kaavan sisältö 

 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava mahdollistaa 9 tuulivoimalan rakentamisen kaava-alu-
eelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus ei saa ylittää 250 metriä roottorien lavat mukaan laskien. 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 609 hehtaaria ja sen keskeiset määräykset kohdistuvat tuulipuis-
ton rakentamisen ohjaukseen. 

Kokkonevan tuulipuiston osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana 
oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloi-
den rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). 

7.2. Alueiden käyttötarkoitusta koskevat merkinnät ja määräykset 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M-1) 

Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erik-
seen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueen. Alueella 
sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen 250 m päässä tuulivoimaloiden alueista. 
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7.3. Tuulivoimahankkeen rakentamista koskevat merkinnät ja määräykset 

 

Tuulivoimaloiden alueet (tv) 

Osayleiskaavassa osoitetuille tv-alueille saadaan sijoittaa yhteensä enintään 9 tuulivoimalaa. Luku tv-
merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle 
osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. 

Alueelle ei saa sijoittaa muuta rakentamista kuin tuulivoimaloita, niiden tarvitsemia laitteita tai raken-
nelmia sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueen. Tuulivoimaloiden koko-
naiskorkeus, roottorin lapa mukaan laskettuna, saa olla enintään 250 metriä maanpinnasta. Tuulivoima-
loiden nosto- ja varastointialueet voivat ulottua tv-alueen ulkopuolelle. Tuulivoimaloiden rakenteiden 
ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. 

Ohjeellinen voimalan sijainti  

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti ja sen yksilöivä numero sekä alue, jolle tuulivoimalan roottorin siivet 
saattavat ulottua. Voimalan tarkka sijainti määritellään rakennusluvan yhteydessä. 

7.4. Muut merkinnät ja määräykset  

 

30 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva 

 

Ohjeellinen maakaapeli 

Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen. 

 

Ohjeellinen tielinjaus 

 

Nykyinen tielinjaus 

 

Pohjavesialue 

Vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. 

Pohjavesialueella on kielletty sellainen toimenpide tai rakennelman käyttäminen, joista voisi aiheutua 
joko vesilain 3 luvun 2 §:n tarkoittama muutos pohjaveden laadussa tai määrässä tai ympäristönsuoje-
lulain 17 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) ja 16 §:n (maaperän pilaamiskielto) tarkoittamia seurauksia. 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 
etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä 
riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten otto-
tarpeiden yhteensovittamisesta. 
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7.5. Yleismääräykset 

 

Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 
myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla). 

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteut-
tamisessa on otettava huomioon Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 
(1107/2015) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015). 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on tuulivoimalalle saatava Finavian lausunto sekä ha-
ettava Ilmailulain mukainen lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta. 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on toteuttamiseen liittyvistä suunnitelmista pyydettävä 
lausunto Pääesikunnan operatiiviselta osastolta. 

Tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamistiet sekä maakaapelit on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan 
samaan maastokäytävään. 

Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu nimellisteho tulee olla alle 30 MW. 

 

8. Osayleiskaavan vaikutukset 

8.1. Vaikutusten arvioinnin menetelmät  

 

Osayleiskaavan keskeiset vaikutukset on arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoima-
loiden merkittävimpinä ympäristövaikutuksina pidetään yleisesti vaikutuksia maisemaan ja luonnonym-
päristöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (esim. melu ja varjostus). 

Vaikutusten arviointi kattaa tuulivoimahankkeen toteuttamiseen liittyvien luonto-, melu- ja varjostus-
vaikutusten, maisemaan ja kulttuuriympäristöön ja muinaismuistoihin kohdistuvien vaikutusten sekä alu-
een asukkaisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. Vaikutusten arviointi perustuu hankkeesta laadit-
tuihin erillisselvityksiin ja asiantuntija-arvioihin. Arvioinnissa on huomioitu tuulivoimarakentamiseen liit-
tyvä ohjeistus (mm. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnittelu -opas) ja lainsäädäntö. 
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8.2. Laaditut selvitykset  

 

Yleisesti tuulivoimahankkeissa vaadittuja erillisselvityksiä ovat kasvillisuus-, linnusto- ja muut luonto-
selvitykset, melu- ja välkemallinnus, muinaisjäännösten inventointi, näkemäalueanalyysi ja kuvasovit-
teet. Kokkonevan osayleiskaavoitusta varten on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, WSP Finland Oy 16.11.2017. 

Liite 2 YVA Tarveharkintahakemus, Pöyry Finland Oy 27.7.2016. 

Liite 3A Arkeologinen inventointi, 

Keski-Pohjanmaan arkeologia palvelu, 11.9.2016. 

Liite 3B Ulkoisen voimalinjan arkeologinen inventointi, 

Keski-Pohjanmaan arkeologia palvelu, 18.6.2017. 

Liite 4 Luontoselvitys, Pöyry Finland Oy, 10.6.2017: 

o Pesimälinnustoselvitys 

o Lintujen syysmuuttoselvitys 

o Kanalintujen soidinpaikkaselvitys 

o Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

o Luontodirektiiviin liitteen IV (a) lajien selvitys (lepakot, liito-orava, viitasammakko) 

o Lintujen kevätmuuttoselvitys 

o Pöllöselvitys 

o Metsästäjien haastattelu 

o Natura-arvioinnin tarveselvitys 

Liite 5 Maisemaselvitys, Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 17.11.2017. 

Liite 6 Meluselvitys, Pöyry Finland Oy 29.5.2017. 

Liite 7 Vilkuntaselvitys, Pöyry Finland Oy 30.5.2017. 

Liite 8 Vastineet kaavaluonnoksen palautteeseen, WSP Finland Oy, 13.2.2017 / KH 13.3.2017. 

Liite 9 Asukaskyselyn tulokset, Pöyry Finland Oy 14.6.2017. 

Liite 10 Hankkeeseen liittyvistä pohjavesialueista laadittu lausunto, Pöyry Finland Oy 19.6.2017. 

Liite 11 Vastineet kaavaehdotuksen palautteeseen, WSP Finland Oy, 17.11.2017. 

8.3. Melu 

8.3.1. Rakentamisen aikainen melu 
Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti tieliikennemelusta, tiestön ja tuulivoimaloiden pe-
rustusten rakentamisesta sekä koneiden käytön aiheuttamasta melusta. Rakentamisen aikaiset meluvai-
kutukset ovat lyhytkestoisia, vaiheittaisia ja melko paikallisia. Rakennustyömaan melu ajoittuu pääasial-
lisesti päiväaikaan. Rakentamisen aikaisesta melusta ei arvioida olevan haittaa lähialueen asukkaille, 
koska voimalapaikoilta on yli 2 km:n etäisyys lähimpään asutukseen. 29.5.2017 päivätty meluselvitys on 
esitetty kaavaselostuksen liitteenä 6. 



 

37/63  |  20.11.2017   |  Siikalatvan kunta, Kestilän Kokkonevan tuulivoimahanke, osayleiskaavaehdotuksen selostus 

8.3.2. Toiminnanaikainen melu 
 

Tuulivoiman käytön aikainen melu syntyy lapojen liikkeestä ja sähköntuotantokoneiston osien aiheut-
tamasta äänestä. 

Valtioneuvoston asetus (1107/2015) ulkomelun ohjearvoista on tullut voimaan 1.9.2015. Lisäksi on voi-
massa Sosiaali- ja Terveysministeriön uusi asumisterveysasetus 545/2015, jossa on annettu sisätilojen 
melun (LAeq) sekä pienitaajuisen melun (LAeq, 1h, 20-200Hz) ohjearvot. 

Käytönaikainen tuulivoimamelun ilmaäänen leviäminen laskettiin ohjeen YM OH 2/2014 mukaisilla las-
kentaparametreilla 9 X 3.3 MW:n voimalalle ISO 9613-2 melumallinnuksella toteutettuna ylärajalasken-
tana. Laskennasta vastasi Pöyry Finland Oy. Voimaloiden napakorkeus asetettiin 170 metriin ja ääni-
päästötaso (LWA) on voimalavalmistajan Vestas takuuarvo LWA= 108,5 dB. 

Laskenta on suoritettu aina LAeq 35 dB:n meluvyöhykkeeseen asti. 

 
Kuva 8-1. Tuulivoimamelun leviäminen ja kaava-alueen raja, 9 voimalaa. (Pöyry Finland Oy 2017). 

Tuulivoimamelun leviämislaskennan mukaan lähimmän asuinrakennuksen (Kivikko alueen luoteispuo-
lella) edessä ulkona, keskiäänitaso LAeq olisi noin 31 dB, joka on selvästi alle Valtioneuvoston tuulivoi-
mameluasetuksen yöajan ohjearvon 40 dB.  Melun leviäminen ei ylitä yöajan ohjearvoa 40 dB yhdenkään 
lähimmän asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. 

Tuulivoimaloiden melu ei ulotu maatalousrakennuksiin asti (kuva 5-1). Valtioneuvoston asetus tuulivoi-
maloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ei myöskään koske maatalousrakennuksia tai koti-
eläimiä. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ISO 9613-2 melumallinnuksella toteutetun ylärajalaskennan mukaan 
9 x 3.3 MW:n mukaisella hankevaihtoehdolla laskettu 40 dB:n keskiäänitaso LAeq ei ylity lähimpien 
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loma- ja asuinrakennuksen piha-alueilla hankealueen ympärillä. Tulokset alittavat Valtioneuvoston tuu-
livoimamelun yöajan ohjearvot ulkona. 
 

Pienitaajuinen melu lähimmän asuinrakennuksen ulko- ja sisäpuolella mallinnettiin Ympäristöministeriön 
ohjeen OH 2/2014 sekä Tanskan DSO 1284 ohjeen mukaisesti.  Laskennassa on hyödynnetty uusimpia 
kevyen rakenteen loma-asuinrakennusten ilmaäänieristävyyden arvoja Tanskasta, jotka ovat vuodelta 
2015 ja aiempaa DSO 1284 ohjetta alhaisempia. 

Pientaajuisen melun erillislaskennan perusteella sisätilan toimenpiderajat alittuvat selvästi. Loma- ja 
asuinrakennusten ulkopuolelle lasketut melutasot alittavat sisämelun toimenpiderajat, joten asuntojen 
ilmaäänieristävyydelle ei tule vaatimuksia. 

Alueen kaakkoispuolella sijaitsee soidensuojelualue, jonka rajalla tuulivoimamelun laskennallinen taso 
on alle 35 dB. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että tuulivoimamelu ei ole merkittävä ympäristötekijä tässä hank-
keessa johtuen valitusta lähtömelutasosta ja riittävistä etäisyyksistä asutukseen. 

Kokkonevan hankkeessa sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleina sekä voimaloiden väleillä, että hanke-
alueelta sähköasemalle, joten voimajohdoista ei aiheudu meluhaittaa. 

29.5.2017 päivätty meluselvitys on esitetty kaavan liitteenä 6. 

8.4. Varjon vilkkuminen 

 

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo osuu käynnissä olevan 
tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua 
jopa 1–3 kilometrin päähän.  Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon valo 
osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, ajankohdasta 
sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä.  Tuulipuistojen lähiympä-
ristöön leviävä varjon vilkunta tapahtuu usein juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, 
jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. 

Vilkuntamallinnus voidaan tehdä niin kutsutulla konservatiivisella laskentamenetelmällä, jossa voimalan 
roottorin oletetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan. Laskentamene-
telmä ei huomioi varjon vilkuntaa vähentäviä tekijöitä, kuten pilvisyyttä ja sitä, että voimaloiden lavat 
eivät pyöri tyynellä säällä. Tätä kutsutaan teoreettiseksi vilkunnaksi. Jotta saataisiin realistisempi kuva 
odotettavissa olevasta vilkunnan määrästä, voidaan mallinnus suorittaa myös huomioiden pitkän aika-
välin auringonpaistetilastot ja alueen tuulisuusjakauma. Tätä puolestaan kutsutaan realistiseksi vilkun-
naksi. 

Tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia on arvioitu laskennallisin menetelmin käyttäen 
tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOW- mallinnusmoduulia. Laskennan ja 
mallinnuksen on suorittanut Pöyry Finland Oy. Tuulipuistoa ja sovellettua tuulivoimalamallia koskevat 
parametrit olivat: 

- Hankkeen toteutus 9 voimalan tuulipuistona 

- Tuulivoimaloiden napakorkeus on 170 metriä 

- Tuulivoimaloiden roottorin halkaisija 160 metriä (voimaloiden kokonaiskorkeus tällöin 250 
metriä). 

Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä, jotka kuvaavat (lähellä 
tuulivoimaloita sijaitsevia asuin- ja lomarakennuksia. Pisteille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset. 
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Reseptoripisteiden joka suunnasta tuleva vilkunta otetaan huomioon.  Reseptoripisteiden (voidaan ku-
vitella havainnollistavan talon ikkunaa) leveys on yksi metri, korkeus yksi metri ja korkeus maanpinnasta 
kaksi metriä.  Reseptoripisteiksi valittiin hankealueen ympäriltä 4 lähintä asuin- tai lomarakennusta (ni-
metty A–D). 

Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja ajankohta tarkastellulle 
tuulipuiston toteutusvaihtoehdolle.  Mallinnuksen tulokset saadaan karttakuvina ja numeerisina arvoina 
reseptoripisteille. Mallinnuksen tuloksena saatu vilkunnan vuosittainen realistinen määrä tarkastel-
lulle tuulipuistolle on esitetty alempana (Kuva 8-2). 

 
Kuva 8-2. Tuulivoimaloiden aiheuttama varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa, kun auringonpais-
tetilastot on huomioitu. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 170 metriä ja roottorin hal-
kaisija 160 metriä (Pöyry Finland Oy 2017). 

Vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että varjon vilkunnan määrä on suurta tuuli-
voimaloiden välittömässä läheisyydessä, mutta se vähenee voimakkaasti etäisyyden kasvaessa. Suomessa 
ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa vilkkumisvaikutusta tai olemassa olevia suosituksia 
sen mallintamisesta. Ruotsissa on tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvona 
maksimissaan kahdeksan tuntia välkettä vuodessa ja 30 minuuttia päivässä nk. realistisessa tilanteessa 
(huomioiden auringonpaisteajat ja tuuliolosuhteet). Tätä suositusarvoa käytetään yleisesti myös Suo-
messa. 

Varjon vilkunnan raja ylettyy yhteen asutuskohteeseen (reseptoripiste A etäisyys 2297 m lähimpään 
voimalaan). Asuinrakennuksen A keskipisteessä olevassa reseptoripisteessä on vilkunnan määrä 0 mi-
nuuttia vuodessa, mutta laskentaepävarmuudet huomioiden varjon vilkunta voi ylettyä kohteeseen. Vil-
kunnan määrä on joka tapauksessa vähäistä eikä ylitä ohjearvoja.  
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Tuulivoimaloiden varjon vilkunnan raja ulottuu vähäisesti yhteen lypsykarjatalousrakennukseen (resep-
toripisteen A vieressä, kuva 5-1), mutta kuten asuinrakennuksessa A, määrä on vähäistä eikä ylitä oh-
jearvoja. 

Kestilän hankkeen ympäristöön aiheuttamat vilkuntamäärät eivät teoreettisen tai realistisen mallinnuk-
sen mukaan ylitä sovellettavia vertailuarvoja missään asutuskohteessa ja vaikutusten arvioidaan olevan 
vähäisiä. 29.5.2017 päivätty vilkuntaselvitys on esitetty kaavaselostuksen liitteenä (Liite 7). 

8.5. Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja liikenne 

8.5.1. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

8.5.1.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää, ja niiden tehtävänä on: 

- varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

- auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, 
joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

- toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäy-
tön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä 

- edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 

- luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. (Ympäristö-
hallinto 2013).  

Kokkonevan tuulivoimahanketta koskevat erityisesti toimivaan aluerakenteeseen, eheytyvään yhdys-
kuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun, kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistyskäyttöön ja luon-
nonvaroihin, sekä toimiviin yhteysverkostoihin ja energianhuoltoon liittyvät valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet. 

Tuulipuisto on suunniteltu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti useamman voimalan 
yksiköissä (9 voimalan ryhmä). Kaavan suunnittelussa on otettu huomioon maanpuolustuksen toimin-
tamahdollisuudet yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Lentoliikenteen turvallisuus on huomioitu si-
joittamalla tuulipuisto riittävän etäälle lentokentistä ja edellyttämällä ilmailulain mukaista lentoestelupaa 
kaavamääräyksissä. 

Kokkonevan tuulivoimahankkeen toteuttaminen tukee alueen elinkeinotoimintaa. Hanke ei aiheuta 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueen nykyisille elinkeinoille, kuten metsätaloudelle.  

Uusiutuvan, päästöttömän energian tuotanto on osa ilmastonmuutoksen hillintää ja hanke edistää ener-
giantuotantoon liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Ihmisten terveyteen kohdistuvia vai-
kutuksia on arvioitu meluhaitan ja varjon vilkkumisen osalta. Hankkeesta aiheutuva meluhaitta ei ylitä 
ohjearvoja lähimmissä altistuvissa kohteissa. Tuulivoimaloista voi syntyä hyvin vähäistä varjon vilkuntaa 
hankealueen lähellä oleviin asuinkohteisiin. 

Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kansalliseen kulttuuriympäristöön. Kaava-alueella on 
toteutettu arkeologinen inventointi, jonka yhteydessä ei löytynyt muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperin-
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tökohteita. Laadittujen luontoselvitysten pohjalta hankkeen vaikutukset eläimistöön arvioidaan vähäi-
siksi. Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin. Arvokkaisiin luonto- ja 
kulttuurikohteisiin ja alueisiin sekä maiseman erityispiirteisiin ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuk-
sia. Hankkeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset eivät ole niin merkittäviä, että ne vaarantaisivat muiden 
valtakunnallisten intressien toteutumisen.  

 

8.5.1.2. Hankkeen suhde nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön  

 

Tuulivoimahanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Kokkonevan alueen nykyiselle maankäytölle tai toi-
minnoille, sillä tuulivoimarakentaminen mahdollistaa alueella nykyisin harjoitettavan metsätaloustoimin-
nan jatkumisen. Vaikutukset rajoittuvat kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön ja ovat luonteeltaan vä-
häisiä muutoksia nykyiseen maankäyttöön. Hankkeen toteutuessa metsätalouden käytössä oleva maa-
pinta-ala vähenee jonkin verran. Hankkeen asettamat uudet reunaehdot kaava-alueen ja sen lähiympä-
ristön tulevalle maankäytölle eivät ole merkittäviä.  

Alustavien voimalapaikkojen läheisyydessä on vakituista asutusta n. 2,3 km ja loma-asutusta lähimmillään 
noin 2,4 km etäisyydellä voimaloista. Lähimmät kyläkeskittymät ovat Rasinperällä ja Rivinperällä.  

Tuulipuiston edellyttämän tieverkon rakentaminen kaava-alueelle saattaa edesauttaa tai lisätä alueen 
muuta käyttöä. 

Hanke ei sijoitu maakuntakaavassa osoitetuille luonto- ja kulttuuriympäristöinä tai maiseman vaalimisen 
kannalta erityisille aluekokonaisuuksille.  Voimaloiden välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuo-
jeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin luonnonsuojelualue on noin 2,3 km kaakkoon sijoittuva Tör-
mäsenrimpi-Kolkanneva Natura-alue, joka on suojeltu soidensuojelualueena.  

8.5.1.3. Hankkeen suhde alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

 

Hankkeesta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia seudun aluerakenteeseen tai alueen yhdyskuntaraken-
teeseen. Nykytilassaan pääosin metsätalousaluetta oleva kaava-alue sijoittuu Siikalatvan kuntaan noin 
11 km Kestilän kuntataajaman kaakkoispuolelle. Hanke ei pirsto merkittävästi yhtenäisiä rakennetun tai 
luonnonympäristön kokonaisuuksia. 

8.5.2. Liikennevaikutukset 

8.5.2.1. Rakentamisen aikaiset liikennevaikutukset 

 

Liikenteeseen kohdistuvat merkittävimmät vaikutukset syntyvät hankkeen rakentamisen aikana. Mer-
kittävimmät vaikutukset syntyvät maa-ainesten ja betonin kuljetuksista sekä tuulivoimakomponenttien 
erikoiskuljetuksista. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia. 

Rakentamisen aikana tarvittavat kuljetukset lisäävät tuulipuiston lähialueiden teiden raskaan liikenteen 
määriä. Raskaan liikenteen määrän kasvu vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen, ai-
heuttaa tärinää ja meluhaittaa sekä pölyämistä käytettävien teiden lähialueella. Hankkeeseen liittyvillä 
kuljetuksilla ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta asutukseen tai kevyen liikenteen tur-
vallisuuteen, sillä asutus kaava-alueelle johtavien liikennöintireittien varrella on vähäistä. 
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Liikenteen kannalta rakentamisen vilkkain vaihe on maansiirtotöiden tekeminen, joka ajoittuu hankkeen 
alkuvaiheeseen. Kuljetustarvetta voimaloiden perustusten rakentamisessa aiheutuu erityisesti rakenta-
misessa käytettävän maa-aineksen kuljetuksista. Yhden voimalan perustuksiin tarvittava kiviainestarve 
on 10 000- 20 000 tonnia/voimala. Rakennustöiden edetessä kuljetukset vähenevät merkittävästi.  

Tuulivoimalan osat (torni, konehuone, lavat) kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Yhden voimalan 
rakentaminen edellyttää n. 12 -14 erikoiskuljetusta. Nämä erikoiskuljetukset aiheuttavat suurimman 
vaikutuksen liikenteen toimivuuteen, erityisesti lapojen kuljetus suuren pituutensa vuoksi.  Lapojen kul-
jetuksessa voidaan joutua rajoittamaan muuta liikennettä liittymissä. Erikoiskuljetusten osalta vaikutus 
kohdistuu koko kuljetusreitille, mutta vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytkestoisia. Erikoiskuljetusten 
aiheuttamat häiriöt ajoittuvat tuulivoimaloiden pystytysajalle.  

Merkittävimmät erikoiskuljetuksista aiheutuvat vaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti Pyhännän-
tien (tienumero 822) ja Sorvonkankaantien ympäristöön. 

8.5.2.2. Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset 

 

Korkeana rakenteena tuulivoimala voi muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi lentoturvallisuudelle tai 
haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Finavia on määrittänyt rajoituksia suurimmille sallituille rakenteiden 
korkeuksille eri alueilla. Ilmaturvallisuuden osalta hankkeessa toimitaan ilmailulain edellyttämällä tavalla. 
Lentoesteluvat haetaan jokaiselle voimalalle ennen niiden rakentamista.  

Tuulivoimaloiden rakennuslupien edellytyksenä on ilmailulain mukainen lentoestelupa. Hankealue ei si-
jaitse lentoasemien läheisyydessä eikä sen vuoksi lentoasemien ympärille määriteltyjen esterajoituspin-
tojen alueella eikä korkeusrajoitusalueella. Hankkeella ei sen vuoksi arvioida olevan vaikutuksia lento-
liikenteeseen. 

Toiminnan aikana ajoneuvoliikennettä syntyy ainoastaan huoltotöistä ja mahdollisista varaosakuljetuk-
sista. Tyypillisesti huoltokäyntejä on kaksi kertaa vuodessa yhtä voimalaa kohden sekä muutamia käyn-
tejä sähkönsiirtoon liittyen. Huoltokäynnit toteutetaan pääasiassa pakettiautolla. Huoltokäyntien vaiku-
tusten arvioidaan olevan hyvin pieniä.  

Siikalatvan lentokoneiden varalaskupaikka sijaitsee Kestilässä Seututien 822 kohdalla n. 35 kilometrin 
etäisyydellä hankealueesta. Hankkeen etäisyys varalaskupaikkaan on riittävä ja hankkeella ei ole vaiku-
tuksia varalaskupaikan toimintaan (Ramboll 2011). 

8.6. Maisema ja kulttuuriympäristö 

8.6.1. Vaikutukset maisemaan 
 

Tuulivoimalat näkyvät lähimaisemassa kookkaina ja niiden visuaalinen vaikutus ulottuu kaava-aluetta laa-
jemmalle alueelle. Kaava-alueella tuulivoimalat, niitä varten rakennettava tiestö ja muut rakenteet sekä 
puuston kaataminen muuttavat alueen maisemaa. Hankealue ja sen lähiympäristö on puustoista, ja puus-
ton arvioidaan peittävän merkittäviltä osin tuulivoimaloiden näkyvyyttä kaava-alueen ympäristössä.  

Tuulivoimapuistoa lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Tavastkenkä sijaitsee yli 7 km:n etäi-
syydellä hankealueesta, mutta maisemallisia vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä pitkän etäisyyden 
takia kuvasovite E (kuva 8-5). Lähimmät rakennusperintörekisterin mukaisesti suojellut kohteet ovat 
Kestilän kirkko (etäisyys n. 11 km) ja Pyhännän kirkko (etäisyys n. 17 km).  
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Hankkeen visuaalisia ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia sekä tuulivoimaloiden näkyvyyttä ympäröi-
ville alueille on analysoitu tarkemmin keväällä 2017 valmistuneessa maisemaselvityksessä, Maisema-ark-
kitehtitoimisto Väyrynen (liite 5). Selvitys sisältää näkemäalueanalyysin ja kuvasovitteita. 

Merkittävimmät maisemalliset vaikutukset muodostuvat lähialueiden avointen peltojen yhteydessä ole-
viin asuinpaikkoihin Rasinperälle, Rivinperälle ja Hyvölänrannalle. 
 
Lähin asuinpaikka, johon voimalat näkyvät on Rasinperän asuinpaikat ja siellä erityisesti 2,5 kilometrin 
etäisyydellä olevalle Suvelalle, kuvasovite B (kuva 8-5). Kuvasovitteesta on havaittavissa, kuinka voimalat 
näkyvät selvästi asuinpaikalle avoimen peltoaukean yli.  
 
Kauempana sijaitsevalle Rivinperälle voimalat näkyvät pääosin kyläteille ja peltoaukeille, kuvasovite A 
(kuva 8-4).  
 
Kolmas lähialue, jonne näkymä syntyy, on Siikajoen viljelty jokilaakso Hyvölänrannan kohdalla, kuva-
sovite C (kuva 8-6), jonne voimalat näkyvät erityisesti lehdettömään vuodenaikaan, jolloin joen lehti-
puuvaltainen rantakasvillisuus ei paikoin peitä länsipuolelta voimaloihin avautuvaa näkymäyhteyttä. 
 
Kauempaa Ruottalan kohdalta voimalat näkyvät jokilaakson yli vuodenajasta riippumatta, kuvasovite D 
(kuva 8.4). 
 
Tuulivoimalat näkyvät myös osasta maatalouskäytössä olevista rakennuksista (rakennukset esitetty ku-
vassa 5-1). 
 
Merkittäviä maisemallisia vaikutuksia muodostuu myös lähialueiden avosoille, kuten Törmäsenrimmille. 
Suojellun avosuon reunassa tehdyt ojitukset ja avohakkuut ovat heikentäneet suomaiseman luonnon-
mukaisuutta. 
 

 
Kuva 8-3. Kuvasovitteiden paikannuskaavio (Lähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 
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Kuva 8-4. Kuvasovite A Rivinperältä. (Lähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 

 
Kuva 8-5. Kuvasovite B Rasinperältä Suvelan kohdalta, mikä on lähin asuinpaikka, johon voimalat näkyvät. (Lähde: 
Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 

 



 

45/63  |  20.11.2017   |  Siikalatvan kunta, Kestilän Kokkonevan tuulivoimahanke, osayleiskaavaehdotuksen selostus 

 
Kuva 8-6. Kuvasovite C Hyvölänrannan kohdalta. (Lähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 

 

8.6.1.1. Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin 

 
Tuulivoimapuiston vaikutukset Hyvölänrannan kulttuurimaisemaan muodostuvat sen länsipuoleiselle 
reunalle, kuvasovite C (kuva 8-6). Idän puoleiset peltoaukeat ovat suurimmalta osaltaan metsänreunan 
suojassa. Voimalat ovat havainnoitavissa jokilaakson länsipuolella kulkevalta Pyhännäntieltä peltoaukei-
den yhteydessä. Hyvölän koululle voimalat eivät näy puuston suojaisen vaikutuksen seurauksena. Vas-
taava tilanne on myös Kestilän ja Pyhännän kirkolta, joista ei myöskään avaudu avoimia näkymiä voima-
loiden suuntaan. 
 
Uudemman inventoinnin kohteista Ruottalasta avautuu näkymä tuulivoimaloiden suuntaan, kuvasovite 
D (kuva 8-7).  
 
Tavastkengän alueelta voimalat ovat havaittavissa eteläosasta pohjoisen suuntaan katsottaessa, kuvaso-
vite E (kuva 8-8). Näkymäalueanalyysin mukaisesti voimalat näkyvät myös aikaisemmin (1993) inven-
toiduista lähialueen kohteista Rasille ja Alatalolle. 
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Kuva 8-7. Kuvasovite D Ruottalan kohdalta. (Lähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 

 
Kuva 8-8. Kuvasovite E, näkymä Tavastkengältä. (Lähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 
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8.6.1.2. Näkemäalueanalyysi 

Voimalat näkyvät selkeimmin lähialueiden avosoille, kuten Törmäsensuolle, Törmäsenrimmille, Kuura-
kankaalle, Parkkisenrimmille ja Oudonrimmille. Muita laajoja näkymäalueita muodostuu Oulujärvelle, 
joka sijaitsee jo noin 20 kilometrin päässä. Asutuksen osalta voimalat näkyvät erityisesti peltojen yhtey-
dessä oleviin asuinpaikkoihin. Lähimmät asuinpaikat, joihin voimalat näkyvät sijaitsevat pohjoispuolella 
Rasinperässä ja Rivinperässä noin kolmen kilometrin etäisyydellä. Seuraavaksi voimakkaimmin voimalat 
näkyvät Siikajoen jokilaaksoon lähimmillään noin neljän kilometrin etäisyydellä. Kauempana alle 10 kilo-
metrin etäisyydellä avautuu peltoaukeiden yhteydessä yksittäisiä näkymiä voimaloihin Ahonperässä, 
Heiniojanperässä ja Tavastkengässä. 

 

 
Kuva 8-9. Ote Kokkonevan tuulipuiston näkymäalueanalyysistä (Lähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 
2017). 
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Kuva 8-10. Ote Kokkonevan tuulipuiston maisemaselvityksen analyysien yhdistelmäkartasta (Lähde: Maisema-
arkkitehtitoimisto Väyrynen 2017). 
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8.6.1.3. Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu suoraan muinaismuistolain (295/1963) nojalla. Mikäli hanke-
alueella todetaan muinaisjäännöksiä, tulee kohteet huomioida suunnittelussa ja rakentamisen aikana, 
jotta niiden säilyminen turvataan.  

Hankealueelle ei sijoitu Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä muinaisjäännöksiä (Museo-
virasto, 2016). Lähin tiedossa oleva muinaisjäännös on tervahauta noin 1,2 km etäisyydellä lähimmästä 
voimalasta hankealueen kaakkoispuolella. Heinäkuussa 2016 on hankealueella suoritettu arkeologinen 
inventointi Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelun toimesta. Inventoinnissa ei löytynyt muinaisjäännök-
siä tai kulttuuriperintökohteita (liite 3A.). Myöskään kaava-alueen ulkopuolelta maakaapelivaihtoehtojen 
VE 1 tai VE2 alueilta ei ole löytynyt muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita (liite 3B). 

8.6.2. Rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemaan 
Rakentamisvaiheessa korkeat nosturit saattavat näkyä maisemakuvassa itse voimaloita laajemmalle alu-
eelle, mutta niiden vaikutus on tilapäinen. Kaava-alueella rakentamisaikaiset vaikutukset ovat pysyviä 
vaikutuksia suurempia, koska tuulivoimaloiden rakenteita siirrellään. Vaikutukset jäävät kuitenkin lyhyt-
kestoisiksi. 

 

8.7. Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eläimistö  

Kokkonevan alueella on suoritettu kasvillisuus- ja luontoselvityksen maastotyöt Pöyry Finland Oy:n 
toimesta maastokaudella 2016. Tuulipuiston alueelta tutkittiin tiedossa olevien voimaloiden rakennus-
paikat, niiden lähiympäristö ja tielinjaukset. Lisäksi puistosta ulospäin suuntautuvan maakaapelin reitti 
käytiin läpi. Voimalapaikat kartoitettiin tarkemmin 200 metrin säteellä ja yleispiirteisemmin laajemmalla 
tasolla. Tuulipuistoalueen pesimälinnustoa selvitettiin kesäkuussa 2016. Kanalintujen soidinpaikkoja kar-
toitettiin myös maastokaudella 2016. Lisäksi tehtiin syysmuuttoselvitys syksyllä 2016. 

Keväällä 2017 hankealueella tehtiin luontoselvitystä täydentävät, pöllö- ja kevätmuuttolintuselvitys, 
jonka yhteydessä kartoitettiin myös teerien soidinpaikkoja. Lisäksi muuttuneet voimalapaikat ja tuuli-
puistosta ulospäin suuntautuva vaihtoehtoinen maakaapelilinjaus käytiin selvittämässä kesäkuussa 2017. 
Selvitetyt alueet on esitetty luontoselvityksen liitekartassa (Liite 4, kuva 1-3). 

8.7.1. Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 
 

Selvitetyt tuulivoimaloiden sijoituspaikat ovat suurimmaksi osaksi luonnontilaltaan eriasteisesti muuttu-
neita talousmetsiä tai ojitettuja soita. Suunnitellut voimalapaikat sijaitsevat metsätalouskäytössä olevilla 
kankailla. Tuulivoimahankkeen voimalapaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä (Ø < 200 metriä) 
ei luontoselvitysten perusteella sijaitse kasvillisuuden tai kasviston osalta suojeltavia tai luonnon moni-
muotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita kuten metsä-, vesi- tai luonnonsuojelukohteita tai uhan-
alaisia luontotyyppejä.  

Tuulivoimahankkeen kasvillisuusvaikutukset keskittyvät rakennusvaiheeseen. Rakentamisesta aiheutuu 
kasvillisuusvaikutuksia, kun puustoa kaadetaan ja maaperää muokataan tuulivoimaloiden, huoltoteiden 
ja maakaapeleiden sijoituspaikoilla. Näillä alueilla olemassa oleva kasvillisuus häviää tai muuttuu. Teiden 
rakentaminen puolestaan patoaa pintavesiä, mikä voi aiheuttaa paikallisia, pienialaisia kasvillisuusvaiku-
tuksia. Suoalueilla teiden reunaojat voivat vaikuttaa kosteikon vesitalouteen. Laajemmassa mittakaavassa 
uusi rakentaminen aiheuttaa metsäalueiden pirstoutumista. Rakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen 
ovat suurimmat luonnontilaisilla alueilla. 
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Tuulipuiston toiminnasta ei aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia alueen kasvillisuudelle ja luon-
totyypeille laajemmassa mittakaavassa. Kaava-alueen metsät ovat nykyisellään metsätalouden piirissä 
olevia kasvatusmetsiä ja alueen suot ovat pääosin ojitettuja ja luonnontilansa menettäneitä. Vaikutukset 
ulottuvat voimaloiden rakennuspaikkojen sekä niille johtavien huoltoteiden välittömään läheisyyteen. 
Hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat vähäisiä, sillä pääosa rakenteista on sijoitettu luonnontilaltaan jo 
muuttuneille alueille. 

8.7.2. Vaikutukset linnustoon 
 

Tuulivoimaloiden merkittävimpiä linnustovaikutuksia ovat häirintä- ja estevaikutus, elinympäristön muu-
tos (menetys) sekä törmäysriski ja törmäyksistä aiheutuva kuolleisuus.  

Merkittävimpinä näistä pidetään tuulivoimaloiden aiheuttamia häirintä- ja estevaikutuksia lintujen pe-
simä- ja ruokailualueilla sekä niiden välisillä lento- ja muuttoreiteillä. Useimpien lajien törmäysriski tuu-
livoimaloihin on pieni, mutta silti sitä voidaan joissain tapauksissa pitää merkityksellisenä, sillä pienikin 
törmäysriskin lisäys voi olla merkittävä jollekin lajille, esimerkiksi pitkäikäisille petolinnuille, joiden po-
pulaatiokoko ja lisääntymistuotto ovat pieniä ja joiden sukukypsyysikä on korkea. Tutkittua tietoa lin-
tujen törmäyksistä voimaloihin on Suomessa hyvin vähän. Euroopassa sen sijaan lintujen törmäyksiä 
voimaloihin on tutkittu paljon. Eurooppalaisten tutkimusten mukaan törmäysten lukumäärät vaihtelevat 
erittäin laajasti 1,3 – 64,0 törmäystä/voimala/vuosi. Suomessa Koistinen (2004) arvioi teoreettiseksi 
törmäysmääräksi yksi kuolemaan johtanut törmäys / mielivaltaisesti sijoitettu voimala / vuosi. 

Normaalisti linnut havaitsevat ja kuulevat tuulivoimalan jo kaukaa, jolloin väistäminen tapahtuu 100 – 
500 metrin etäisyydellä. Lintujen törmäysriskiin vaikuttaa ratkaisevasti voimalan sijainti suhteessa lintu-
jen käyttämiin lentoreitteihin. Lisäksi törmäysriskiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. säätekijät (mm. tuu-
len suunta ja voimakkuus sekä näkyvyys), maaston muodot, voimaloiden koko, määrä ja sijoittelu, voi-
maloiden näkyvyys, mm. väri ja valaistus, lintutiheys alueella sekä lintujen laji- ja yksilökohtaiset erot, 
kuten lentonopeus, koko (siipien kärkiväli), ikä ja kokemus. Törmäysalttiimpia lajeja ovat suuret peto-
linnut, kuten maa- ja merikotka sekä sääksi. Törmäysten määrän on todettu lisääntyvän, jos tuulivoima-
puiston sähköverkko rakennetaan ilmajohdoiksi. Siksi uusimpien suositusten mukaan sisäiset yhteysver-
kot suositellaan rakennettavan maakaapelilla. Myös voimaloiden kirkkaan yövalaistuksen on havaittu 
altistavan törmäyksille. 

Tuulivoimarakentamisella on käytön aikaisten vaikutusten lisäksi myös rakentamisen aikaisia vaikutuk-
sia. Paikalliset lintupopulaatiot voivat häiriintyä, mikäli niiden käyttämät pesimäpaikat tuhoutuvat tai ra-
kentaminen tapahtuu pesinnän aikana.  

8.7.2.1. Vaikutukset pesimälinnustoon 

 

Pesimälinnuston osalta hankkeen mainittavimmiksi haitallisiksi tekijöiksi arvioidaan rakentamisvaiheen 
ja tuulipuiston toiminnan aikaiset häiriövaikutukset sekä rakentamisen aiheuttamat elinympäristömuu-
tokset (voimalapaikkojen ja tielinjojen aiheuttama elinympäristöjen pirstoutuminen). Vaikutukset koh-
distuvat lähinnä tavanomaiseen lajistoon. 

Kokkonevan hankkeessa valtaosa suunnitelluista voimalapaikoista sijaitsee jo valmiiksi luonnontilansa 
menettäneillä kohteilla, kuten hakkuilla, mikä vähentää elinympäristömuutoksista aiheutuvia vaikutuksia. 
Muuta ympäristöä rehevämmät metsäkuviot ovat pienialaisia, joten niiden linnustollinen potentiaali ei 
ole merkittävä. Ne eivät myöskään sijaitse suunniteltujen voimalapaikkojen välittömässä läheisyydessä, 
joten niihin ei arvioida kohdistuvan elinympäristömuutoksista aiheutuvia vaikutuksia. 
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Hankealueella pesivistä suojelullisesti huomionarvoisista lajeista leppälinnun (EVA), hömötiaisen (VU) 
ja töyhtötiaisen (VU) parimäärät ovat varsin korkeat. Aiemmin elinvoimaiset, hömö- ja töyhtötiainen 
luokiteltiin uusimmassa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2016) vaarantuneiksi. Molemmilla lajeilla 
uhanalaisuuden syyt ovat vanhojen metsien, kookkaiden puiden, laho- ja kolopuiden, kuolleiden tai kuo-
levien puiden ja oksien sekä lahoavan puuaineksen väheneminen. Uhanalaisuudestaan huolimatta lajit 
ovat kuitenkin edelleen yleisiä ja runsaslukuisia, ja viihtyvät ikärakenteeltaan varsin nuorissakin talous-
metsissä, jollaisia hankealueen metsät suurelta osin ovat. Hankealueella ei siis ole yllä mainittuja vanhoja 
metsiä, ja laho- ja kolopuiden määrä on vähäinen, joten hankkeesta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, mitkä 
lisäisivät lajien uhanalaisuuteen johtaneita tekijöitä. Näin ollen hankkeen aiheuttamien elinympäristö-
muutosten vaikutukset lajeihin arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. 

Hankealueella ei todettu varsinaisia metson soidinkeskuksia. Soidinpaikkakartoituksessa havaittiin yk-
sittäinen soiva kukko hankealueella ja yksi rajauksen ulkopuolella. Sen sijaan pesimälinnustokartoituk-
sissa havaittiin viisi yksittäistä kukkoa ja yksi poikue. Metsoja siis pesii ja esiintyy hankealueella, mutta 
havaintojen perusteella metson lisääntymisen kannalta keskeisiä kohteita alueella ei ole. Metsoon koh-
distuvien vaikutusten arvioidaan jäävän korkeintaan vähäisiksi. 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä esiintyvää pöllölajistoa selvitettiin keväällä 2017, sekä kanalintu-
selvityksen yhteydessä keväällä 2016. Hankealueella sijaitsee yksi viirupöllön reviiri, jossa saattaa ha-
vaintojen perusteella olla pesä, ja toinen reviiri, joka sijaitsee hankealueen pohjoispuolella. Voimaloista 
syntyvä matalataajuinen melu voi teoriassa vaikeuttaa pöllöjen soidinta ja saalistusta, mutta käytännössä 
tällaisesta ei ole näyttöä. Rakentamisen aikaansaamilla elinympäristömuutoksilla ei arvioida olevan 
suurta merkitystä viirupöllölle, sillä se pesii ja saalistaa jopa hakkuualueilla. Vaikutukset arvioitiin selvi-
tyksissä seudun viirupöllökannalle kokonaisuutena merkitykseltään vähäisiksi.  

Alle viiden kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta pesi erityisesti suojeltava petolintulaji. Vuonna 
2014 tehdyn tarkkailun (Pöyry Finland 2014) perusteella kyseisen laji saalisti pääasiassa pesän lähiympä-
ristössä.  Laji saalistaa tyypillisesti avosoilla tms. laajoilla avoimilla alueilla ja vesistöjen läheisyydessä.  
Pesään nähden hankealueen takana ei sijaitse lajin kannalta keskeisiä saalistusalueita, joille se joutuisi 
lentämään hankealueen kautta. Näin ollen arvioidaan, että hankkeesta ei aiheudu lajiin kohdistuvia hai-
tallisia vaikutuksia. 

Kokonaisuudessaan pesimälinnustoon aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. 

8.7.2.2. Vaikutukset muuttolinnustoon 

 

Muuttavat linnut pääosin kiertävät tuulivoimapuistot. Tuulivoimaloiden aiheuttaman estevaikutuksen 
voidaan siis sanoa olevan törmäysvaikutusta merkittävämpää. Usein puiston kiertämisen aiheuttama 
lisämatka ja sitä kautta energiankulutuksen kasvu ovat vähäisiä suhteessa muuttavan linnun lentämään 
matkaan. Kokkonevan alueella ei ole muuttoa erityisesti kanavoivia maastonpiirteitä, vaikka linnut to-
dennäköisesti seurailevat vesistöjen reunoja ja välttävät laajojen vesistöjen ylityksiä, joten estevaikutus 
koskee lähinnä yksittäisiä parvia ja jää siten vähäiseksi.  

Kaava-alueen kautta muuttaa pääpiirteissään melko vähän lintuja, sillä lintumuutto kulkee seudulla le-
veänä, hajanaisena rintamana. Kurjen osalta kaava-alue sijoittuu osittain muuttoreitille, jolla muuttaa yli 
syksyisin 1000 yksilöä vuosittain. 

Muuttolintuselvityksessä seurattiin lintujen syysmuuttoa (syys-loka 2016) ja kevätmuuttoa (huhti-touko 
2017), molempia kolmena päivänä. Tarkoituksena oli selvittää hankealueen kautta muuttavan linnuston 
lajistoa ja yksilömääriä. Muuttolintuselvityksen perusteella todettiin, ettei Kokkonevan hankealue nor-
maaliolosuhteissa sijaitse keskeisillä muuttoreiteillä minkään lajin tai lajiryhmän osalta. Hankealueen 
kautta kulkeva muutto on vähäistä sekä syksyllä että keväällä. Syksyllä petolintumuuton painopiste oli 
hankealueen itäpuolella, mutta keväällä vastaavaa painopistettä ei ollut havaittavissa. Laulujoutsenen 
(keväällä) ja metsähanhen (syksyllä ja keväällä) muutto kulki etupäässä hankealueen länsipuolelta. Myös 
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muiden lajien kohdalla muutto kulki heikkona ja tasaisena rintamana ilman havaittavia tiivistymiä ja lin-
tujen muuttajamäärät verrattuna rannikon vastaaviin olivat hyvin vähäiset. 

8.7.3. Muu eläimistö 
 

Yleisesti tuulipuiston eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääasiassa häiriövaikutuksina ja 
muuttuvina elinolosuhteina. Häiriövaikutukset ja elinolosuhteiden muutokset ovat suurimmat hankkeen 
rakennusvaiheessa. Rakentamistoimien aikana eläimet, erityisesti isommat riistaeläimet, todennäköisesti 
välttävät aluetta. Rakentamisaikaiset häiriövaikutukset ovat väliaikaisia. Toiminnan aikana eläimistöön 
arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia lähinnä elinympäristöjen muutoksien ja elinalueiden pirstoutumisen 
myötä.  

Kokkonevan tuulipuiston voimaloiden tai muiden rakenteiden rakentamispaikoille ei sijoitu liito-oravalle 
tai viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, joten rakentaminen ei käytettävissä olevan tiedon perus-
teella aiheuta näille lajeille heikentäviä vaikutuksia. 

Kaava-alueella tehtiin lepakkoselvitys kesällä 2016, jonka yhteydessä alueella havaittiin pohjanlepakoita. 
Pohjanlepakko on ympäristövaatimuksiltaan joustava ja se saalistaa puoliavoimilla paikoilla, kuten puiden 
reunustamien teiden varsilla. Laji välttelee suurten metsien sisäosia ja laajoja aukioita. Alueelta ei löyty-
nyt varsinaisia lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia tai levähdyspaikkoja ja kaikki alueella tehdyt havainnot 
tehtiin yksittäisistä lepakoista.  Tuulipuiston ja siihen liittyvien sähkönsiirto- ja tielinjausten rakentamisen 
aikana lepakoille aiheutuu pienessä määrin häiriötä rakennustöiden aiheuttaman melun ja liikenteen 
vuoksi. Metsän kaatamisen takia niiltä häviää sopivia pesimispaikkoja ja päiväpiiloja, mutta muutos kos-
kee vähäistä laji- ja yksilömäärää eikä sen voi katsoa merkittävästi heikentävän lepakoiden suojelun tasoa 
alueella. Tuulivoimatuotannon vaikutukset elinympäristöihin arvioidaan yleisesti pienemmiksi kuin alu-
eella harjoitettavan metsätalouden vaikutukset. 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seuranta-aineiston mukaan hankealueella ei ole havaittu suur-
petoja. Lähimmät havainnot sudesta on tehty noin 6 km, karhusta noin 8 km ja ilveksestä noin 15 km 
etäisyydellä hankealueelta. Ahmahavaintoja on tehty noin 40 km etäisyydellä hankealueelta. Kestilän 
tuulivoimahankkeen vaikutusalueella elää mahdollisesti maaliskuun 2016 kanta-arvion (Luonnonvara-
keskus 2016a ja 2016b) mukaan yksi 2-3 susiyksilön lauma. Reviirin tarkasta sijainnista ei ole tietoa. 
Myöskään tietoa siitä, sijaitseeko alueella suden pesäpaikkoja tai liikkuuko alueella pannoitettuja susia, 
ei ole. Tuulivoimahankkeella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia siihen, miten sudet käyttävät aluetta 
verrattuna aikaisempaan. Alueen välttely korostuu todennäköisesti erityisesti rakennusaikana. Ihmisten 
aiheuttama akuutti häiriö pesimäaikana voi heikentää suden lisääntymismenestystä, joten rakentamis-
toimenpiteet tulisi sijoittaa susien lisääntymiskauden ulkopuolelle. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana 
saattaa aiheutua muutoksia susien elintilan käyttöön, valintaan ja lisääntymispaikkauskollisuuteen, jolloin 
tuulivoimapuistot vaikuttavat susien lisääntymismenestykseen. Susiin kohdistuvia tuulivoiman vaikutuk-
sia ei ole tutkittu Suomen olosuhteissa, joten nykytietämyksen perusteella vaikutusten laajuutta ei voida 
luotettavasti arvioida. Lajin esiintymistä ja pesäpaikkavalintaa on myös käytännössä mahdotonta selvittää 
ilman pannoitettuja susia.  

Eläimistöön arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia lähinnä elinympäristöjen muutoksien ja elinalueiden 
pirstoutumisen myötä. Vaikutukset alueen maaeläimistön elinympäristöihin arvioidaan jäävän kokonai-
suudessaan vähäisiksi tai korkeintaan kohtalaisiksi. Vaikutukset rajoittuvat voimalapaikkojen ja niille joh-
tavan tiestön ja maakaapeleiden välittömään läheisyyteen. 

 

 

 



 

53/63  |  20.11.2017   |  Siikalatvan kunta, Kestilän Kokkonevan tuulivoimahanke, osayleiskaavaehdotuksen selostus 

8.8. Suojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävät kohteet 

 

Hankealuetta lähin Natura-alue on noin 2 km kaakkoon sijoittuva Törmäsenrimpi-Kolkanneva Natura-
alue (FI1104408, SAC/SPA, 2 126 ha, kuva 16), joka on suojeltu soidensuojelualueena (SSA110066). 
Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alue (FI1200800, SAC/SPA, n. 4 849 ha) sijaitsee hankealueelta 
noin 4,8 km koilliseen. 

 

 
 
Kuva 8-11. Natura-alueiden sijainnit. (Pöyry Finland, 2017) 

Kokonaisuudessaan hankkeesta ei arvioida aiheutuvan heikentäviä vaikutuksia Törmäsenrimpi-Kolkan-
neva eikä Rumala-Kuivaja-Oudonrimmet Natura-alueen suojeluperusteina oleville luontotyypeille tai 
lajeille. Näin ollen luonnonsuojelulain 65§:n tarkoittamaa yksityiskohtaisempaa Natura-arviointia ei pi-
detä tarpeellisena näille Natura-alueille. Lisätietoa näistä Natura-alueista ja osayleiskaavan vaikutuksista 
niihin on liitteessä 4, Kestilän Kokkonevan Luontoselvitys (Pöyry, 2017). 
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8.9. Maa- ja kallioperä, pohjavedet ja vesistöt 

8.9.1. Vaikutukset pintavesiin 
 

Hankkeen merkittävimmät vesistövaikutukset aiheutuvat tuulipuiston rakennusvaiheessa maanmuok-
kausta ja mahdollisesti räjäytyksiä ja louhintaa vaativissa kohteissa kuten voimaloiden ja sähköaseman 
pystytyspaikoilla sekä tie- ja kaapelilinjoilla. 

Maa-aineksen huuhtoutuminen vesistöön voi aiheuttaa tilapäistä ja paikallista samennusta ja ravinne- ja 
metallikuormitusta. Hankkeesta arvioidaan rakentamisen aikana pintavalunnan ja kiintoaineskuorman 
hetkellisen kasvun myötä aiheutuvan vain vähäisiä vaikutuksia tuulipuistoalueella virtaaviin jokiin ja pu-
roihin. Läheisiin lampiin ja järviin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan myös vähäisiksi.  

Merkittävin tuulipuiston toiminnasta vesistöihin kohdistuva riski aiheutuu voimaloiden ja sähköaseman 
muuntajissa olevasta öljystä. Öljyvuotoriski on hyvin vähäinen eikä se aiheuta vesistöjen pilaantumisris-
kiä. Toiminnan aikana tuulipuiston ei arvioida aiheuttavan vesistövaikutuksia. 

 

8.9.2. Vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin 
 

Merkittävimmät vaikutukset maaperään, kallioperään ja pohjaveteen muodostuvat hankkeen rakennus-
vaiheessa, jolloin maaperää muokataan ja kalliota saatetaan louhia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
maaperään ovat paikallisia ja vähäisiä, mutta pysyviä. Vaikutukset kallioperään riippuvat siitä, joudu-
taanko rakentamisvaiheessa tekemään räjäytystöitä. 

Hankealueen lounaisreunaan sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan merkitty Palokankaan 
pohjavesialue. Sen kokonaispinta-ala on 7,16 km2 ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen pinta-
ala 4,01 km2. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 2 500 m3/d. Vesienhoidon suunnittelussa 
alueen määrällinen ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi (Isola 2013). 

 

Pohjavesialuetta koskee suunnittelumääräys: 

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 
etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä 
riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-aineisten otto-
tarpeiden yhteensovittamisesta.  

 

Todettujen likaantumistapausten perusteella suurimmat pohjavesien likaantumisriskit liittyvät öljytuot-
teiden kuljetukseen ja käyttöön, hiekan ja soran ottoon, jätehuoltoon ja maanviljelykseen. Lisäksi on 
todettu teiden kunnossapitoon ja liukkaudentorjuntaan liittyvän tiesuolan käytön vaikutus pohjaveden 
laatuun. Tuulivoimaloista ei yllä esitettyjä uhkia yleensä ole (Ramboll 2014).  

Kokkonevan tuulivoimala-yksiköt eivät sijoitu Palokankaan pohjavesialueelle. Lähimmät yksiköt ovat 
voimalat 6 ja 9. Näistä ohjeellinen voimala 9 sijaitsee noin 130 m:n päässä pohjavesialueen rajasta ja 
ohjeellinen voimala 6 lähes 190 m:n päässä pohjavesialueen rajasta. Voimalat 6 ja 9 on suunniteltu pe-
rustettavan maanpinnan tasoon. Rakennuspaikalta poistetaan pintamaa ja perustukset valetaan sen 
päälle, jolloin kaivamista ei tule. 
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Pohjaveden purkualueilla lähelle pohjavesipintaa ulottuva maanmuokkaus saattaa aiheuttaa muutoksia 
pohjaveden purkuolosuhteisiin ja sen seurauksena pohjaveden määrään ja virtauskuvaan. Palokankaan 
pohjavesimuodostuma on pääosin antikliininen eli pohjavettä ympäristönsä purkava, mutta pohjois-
osissa paikoin myös synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä. Karttatarkastelun perusteella maan-
pinnan korkeus on kaava-alueen lounaisosassa noin tasolla +127,5…135 metriä mpy. Alue on pääosin 
ojitettua. Palokankaan pohjavesialueen kaava-alueeseen rajautuvassa reunassa maanpinta on tuulivoima-
lan 9 lounais- ja länsipuolella korkeammalla kuin kaava-alueella ja korkeammalla kuin länsipuolella poh-
javeden muodostumisalueella. Näin ollen voidaan arvioida, että pohjavettä ei purkaudu Palokankaan 
pohjavesialueelta tuulivoimalan 9 suuntaan eikä riskiä pohjaveden hallitsemattomasta purkautumisesta 
rakentamisen aikana ole. Myöskään voimalan 6 suuntaan ei arvioida purkautuvan pohjavesiä pohjavesi-
alueelta. Tuulivoimahanke ei näin ollen aiheuta vaikutuksia pohjaveden määrään tai virtauskuvaan ra-
kentamisen tai toiminnan aikana. 

Kaava-alueelta ei arvioida olevan virtausyhteyttä pohjavesialueelle, joten tuulivoimahankkeesta ei arvi-
oida aiheutuvan vaikutuksia myöskään pohjaveden laadulle rakentamisen tai käytön aikana.  

Osayleiskaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia Palokankaan pohjavesialueen pohjaveden määrään, laa-
tuun tai virtauskuvaan rakentamisen tai toiminnan aikana. 

8.10. Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja alueen virkistyskäyttö 

 

Yleisiä tuulivoimahankkeissa tunnistettuja ihmisiin kohdistuvia vaikutusmekanismeja ovat elinoloihin ja 
viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät (rakentamisen aikaiset häiriöt, liikennevaikutukset, melu, maisemavai-
kutukset, varjon vilkkuminen, vaikutukset harjoitettavaan elinkeinotoimintaan ja vaikutukset maankäyt-
töön), virkistyskäyttöön vaikuttavat tekijät (rakentamisen aikaiset häiriöt, melu- ja maisemavaikutukset, 
varjon vilkkuminen, mahdolliset liikkumisrajoitukset, muutokset alueen kasvillisuudessa ja eläimistössä) 
ja suoraan tai koetut terveyteen vaikuttavat tekijät (melu, varjon vilkkuminen, muut häiriöt kuten len-
toestevalot ja liikenne, voimalinjoista aiheutuvat vaikutukset). 

8.10.1. Asukkaiden arvioimat vaikutukset 
 

Kaavaehdotusvaiheessa toteutettiin asukaskysely postikyselynä tuulipuistohankkeen lähialueelle (noin 
10 kilometriä hankealueesta). Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 500 kotitalouteen. Kyselystä tie-
dotettiin paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan nettisivuilla, ja kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus 
saada kyselylomake myös Kestilän kirjastosta. 

Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 29 prosenttia. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vas-
taaviin kyselytutkimuksiin verrattuna hyvänä. 

Vastaajista noin joka kolmas ilmoitti asuvansa tai omistavansa loma-asunnon alle viiden kilometrin 
etäisyydellä hankealueesta. Kokkonevan alueella päivittäin tai viikoittain liikkuvien vastaajien määrä oli 
pieni. Aluetta käytetään erityisesti marjastukseen ja sienestykseen. Muita merkittäviä käyttömuotoja 
ovat ulkoilu, lenkkeily, metsästys ja luonnon tarkkailu. 

Vastaajien suhtautuminen tuulivoimaa koskeviin väittämiin vaihteli voimakkaasti. Yli puolet vastaajista 
suhtautui myönteisesti tuulivoiman lisäämiseen Suomessa ja noin joka kolmas suhtautui tuulivoiman 
lisäämiseen kielteisesti. Myös vastaajien näkemykset Kokkonevan tuulivoimahankkeen vaikutuksista 
kuntatasolla vaihtelivat. Myönteisiä vaikutuksia arvioitiin kohdistuvan etenkin alueen/kunnan imagoon, 
kunnan talouteen ja elinvoimaisuuteen sekä alueen työllisyyteen. Hankkeella arvioitiin olevan kielteisiä 
vaikutuksia etenkin alueen/kunnan imagoon, alueen matkailuun sekä alueen arvostukseen. Merkittävä 
osa vastaajista (30–45 %) arvioi ettei hankkeella ole esitettyjä vaikutuksia kuntatasolla. 
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Hankkeeseen suhtautui myönteisesti lähes puolet vastaajista ja kielteisesti noin joka kolmas. Joka vii-
des vastaaja ei osannut sanoa kantaansa hankkeeseen. Vaikka lähempänä hankealuetta (alle 5 km) asu-
vat tai loma-asunnon omistavat vastaajat suhtautuivat hankkeeseen muita kielteisemmin, myös etääm-
mällä hankealueesta (yli 5 km) asui hankkeeseen kielteisesti suhtautuvia. Vastaavasti osa hankealueen 
lähialueella asuvista vastaajista suhtautui hankkeeseen myönteisesti. Tieto suunniteltavasta hankkeesta 
ei ollut vielä tavoittanut kaikkia lähialueen vakituisia asukkaita ja loma-asukkaita. Noin kolmannes luki 
hankkeesta ensimmäisen kerran kyselyn saadessaan. 

8.10.2. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
 

Rakentamisvaiheessa merkittävimmät vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvat lisään-
tyvästä liikenteestä. Tuulivoimapuiston tarvitseman infrastruktuurin rakentaminen, kuten teiden raken-
taminen, asennuskenttien raivaus ja voimaloiden pystytys tapahtuvat voimalapaikkojen läheisyydessä. 
Hankealueella tapahtuvat rakennustyöt eivät aiheuta merkittäviä suoria vaikutuksia elinoloihin ja viihty-
vyyteen. Rakentamisen aikainen liikenne koostuu pääasiassa maanajosta, betonikuljetuksista, tuulivoi-
malakomponenttien kuljetuksista, työmaan henkilöliikenteestä ja koneiden kuljetuksista. Rakentamis-
vaiheen häiriöt kohdistuvat pääasiassa hankealueelle ja kuljetusreittien läheisyydessä asuviin. Raskaan 
liikenteen lisääntymisen myötä kuljetusreittien varrella asuvat saattavat kokea tilapäistä viihtyvyyshaittaa 
melun, pölyn ja tärinän vuoksi. 

8.10.3. Toiminnan aikaiset vaikutukset 
 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin välke-, 
melu- ja maisemavaikutuksiin hankealueella tai sen läheisyydessä liikuttaessa. Vakituinen asutus ja loma-
asutus sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista, joten vaikutukset niihin 
jäävät vähäisiksi.  

Asukaskyselyssä noin puolet vastaajista arvioi, ettei hankkeeseen liittyvistä asioista (maiseman muutos, 
lapojen aiheuttama varjostus, tuulivoimaloiden synnyttämä ääni, lentoestevalojen näkyminen) aiheudu 
heidän elämäänsä vaikutuksia. Eniten kielteisiä vaikutuksia arvioitiin aiheutuvan tuulivoimaloiden synnyt-
tämästä äänestä ja maiseman muutoksesta. 

Tuulivoimamelu ei ole merkittävä ympäristötekijä tässä hankkeessa johtuen tuulivoimaloiden riittävistä 
etäisyyksistä lähiasutukseen. Meluselvityksen mukaan melun raja-arvo (yli 40 dB melutaso) leviää enin-
tään noin 1 km etäisyydelle lähimmistä voimaloista, kun lähiasutukseen on matkaa yli 2 km. Tuulivoimala 
voi aiheuttaa lähiympäristöönsä elinoloja ja viihtyisyyttä heikentävää varjon vilkuntaa, kun auringon valo 
paistaa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Vilkuntamallinnuk-
sen mukaan vilkunnan määrä on kuitenkin hyvin vähäistä ja alittaa selkeästi yleisesti käytetyt ohjearvot. 

Lähimmät kyläkeskittymät ovat Rasinperällä ja Rivinperällä. Merkittävimmät maisemalliset vaikutukset 
muodostuvat lähialueiden avointen peltojen yhteydessä oleviin asuinpaikkoihin. Lähin asuinpaikka, johon 
voimalat näkyvät on Rasinperän asuinpaikat ja siellä erityisesti 2,5 kilometrin etäisyydellä oleva Suvela. 
Lisäksi voimalat näkyvät Rivinperässä noin kolmen kilometrin etäisyydellä. Voimalat näkyvät selkeimmin 
lähialueiden avosoille ja näkymäalueita muodostuu myös Oulujärvelle, joka sijaitsee jo noin 20 kilomet-
rin päässä. Voimalat näkyvät erityisesti peltojen yhteydessä oleviin asuinpaikkoihin.  

Maisemavaikutukset koetaan usein yksilöllisesti, etenkin kun asuinalueen luonteeseen kohdistuu sellaisia 
muutoksia, joissa alueen luonteenpiirteet ja paikan tunnelma muuttuvat energiatuotannon alueiksi. Mai-
semavaikutusten kokemiseen vaikuttavat esimerkiksi alueen historia ja yksilön asenteet. Ihmiset voivat 
tottua maisemallisiin muutoksiin ajan myötä. Alueen asukkailla on aikaisempaa kokemusta tuulivoima-
loista ja niiden vaikutuksista maisemassa, mikä saattaa vähentää herkkyyttä muuttuvalle maisemalle. 
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Asukaskyselyn tulosten perusteella osa vastaajista (40 %) arvioi tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman 
muutoksen vaikuttavan heidän elämäänsä kielteisesti tai erittäin kielteisesti. Myös lentoestevalojen nä-
kyminen saatetaan kokea häiritsevänä. 

Koska tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla, ei sähkönsiirrosta aiheudu merkittäviä 
vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Asukaskyselyn vastaajat arvioivat sähkönsiirron toteut-
tamisen maakaapelilla positiiviseksi asiaksi. 

8.10.4. Vaikutukset virkistyskäyttöön 
 

Kokkonevan tuulivoimahanke ei rajoita alueella liikkumista eikä suoraan heikennä alueen virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joilta kasvillisuus poistetaan kokonaan, menetetään marjas-
tus- ja sienestysalueina. Alueen maisema muuttuu rakentamisen myötä ja se voi vaikuttaa ihmisten ko-
kemuksiin ja virkistyskäyttöön eri tavoin, sillä haitalliset vaikutukset ovat pääosin koettuja. Mikäli tuuli-
voimaloiden käyntiääni, näkyminen, roottorin liike ja varjostus koetaan virkistyskäyttöä häiritsevänä, 
tuulipuisto voi jonkin verran rajoittaa alueen virkistyskäyttöä. 

Toteutuessaan tuulivoimahanke ei estä esim. alueella mahdollisesti metsästystä. Aluetta ei esimerkiksi 
aidata. Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä alueella ampumista etenkään hirvenmetsästyksessä, jossa 
ampuminen tapahtuu vaakatasoon tai alaviistoon. Lintujen metsästyksessä (latvustoon) tulee ottaa huo-
mioon, ettei luodin lentorata kohdistu voimaloiden laparakenteille. Lisääntynyt ihmistoiminta ja eläinten 
elinympäristöissä tapahtuneet muutokset saattavat tilapäisesti vähentää alueella liikkuvien eläinten mää-
rää. 

Asukaskyselyn mukaan alueen suosituin käyttömuoto on marjastus ja sienestys. Muita merkittäviä 
käyttömuotoja ovat ulkoilu, lenkkeily, metsästys ja luonnon tarkkailu. 

Metsästäjähaastatteluissa selvisi, että hankealuetta käytetään pääasiassa hirven metsästykseen ja seudulla 
operoi kolme hirviseuruetta. Lisäksi muutakin riistaa, esimerkiksi lintuja, metsästetään. Haastatteluissa 
esitettiin huoli siitä, että aiheuttaako tuulipuiston rakentaminen rajoituksia metsästykseen. Samalla 
hankkeella nähtiin myös positiivisia vaikutuksia, kun alueen tieverkosto paranee rakentamisen myötä ja 
hanke tuo tuloja maanomistajille ja kunnalle. Mahdollisen häiriön nähtiin ajoittuvan vain rakentamisvai-
heeseen eikä vaikuttavan metsästykseen pitkällä aikavälillä.  

Metsästäjähaastattelussa esitettiin, että riistapeltojen perustaminen voisi lieventää tuulipuiston vaiku-
tuksia metsästykseen ja riistaeläimiin. Teiden parantaminen ja leventäminen sekä voimajohtolinjojen 
kaivaminen maahan ja muut rakennustyöt vaativat voimakasta maanmuokkausta. Kun kenttäkerros ja 
maanpinta tässä yhteydessä rikotaan ja kaivetaan ylös, maa saattaisi rakennustöiden jälkeen olla sellai-
senaan otollista esimerkiksi rehukaalin tai raeheinän kylvölle. 

Asukaskyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksia 
lähiympäristön viihtyisyyteen, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin, maisemaan, sekä asuinalueen tai 
vapaa-ajan asunnon arvostukseen asuntoalueena. Vastaajilla oli mahdollisuus arvioida ensin nykytilan-
netta ja sen jälkeen tilannetta Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen. Erityisesti alle 5 
kilometrin etäisyydellä asuvat tai loma-asunnon omistavat vastaajat arvioivat tuulivoimapuiston raken-
tamisen heikentävän asuinympäristön viihtyisyyttä, maisemaa, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia 
sekä arvostusta. 

8.10.5. Vaikutukset terveyteen 
 

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä tai muita ihmisen tervey-
teen vaikuttavia päästöjä. Tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan rakentamisen aikana suoria vaikutuksia 
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ihmisten terveyteen. Suomessa ja Yhdysvalloissa (Huttunen ym. 2013; Hongisto 2014; Mc Cunney ym. 
2014) laadittujen kirjallisuustutkimusten mukaan tuulivoiman äänitaso ei suoraan vaikuta lähistöllä asu-
vien ihmisten terveyteen. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden äänitason ohjearvojen rajat alittavan 
äänen häiritsevyyteen vaikuttavat äänitasoa enemmän erilaiset välilliset tekijät. Tällainen välillinen tekijä 
on esimerkiksi voimaloiden näkyminen asuntoon. 

Valtioneuvoston asetuksen ulkomelutason ohjearvot on asetettu tasolle, joka melun haittavaikutuksia 
koskevien tutkimusten mukaan ehkäisee tuulivoimamelun aiheuttamia terveyshaittoja sekä ympäristön 
viihtyvyyden merkittävää heikentymistä (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason oh-
jearvoista 1107/2015). Vaikka hankkeen toimintavaiheessa ohjearvot alittavalla melulla ei arvioida ole-
van suoria terveysvaikutuksia, on mahdollista, että tuulivoimalla on vaikutuksia koetun terveyden alu-
eella. Tuulivoimahanke saattaa aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan suora yhteys fyysiseen tervey-
teen. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän terveysselvityksen (TEM 2017) mukaan melun yleisin vai-
kutus on sen häiritsevyys ja unen häiriintyminen. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat melun fysikaalisten 
ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi yksilöllinen herkkyys ja asenteet melulähdettä kohtaan. TEM:n 
(2017) selvityksen mukaan ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että tuulivoimaloiden läheisyydessä esiinty-
vät infraäänitasot aiheuttaisivat terveyshaittaa. Tuulivoimamelu ei ole merkittävä ympäristötekijä tässä 
hankkeessa johtuen riittävistä etäisyyksistä asutukseen. 
 

8.11. Ilmasto ja ilmanlaatu 

Tuulivoima on yksi vähiten päästöjä aiheuttava energiantuotantomuoto. Hankkeella on positiivisia vai-
kutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun, koska sillä vältetään muusta energiantuotannosta syntyviä päästöjä. 

Yhteispohjoismaisissa tutkimusprojekteissa on sähköjärjestelmäsimulointien perusteella todettu, että 
tuulivoima korvaa pohjoismaisessa tuotantojärjestelmässä ensisijaisesti hiililauhdetta ja toissijaisesti 
maakaasuun perustuvaa sähköntuotantoa. Näillä perusteilla sähköntuotannolle, jota tuulivoima korvaa, 
on laskettu hiilidioksidin päästökertoimeksi 0,68 tonnia/MWh (Holttinen 2004).  

Tuulipuiston rakentamisen aikana vaikutuksia kaava-alueen ja sen lähialueiden ilmanlaatuun aiheutuu 
lisääntyvästä liikenteestä. Vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan lyhytaikaisiksi ja vähäisiksi. Asutus alueella 
on vähäistä. Kaava-alueen rakentamisesta ei aiheudu merkittävää vaikutusta asutukselle tai kevyen lii-
kenteen turvallisuudelle. Rakentamisen aikaisten vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä. 

Maakaapelin asentaminen ei aiheuta ilmaston tai ilmanlaadun kannalta merkittäviä vaikutuksia. Maakaa-
pelin rakentamiseen liittyvistä kuljetuksista ja työkoneista aiheutuu päästöjä ilmaan, mutta niiden määrä 
on vähäinen. 

 

8.12. Turvallisuus sekä tutka- ja viestintäyhteydet  

 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia turvallisuuteen aiheutuu tuulivoimaloiden pystytystöistä ja tuulipuis-
ton muista rakennustöistä. Rakennustöissä noudatetaan rakentamis- ja työsuojelumääräyksiä, joilla eh-
käistään onnettomuuksien syntymistä. Hanke ei aiheuta merkittäviä turvallisuusriskejä, kun annettuja 
ohjeita, suosituksia ja suojaetäisyyksiä noudatetaan rakentamisen aikana. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaisina turvallisuusriskeinä voidaan pitää jään tippumista ja tulipaloja. 

Jäätä saattaa muodostua tuulivoimaloiden rakenteisiin talviaikaan, kun voimala ei ole toiminnassa. Irro-
tessaan jää yleensä putoaa suoraan voimalan alapuolelle. Pyörivistä lavoista jää saattaa lentää kauem-
maskin, mutta suurin osa tuulivoimalan roottorinhalkaisijan sisälle eli tässä tapauksessa enintään noin 
80 m päähän voimalatornista.  
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Jäänmuodostusta esiintyy harvoin ja tuulivoimaloiden lähialueella ei talvella liiku paljon ihmisiä, joten 
vahinkoriski on hyvin pieni. Tuulivoima-alueelle pystytetään kuitenkin jään irtoamisesta varoittavia kylt-
tejä. 

Tuulivoimaloiden tulipaloriski on hyvin pieni, koska voimaloiden turvallisuusstandardit ovat niin kor-
keat. Tuulivoimalassa voi kuitenkin syttyä tulipalo joko toimintahäiriön tai esimerkiksi salamaniskun 
takia. Palon sattuessa reaaliaikainen käytönseuranta toteaa palon ja voimala pysäytetään välittömästi. 
Konehuoneessa syttynyttä tulipaloa on hankalaa sammuttaa, koska korkealle saatavaa sammutuslaitteis-
toa ei todennäköisesti ole saatavissa pikaisesti. Tällaisessa tapauksessa pelastusviranomaiset evakuoivat 
ja eristävät lähialueen. 
 

Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta tutkasignaaleihin ja viestintäyhteyksiin, kuten tv-signaaliin. Digita on 
laatinut arvion, millä alueella Kokkonevan tuulivoimapuiston rakentaminen voi heikentää tv-signaalia ja 
aiheuttaa sen myötä häiriöitä tv-vastaanotolle. Hanketoimija on kesällä 2017 teettänyt ko. alueella tv-
signaalimittauksia, joilla on selvitetty yksittäisten tv-vastaanottojärjestelmien nykyiset signaalitasot. Nii-
den perusteella voidaan myöhemmin todeta, onko tuulivoimaloiden rakentaminen aiheuttanut häiriöitä 
tv-vastaanotossa. Hanketoimija on vastuussa häiriöiden korjaamisesta. Korjaaminen onnistuu usein 
asentamalla mastovahvistin, sijoittamalla antenni eri paikkaan tai suuntaamalla se sopivasti. 

 

Tuulivoimaloiden tiedetään haittaavan Puolustusvoimien tutkajärjestelmiä. Puolustusvoimien lakisäätei-
sen aluevalvontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla 
vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan. Tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontasensoreihin 
voivat ilmetä muun muassa heijastuksina ja läpimenevän signaalin vaimentumana (Ympäristöministeriö 
2012). 

Puolustusvoimat on Kestilän tuulivoimahankkeesta antamassaan lausunnossa todennut, että hankkeella 
ei ole merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien valvontajärjestelmien suorituskykyyn eikä puolustus-
voimien radioyhteyksiin. 

8.13. Talous ja elinkeinot 

 

Hankkeen toteuttamisella on positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kunnalle syntyy tuloja kiinteistö-
verotuksen muodossa. Tuulivoimahankkeella on positiivisia vaikutuksia alueella toimiviin rakennus- ja 
suunnittelualan yrityksiin. Lisääntyneellä taloudellisella aktiivisuudella on positiivisia vaikutuksia mm. ma-
joituspalveluihin ja alueen palvelutoimialaan. 

Rakentamisvaiheessa Kokkonevan tuulipuisto ja maakaapeli lisäävät lähialueen yrityksiltä hankittavien 
palveluiden kysyntää ja tarjoavat työllisyysmahdollisuuksia. Toimintavaiheessa työllisyysvaikutuksia 
muodostuu etenkin voimaloiden kunnossapidosta. Lisäksi maanvuokratulot ja kiinteistöverotulot vai-
kuttavat positiivisesti alueen talouteen. 

Hankkeessa käytettävä työvoima kasvattaa palveluiden kysyntää ja aiheuttaa myös positiivisia kerran-
naisvaikutuksia alueen talouteen. 

Yksityismetsätalouteen kohdistuvat metsäpinta-alan menetykset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. 
Voimalapaikkojen maanomistajille ja ns. vaikutusalueen maanomistajille (500 m jokaiselta voimalapai-
kalta) maksetaan korvausta alueen käytöstä laadittujen sopimusten mukaisesti. 

Epävarmuutta talous- ja elinkeinovaikutuksia arvioitaessa lisää se, että tuulivoimahankkeen urakoitsijoita 
ei vielä kaavaa laadittaessa tiedetä. 
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8.14. Sähkönsiirron vaikutukset kaava-alueen ulkopuolella 

 

Sähkönsiirron järjestelyjä ei voida kaavamääräyksin tai merkinnöin ohjata kaava-alueen ulkopuolella. 
Sähkönsiirron reittivaihtoehtoja on tutkittu kaksi VE 1 ja VE 2. Liittyminen 110 kV voimajohdon run-
kolinjaan edellyttää sähköaseman rakentamista. Maakaapeliverkkovaihtoehtojen sijoittumista maastoon 
on arvioitu luontoselvityksessä liitteessä 4 (Pöyry Finland Oy 2017) sekä ulkoisen voimalinjan arkeolo-
giaselvityksessä (liite 3B). Arvioinnin mukaan kummankaan vaihtoehtoisen maakaapelireitin vaikutusalu-
eella ei sijaitse luonnon kannalta huomioitavia kohteita eikä muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökoh-
teita. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, jolloin siitä ei aiheudu maisemavaikutuksia. 

 

9. Osayleiskaavan toteuttaminen 
 

Osayleiskaavassa määrätään, että osayleiskaavaa voidaan 77 a §:n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden 
rakennuslupien perusteena. Rakennusluvat voidaan myöntää, kun osayleiskaava on hyväksytty kunnassa. 
Rakennusluvat haetaan Siikalatvan kunnan rakennustarkastajalta (rakennusvalvonta), joka lupia myöntä-
essään tarkistaa, että ne ovat hyväksytyn kaavan mukaiset. 

Puolustusvoimien vaatimukset 

Mikäli rakennuslupaa haettaessa ilmenee, että tuulivoimalan sijainti poikkeaa sijainniltaan enemmän kuin 
100 m siitä, jolle Puolustusvoimat ovat antaneet hyväksyntänsä, on Puolustusvoimilta pyydettävä uusi 
hyväksyntä. 

Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puo-
lustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähin-
tään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. 

Pohjavesialueiden suojelun turvaaminen 

Mahdollisia pohjavesivaikutuksia voidaan lieventää orsi- ja pohjavesiolosuhteiden tarkemmalla selvittä-
misellä kaapelireitin niissä kohdissa, jotka tulevat tai lähtevät pohjavesialueelta; riittäviin tutkimuksiin 
perustuvalla asiantuntevalla suunnittelulla; työn toteutuksen, suunnitelmien ja ohjeiden noudattamisen 
valvonnalla sekä maamassojen läjittämisellä pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Ojittamattomat suoalueet 

Voimaloiden 2 ja 8 läheisyydessä ojittamattomat suoalueet tulee huomioida kaikessa rakentamisessa 
niin, ettei kuivatusvaikutuksia aiheudu. 

Pelastustoimet 

Pelastustoimen yksikkö saavuttanee kohteen hankealueella noin 30 minuutissa hankealueen sisäisen 
tiestön kunnosta riippuen. Edellä mainittu tulisi ottaa huomioon kohteen omatoimisessa varautumisessa 
ja hankealueille tehtävissä turvallisuustehtävissä ja toimintaohjeissa. 

Toteutettavan voimalamallin meluvaikutukset 

Rakennuslupavaiheessa laaditaan uusi melumallinnus, jos toteutettava voimalamalli on eri kuin kaavan 
vaikutusarvioinnin melumallinnuksissa käytetty. 
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