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1 LAUSUNNOT 

1.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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Kaavanlaatijan vastine 

Aluedenkäyttö: 

Selostuksen sivun 12 tekstin virhe koskien puolustusvoimien lausuntoa on tar-

kennettu muotoon: Puolustusvoimilta on saatu 5.11.2019 lausunto, jossa tode-

taan, että se ei vastusta suunnitelman mukaisia voimaloita Kovasinkankaan 

hankkeessa.  

Luonnonympäristöt 

Kaava-alueella ei laadittu erillistä viitasammakkoselvitystä mutta muiden alueen 

maastoselvitysten yhteydessä lajia ei havaittu alueella. Alueella ei myöskään si-

jaitse lajille sopivia elinympäristöjä kartta- sekä maastotarkastelujen perus-

teella. Luontoselvitystä on tarkennettu tämän osalta sekä myös vaikutuksia su-

siin on täydennetty Luonnonvarakeskuksen aineistojen perusteella.  

Suhteessa hankealueen kokoon tuulivoimapuiston takia poistettava puuston 

määrä on niin vähäinen, että sen vaikutukset hiilinieluihin on mitätön verrattuna 

esim. tavanomaiseen metsänhoitoon. Poistettava puuston pinta-ala on noin 2 % 

luokkaa koko hanke-alueen puuston pinta-alasta.  

Tuulivoimaloita tai muuta rakentamisesta ei ole osoitettu maastoselvityksessä 

löytyneille teerien soidinpaikoille. Tämäkin on tarkennettu kaava-aineistoon. 

Kiimingin paliskunnan kanssa on käyty hanketoimijan välisiä keskusteluita ja 

kaavaratakisusta sekä mahdollisista korvauksista on sovittu keskenään sillä ta-

valla, että paliskunta on tyytyväinen kaavaratkaisuun.  

Tämänhetkisten tietojen mukaan haruksellisia voimaloita ei ole saatavilla eikä 

niitä myöskään ole tulevaisuudessa saatavilla. Näin ollen, vaikka ei voida kaa-

vassa määrätä voimalatyyppiä näkemys on, että tämän hankkeen kohdalla ei 

haruksellisia voimaloita tulla käyttämään. Koska haruksellisia voimaloita ei ole 

saatavilla katsomme myös, että niiden vaikutuksia ei ole syytä arvioida. Mikäli 

kuitenkin haruksellisia voimaloita käytettäisiin, tullaan harukset sijoittaa sillä ta-

valla, että ei niistä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle (esim. muinais-

muistoille) 

Ymäristönsuojelu 

Raskaanliikenteen määrä on arvioitu kaavaselostuksen vaikutusarviointi osuu-

teen. Kaavan luonnosvaiheen jälkeen hankealueen kuljetusreitti on muutettu si-

ten, että saapuminen tapahtuu kaava-alueen eteläpuolelta eikä rakentamisaikai-

nenliikenne tai huoltoliikenne kulje pohjavesialueiden kautta kaavaehdotuksen 

mukaan. Tiirokankaantie ei kaavaehdotuksessa ole saapumistie kaava-alueelle. 

Näin ollen pohjavesialueelle kohdistuvat vaikutukset on huomattavasti pienenty-

neet kaavaluonnoksen jälkeen.   

Liikenne ja infrastruktuuri 

Kaavaselostusta on täydennetty ja tarkennettu ympäröivän tieverkon sekä kul-

jetusreittien kuvauksilla. Saapumisreitti kaava-alueelle on muuttunut 
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Tiirokankaantieltä hankealueen eteläpuolelle. Uutta saapumisreitti varten hyö-

dynnetään nykyistä metsä- ja yksityistieverkostoa, joita parannetaan, sekä ra-

kennetaan uusia tieosuuksia tarpeen mukaan. Alustavat erikoiskuljetusreitit on 

myös lisätty kaavaselostukseen sekä arviot teiden kunnosta. Kaavassa ei sinänsä 

voida määrätä tai velvoittaa kaava-alueen ulkopuolisiin seikkoihin. Mahdollisista 

parannustarpeista hankealueen ulkopuolella erikoiskuljetusreittejä varten on 

hanketoimijan vastuulla. Ennen rakentamisvaihetta hanketoimija laatii tätä kos-

kien varten tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset 

 

Hankkeesta järjestettiin MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu ennen kaa-

vaehdotuksen nähtäville asettamista, johon myös ELY-keskus osallistui.  
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1.2 DNA Oyj 

 

DNA on tutkinut Iin Kovasinkankaan tuulipuiston osayleiskaavahankkeen. Ilmoi-

tamme ettei DNA Oyj:llä ole huomautettavaa osayleiskaavan valmisteluvaihee-

seen. 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.3 Ilmatieteen laitos  

 

lin kunnan 4.6.2021 toimittama lausuntopyyntö: Ilmatieteen laitoksella ei ole lau-

suttavaa Iin kuntaan sijoittuvan Kovasinkankaan tuulivoimayleiskaavan valmiste-

luvaiheeseen, koska alue on yli 20 km päässä lähimmästä laitoksen säätutkasta. 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.4 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin eteläosaan kuuden voimalan tuulivoima-

hanketta. Kovasinkankaan kaava-alue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Iin kes-

kustasta kaakkoon rajautuen eteläosastaan Oulun kunnanrajaan. Kaava-alueen 

pinta-ala on noin 600 hehtaaria. Kaava-alue on pääosin metsätalouskäytössä.   

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamina oikeus-

vaikutteisena yleiskaavan, jota voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoima-

loiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alu-

eilla). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 25.11.2019 annetulla päätöksellä (PO-

PELY/2359/2019) todennut, ettei Kovasinkankaan tuulivoimahankkeessa sovelleta 

YVA-lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Yleiskaava on tullut vireille Iin 

kunnanhallituksen päätöksellä 26.10.2020 § 258.  Kovasinkankaan tuulivoimapuis-

ton sähkönsiirto on ensisijaisesti suunniteltu toteutettavaksi kaava-alueen etelära-

jalla kulkevan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan. Sähkönsiirtoa varten 

kaava-alueelle rakennetaan uusi sähköasema 110 kV:n voimalinjan varteen. Säh-

könsiirto Fingridin voimajohdolle toteutetaan lähtökohtaisesti maakaapeleilla. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on osallistunut hankkeen viranomaisneuvotteluun 

4.3.2021.    

Kovasinkankaan tuulivoima-alue on maakuntakaavan näkökulmasta ei-seudullinen 

hanke, sillä kaava mahdollistaa enintään 6 voimalan rakentamisen. Maakuntakaa-

vassa osoitetaan vain seudulliset eli vähintään 10 voimalan tuulivoima-alueet. Tuu-

livoimaa ohjaavien 1. ja 3. vaihemaakuntakaavojen suunnittelumääräyksissä tode-

taan, että maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle voidaan 

toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia. Hankkeen vai-

kutusarvioinnissa on varmistuttava, että maakuntakaavan keskeiset tavoitteet ja 

periaatteet eivät vaarannu ja ettei hanke vaikeuta maakuntakaavan toteutumista.  

Nämä asiat on tuotu esiin kaavaselostuksessa. 

Maisemaan kohdistuvat yhteisvaikutukset  

Viranomaisneuvottelussa Pohjois-Pohjanmaan liitto kiinnitti huomiota mahdollisiin 

maisemallisiin yhteisvaikutuksiin Kovasinkankaan tuulivoimapuiston pohjoispuo-

lella suunnitteilla olevan Ollinkorven tuulivoimapuiston kanssa. Nyt nähtävillä ole-

vassa valmisteluvaiheen kaavaselostuksessa yhteisvaikutuksia on tarkasteltu mm. 

vertaamalla Ollinkorven tuulivoimapuiston kaavaluonnoksesta (YVA-menettelyn 

VE3) laadittua näkymäalueanalyysiä Kovasinkankaan tuulivoimapuiston näkymä-

alueanalyysiä keskenään. Kaavaselostuksessa esitettyä arviointia maisemaan koh-

distuvista yhteisvaikutuksista Ollinkorven ja myös Ketunmaankankaan tuulivoima-

puistojen osalta voidaan pitää oikean suuntaisena. Yhteisvaikutusten arvioinnissa 

on syytä ottaa huomioon tuulivoimalaitosten kasvanut kokonaismitta ja sen vaiku-

tukset suhteessa maiseman topografiaan. 

Vaikutukset poronhoitoon  
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Kovasinkankaan tuulivoima-alueen itäosa sijoittuu Kiimingin paliskunnan alueelle. 

Kaavaluonnosasiakirjojen mukaan paliskunnan alueelle sijoittuisi kaksi tuulivoima-

laa sekä huoltoteitä. Kaava-alue on pääasiassa syyslaidunaluetta, johon porot ke-

rääntyvät erotuksia varten. Kaava-alueella ja sen rajalla sijaitsee kaksi esteaitaa, 

joista läntisin toimii myös poronhoitoalueen rajana. Kaava-alueen pohjoispuolella 

sijaitsee erotusaita.   

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavakartasta puuttuu poronhoitoalu-

etta osoittava kaavamerkintä. Se on syytä lisätä osayleiskaavakarttaan ja huomi-

oida maakuntakaavan poronhoitoaluetta koskeva suunnittelumääräys, jonka mu-

kaan poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen 

alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti 

vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle 

tärkeät alueet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat. Valtionmaiden 

osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa.   

Kaavaselostuksessa on arvioitu tuulivoimapuiston vaikutukset poronhoitoon. Kaa-

vaselostuksessa esitetty Kiimingin paliskunnan poronhoitoalueen toiminnalliset alu-

eet vastaavat 3. vaihemaakuntakaavan TOKAT-aineiston mukaisia poronhoidon 

kannalta tärkeitä alueita.   

Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole muuta huomautettavaa Kovasinkankaan tuulivoi-

mapuiston valmisteluvaiheen aineistosta.  

TUULI-hanke  

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt TUULI-hanke, jonka tavoitteena on 

tarkastella uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita maakunnassa. TUULI-hankkeessa 

laaditaan myös useita tuulivoimatuotantoa ja sijoittamista koskevia taustaselvityk-

siä kuten linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, viherrakenne- ja ekosysteemi-

palveluselvitys ja sähkönsiirtoselvitys. TUULI-hankkeen tuloksia tullaan hyödyntä-

mään lakisääteisen kaavoituksen tukena maakunta- ja kuntatasolla.  Pohjois-Poh-

janmaan maakuntakaavan päivittäminen käynnistetään loppuvuodesta 2021. 

TUULI-hankkeen selvitysten ja sijainninohjauksen tulokset ovat maakuntakaavan 

kartalle tulevan tuulivoiman ohjauksen lähtökohtina.   

Tämän lausunnon valmisteluun Pohjois-Pohjanmaan liitosta ovat osallistuneet kaa-

voituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, projektikoordinaattori Sari Pulkka ja ympäristö-

päällikkö Erika Kylmänen.   

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO  

Ilpo Tapaninen, vs. suunnittelujohtaja  

Erika Kylmänen, ympäristöpäällikkö 
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Kaavanlaatijan vastine 

Ollinkorven osayleiskaava on hyväksytty 10 voimalan kokonaisuutena (ei vielä 

lainvoimainen) kovasinkankaan kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Tämä 

on huomattava vähennys voimalamäärään verrattuna Kovasinkaan kaavaluon-

noksessa arvioituun määrään. Korotettu voimalakorkeus ei vaikuta merkittä-

vällä tavalla hankkeiden yhteisvaikutuksiin. 

Kaavaselostusta on päivitetty TUULI-hankkeen suhteen. 

Viranomaisneuvottelun ja lausuntojen perusteella kaavakarttaan on lisätty po-

ronhoitoalue sekä sitä koskeva kaavamääräys.  
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1.5 Digita Oy 
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Kaavanlaatijan vastine 

Hankevastaava vastaa toimenpiteistä, joilla mahdolliset tuulivoimaloista aiheu-

tuneet antenni-tv -vastaanottohäiriöt poistetaan. Käytännössä tuulivoimaloiden 

aiheuttamat häiriöt todennetaan signaalimittauksin ja konkreettinen ratkaisu 

valitaan tapauskohtaisesti.  
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1.6 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom  

 

 

Iin kunta on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lausuntoa koskien 

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoa. 

 

Todetaan, että Traficomilla ei ole asiasta lausuttavaa 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.7 Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologia 

Iin kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa koskien Kovasinkan-

kaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistoa. Tämä lausunto koskee 

arkeologista kulttuuriperintöä. 

 

Kaavan tavoite on mahdollistaa Iin kunnan etelärajalla sijaitsevalle Kovasinkankaan 

alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuva tuulivoimapuisto. Suunnittelualu-

eella (noin 600 ha) on tehty arkeologinen inventointi kenttäkaudella 2019 (Ii 2019, 

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi. Keski-

Pohjanmaan arkeologiaPalvelu) sekä aluemuutosten vuoksi edellytetty täyden-

nysinventointi 2020 (Ii 2020, Kovasinkankaan tuulivoimapuiston hankealueen ar-

keologinen lisäinventointi. Keski-Pohjanmaan arkeologiaPalvelu). Inventoinneissa on 

kirjattu tiedot neljästä ennestään tuntemattomasta muinaisjäännöskohteesta, joista 

kaksi sijaitsee nyt kyseessä olevalla suunnittelualueella. Ennestään tunnettuja koh-

teita ei alueella ollut. Selvitykset ovat liitteenä nähtävillä olevassa aineistossa. Koh-

teet ovat Kovasinsuo etelä (muinaisjäännöstunnus 1000039889) ja Välikangas, Ah-

venlampi (1000039891). 

 

Alueen arkeologisen kulttuuriperinnön nykytila on asianmukaisesti esitelty koh-

dassa 8.6.1. Muinaisjäännökset on merkitty kaavakartalle kohdemerkinnöin (tur-

koosi neliö, sm-tunnus ja kohteen inventointikertomuksen mukainen järjestysnu-

mero). Asianmukaisessa kaavamääräyksessä edellytetään kohteiden merkitsemistä 

maastoon ennen rakennustöiden aloittamista. Vuoden 2020 alusta tulleen uuden 

museolain perusteella kaavamääräyksen museoviranomainen suositellaan muutet-

tavan alueelliseksi vastuumuseoksi.  

 

Selostuksen kohdassa 8.6.2 esitetty arviointi hankkeen vaikutuksista muinaisjään-

nöksiin on tehty näiden kaavakartan kohdemerkintöjen ja kohteita osoittavan koor-

dinaattipisteen pohjalta. Kohteessa Välikangas, Ahvenlampi (1000039891) olevan 

tervahaudan todetaan sijoittuvan noin 110 metrin päähän kaavaan merkitystä voi-

malatornista ja jäävän kaavaan merkityn tv-alueen ja siten rakentamistoimenpitei-

den ulkopuolelle. Muinaisjäännöksen kohdalla tv-alueen raja noudattaa luonnok-

sessa neliömäisen kohdemerkinnän reunaa. Todellisuudessa kohteen aluerajaus on 

kohdemerkintää hieman laajempi ja muinaisjäännös osin ulottuu tv-alueelle. Lisäksi 

tv-alueen rajaus on sovitettu pohjavesialueen (osa-aluemerkintä pv) ja luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen (osa-aluemerkintä luo-1) vä-

liin niin, että muinaisjäännöksen kohdalla tv-alueen rajaus vetäytyy alueen sisään ja 

muinaisjäännöksen kohdemerkintä on kiinni tuulivoimalaitoksen 6. ohjeellisessa 

sijaintialueessa (100 metrin säde osoitetusta voimalapaikasta). Kohteen Kovasinsuo 

etelä (1000039889) todetaan sijoittuvan etäälle rakennettavista voimaloista, mutta 

noin 40 metrin etäisyydelle kaavaan merkitystä ohjeellisesta tiestä. Kohteessa on 

kaksi piilopirtin pohjaksi tulkittua rakennuksenpohjaa noin 40 metrin päässä toisis-

taan rakenteiden keskeltä mitattuna. Muinaisjäännösrekisterin mukainen kohde-

merkintä sijoittuu rakenteiden puoleen väliin osoittaen ohjeellisesti kohteen aluera-

jauksen keskikohtaa. Rakenteista koillisempi sijaitsee tästä runsaan 20 metrin 

päässä ja muinaisjäännösalueen rajaus ulottuu koillisessa lähimmillään käytännössä 

kiinni ohjeelliseen uuteen tielinjaukseen. Selostuksessa mainittu etäisyys, 40 m, vas-

taa lähinnä kohteen lounaisemman rakenteen etäisyyttä tielinjaukseen. 
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Edellä todetun perusteella museo edellyttää, että molemmat kohteet merkitään 

kaavakartalle osa-aluemerkinnällä (sm pistekatkoviiva) muinaisjäännösrekisterin 

mukaisen rajauksen mukaisesti, jolloin muinaisjäännösalueet tulevat kaavakartalla 

selvästi osoitetuksi. Tämä selventää myös kaavamääräyksessä edellytettyä kohtei-

den merkitsemistä. 

 

Voimaloiden tyyppi ei ole tiedossa, mutta niiden kokonaiskorkeus on enintään 280 

metriä. Lisäksi on otettava huomioon, että voimalat saattavat vaatia voimalatornia 

tukevat harukset. Muinaisjäännöskohteiden sijoittumista harusten väliin ei suosi-

tella. Kohteen Välikangas, Ahvenlampi (1000039891) sijainti kaavan osoittamasta 

voimalatornin paikasta on niukka, joten museo esittää tutkittavaksi mahdollisuutta, 

että voimala sijoittuisi hieman etäämmälle kohteesta. 

 

Sinänsä arkeologinen kulttuuriperintö on nähtävillä olevassa aineistossa käsitelty 

asianmukaisesti, eikä museolla ole muuta huomauttamista arkeologisen kulttuuri-

perinnön osalta 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavamääräyksessä sana museoviranomainen on korvattu alueellisella vastuu-

museolla. Molempien muinaismuistokohteiden esitystapa on muutettu kohde-

merkinnästä osa-alue-merkinnäksi muinaisjäännösrekisterin mukaisen rajauk-

sen mukaisesti. 

Tämänhetkisten tietojen mukaan haruksellisia voimaloita ei ole saatavilla eikä 

niitä myöskään ole tulevaisuudessa saatavilla. Näin ollen, vaikka ei voida kaa-

vassa määrätä voimalatyyppiä näkemys on, että tämän hankkeen kohdalla ei 

haruksellisia voimaloita tulla käyttämään. Voimalat tullaan siis rakentamaan 

haruksettomina. Mikäli voimalat rakennetaan haruksilla, huomioidaan muinais-

muistot niin, etteivät ne vaaranna muinaismuistoja.  
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1.8 Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

Iin kunnassa on tullut nähtäville Kovasinkankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan luon-

nos. Yleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa kuuden enimmillään 280m korkean 

tuulivoimalayksikön rakentamisen. Alueen sähkösiirto on tarkoitus liittää hankealu-

een etelärajalla kulkevaan rakennettavaan uuteen 110kv voimalinjaan. Alueelle, siir-

tolinjan yhteyteen rakennetaan uusi sähköasema, sisäinen sähkönsiirto toteutetaan 

maakaapelein. Tämä lausunto koskee rakennettua kulttuuriympäristöä. 

 

Hankealue rajautuu Oulun kaupungin rajalle, yksityisten maaomistajien maille. Se si-

joittuu kahden joen, Iijoen ja Kiiminkijoen väliselle talousmetsäalueelle, jossa osa alu-

eesta on ojitettua suoaluetta. Jokien varsilla on runsaasti asuin- ja loma kiinteistöjä, 

joihin etäisyydet ovat lähimmillään runsas 4 km. Selostuksessa on selvitetty vaikutuk-

sia kulttuurikohteisiin ja -maisemaan kattavasti ja havainnekuvilla vaikutuksia asuin-

kohteiden näkymiin, jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti. Matalakasvuiset/puuttomat 

pelto-, suo- ja vesialueiden takana oleviin kohteisiin tuulivoimayksiköiden näkyminen 

maisemassa on havaittava, mutta haittavaikutusta voidaan pitää vähäisenä, osin koh-

tuullisena. Tuulivoimayksiköiden lentoestevalot ovat kuitenkin näkyvissä pimeän ai-

kaan, punaisina pisteinä taivaanrannassa lisänä jo toteutettuja hankkeiden jatku-

mona. 

 

Hankkeen vaikutukset rakennetun kulttuuriympäristöön on esitetty havainnollisesti 

ja riittävällä laajuudella. Pohjois-Pohjanmaan museon näkemyksen mukaan vaikutuk-

sia voidaan pitää vähäisinä eikä museolla ole huomautettavaa Kovasinkankaan tuu-

livoimapuiston mahdollistavaan yleiskaavan luonnokseen. 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.9 Suomen Turvallisuusverkko Oy 

Viitaten lausuntopyyntöönne 4.6.2021 koskien Kovasinkankaan tuulivoimahanketta 

Iin kunnassa. Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa tai osallistumis-

tarvetta suunnittelukokonaisuuteen liittyen. 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. 
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1.10 3. Logistiikkarykmentin Esikunta, Puolustusvoimat 
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Kaavanlaatijan vastine 

Hankevastaava pyytää puolustusvoimien pääesikunnalta lausuntoa hankkeen 

hyväksyttävyydestä kaavaprosessin ennen kaavan hyväksyntää ja ilmoittaa lo-

pulliset voimalasijainnit ja muut tarvittavat tiedot kaavan hyväksymiskäsittelyn 

yhteydessä. 
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1.11 Fingrid Oyj 

 

 

 

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä kaava-asiakirjoihin. Han-

ketoimia pyytää Fingridiltä tarpeen mukaan risteämälausunnon ennen kaavan 

hyväksymiskäsittelyä.  
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1.12 Paliskuntain yhdistys  
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Kaavanlaatijan vastine 

Paikallisen paliskunnan ja hanketoimijan kanssa on käyty keskusteluita kaava-

ratakisusta sekä mahdollisista korvauksista, joista on sovittu sillä tavalla, että 

paliskunta on tyytyväinen kaavaehdotusratkaisuun. Viranomaisneuvottelun ja 

lausuntojen perusteella kaavakarttaan on lisätty poronhoitoalue sekä sitä kos-

keva kaavamääräys. Kaavamääräyksen mukaan: ”Poronhoitoalueella on tur-

vattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toi-

minta- ja kehittämisedellytykset”. Kaavamääräys velvoittaa näin ollen hanke-

toimijaa harjoittamaan alueella toimintaa sillä tavoin, että poronhoidon mah-

dollisia haittoja kohdistuvia haittoja minimoidaan ja pyritään toimimaan sellai-

sella tavalla, mikä ei myöskään vaaranna poronhoidon toimintaa tai kehittymis-

mahdollisuuksia.  

M-1-merkinnän määräystä ei muuteta. Poronhoitoa varten tarvittavat raken-

nelmat sisältyvät nykyiseen M-1 – määräykseen ja eikä näin ollen määräystä 

ei ole syytä laajentaa erikseen mainitsemalla erikseen poronhoitoon liittyviä ra-

kennelmia.   
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1.13 Pudasjärven kaupunki – Oulunkaaren ympäristöpalvelut 
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Kaavanlaatijan vastine 

Terveysriskeistä sekä turvallisuudesta katso yhteisvastine kohdassa 3. 

Pohjavesi 

Kaavan luonnosvaiheen jälkeen hankealueen kuljetusreitti on muutettu siten, 

että saapuminen tapahtuu kaava-alueen eteläpuolelta eikä rakentamisaikai-

nenliikenne tai huoltoliikenne kulje pohjavesialueiden kautta kaavaehdotuk-

sessa. Tiirokankaantie ei siis kaavaehdotuksessa ole saapumistie kaava-alu-

eelle. Näin ollen pohjavesialueelle kohdistuvat vaikutukset on huomattavasti 

pienentyneet kaavaluonnoksen jälkeen, sillä vaikutukset mitkä olisivat aiheu-

tuneet rakentamisaikaisesta liikennöinnistä ovat siirtyneet pois pohjavesialu-

eelta. Tämän lisäksi pohjavesialuetta lähimpien voimaloiden (voimalat 4 ja 5) 

sijaintia ja tv-alueita on muokata siten, että minimietäisyys pohjavesialueiden 

ja voimaloiden välillä on mahdollisimman suuri.  

Happamat sulfaattimaat huomioidaan tuulipuiston rakentamisen yh-

teydess.Tuulipuiston infrasuunnitelma perustuu maaperä-tutkimuksiin, joiden 
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yhteydessä tulee huomioiduksi myös happamat sulfaattimaat asianmukaisella 

tavalla.  

Tämänhetkisten tietojen mukaan haruksellisia voimaloita ei ole saatavilla eikä 

niitä myöskään ole tulevaisuudessa saatavilla. Näin ollen, vaikka ei voida kaa-

vassa määrätä voimalatyyppiä näkemys on, että tämän hankkeen kohdalla ei 

haruksellisia voimaloita tulla käyttämään. Koska haruksellisia voimaloita ei ole 

saatavilla katsomme myös, että niiden vaikutuksia ei ole syytä arvioida. Mikäli 

kuitenkin haruksellisia voimaloita käytettäisiin, tullaan harukset sijoittaa sillä 

tavalla, että ei niistä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle (esim. mui-

naismuistoille) 

Kaavaselostuksen vaikutuksienarvioinnissa todetaaan, että suunnitellusta Ko-

vasinkankaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu merkittäviä negatiivisia vaikutuksia 

alueen kautta muuttavalle muuttolinnustolle sekä pesimälinnustoon kohdistuvat 

negatiiviset vaikutukset vähäiseksi. Tämän arvion perusteella linnuston osalta 

vaikutusten seurantaa ei katsota tarpeelliseksi. 

Tuulivoimapuiston voimaloiden sijoittelussa sekä niiden huoltoteiden suunnit-

telussa on pyritty mahdollisimman paljon huomioimaan ja hyödyntämään jo 

olevia yksityis- ja metsäteitä.   
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2 MIELIPITEET 

Uuden kuntalain myötä tässä julkisessa asiakirjassa mielipiteistä on poistettu yksi-

tyishenkilöiden henkilötiedot. 

2.1 Mielipide 1: Yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

Vastustan tuulivoimaa. En halua niitä kotipaikkakunnalleni. Se vie asumis mukavuutta. 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Mielipide merkitään tiedoksi.   
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2.2 Mielipide 2, Iin ympäristöyhdistys 

Mielipide Iin Kovasinkankaan tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistoon 

 

Iin kunnanhallitus on hyväksynyt 18.11.2019 § 295 Kovasin Tuulivoima Oy:n teke-

män aloitteen yleiskaavan laadinnasta ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämi-

sestä. Alkuvuodesta 2020 on ilmennyt kaavaprosessiin liittyvään päätöksentekoon 

osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn, minkä vuoksi Iin kunnanhallitus on 

päättänyt kokouksessa 26.10.2020 (§ 257, § 258) keskeyttää 18.11.2019 käynnis-

tetyn ja vireille kuulutetun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen sekä uu-

delleen käynnistää oikeusvaikut-teisen osayleiskaavan laatimisen Kovasinkankaan 

tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Iin kunnanhallitus on ko-

kouksessaan 31.5.2021 § 157 päättänyt asettaa Kovasinkankaan tuulivoimayleis-

kaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville 7.6.2021 – 9.8.2021 vä-

liseksi ajaksi (MRA 62 §, MRA 30 §). 

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee kuudesta maksimissaan 280 metrin korkui-

sesta tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Iin keskustasta 

noin 8 kilometriä kaakkoon kaava-alueen rajautuessa eteläosastaan Oulun kunnan-

rajaan. Alueelle on Kovasinkankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan vireille tulon yh-

teydessä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on esitelty kaavan laa-

timisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät, kerrottu kaa-

voituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen ja alustava aikataulu sekä ku-

vattu kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Suunnit-

teluprosessin kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarvittaessa täyden-

netään. Nähtävillä olevassa Kovasinkankaan yleiskaavan kaavaselostuksessa esi-

tellään yleiskaavan keskeisimmät vaikutukset sekä tarkastellaan yleiskaavan suh-

detta yleiskaavan sisältövaatimuksiin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-

siin, minkä lisäksi kaavaselostuksessa tarkastellaan yleiskaavan suhdetta maakun-

takaavaan sekä alueen voimassa oleviin yleis- ja asemakaavoihin. 

Iin Ympäristöyhdistys toteaa mielipiteenään seuraavaa: 

Iin Ympäristöyhdistys edellyttää Iin strategisen yleiskaavan 2040 valmistumista en-

nen päätöksiä uusista tuulivoimaloista Iin kunnan alueella. Strateginen yleiskaava 

parhaimmillaan tukee yhteistä päätöksentekoa ja vastaa moninaisiin alueidenkäy-

tön tarpeisiin. Kovasinkankaan aluetta, kuten muitakin alueita, tulee tarkastella sen 

ominaispiirteet huomioiden moninaisten tarpeiden ja mahdollisuuksien näkökul-

mista. Alueita tulee tarkastella myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, 

vesistöihin kohdistuvan lisäkuormituksen välttämiseksi sekä kasvihuonekaasujen 

päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi soiden säilyttäminen luonnontilaisina on tär-

keää, sillä pohjoisen suot ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä hiilivarastoja (Tol-

vanen ym. 2018, 10). Luonnonympäristöt tulee tunnistaa strategisesti tärkeiksi alu-

eiksi, kun pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, turvaamaan elinympäristöjä ja 

ihmisten hyvinvointia sekä kehittämään paikallisia elinkeinoja. 

Iin kunnassa maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee arvioida tuulivoi-

mahankkeiden yhteisvaikutuksia koko kunnan alueella siten, että tunnistetaan 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  33 (78) 
    

23.6.2022 Vastine kaavaluonnokseen saatuihin lausuntoihin ja mie-
lipiteisiin 

       

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 

Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

voimakkaan tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueellisesti ja laajemmin. Tuuli-

voimahankkeita tulee arvioida uudelleen tilanteessa, jossa Iin kunta on hyväksynyt 

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan mahdollistaen 50 voimalan tuuli-

voimapuiston rakentamisen alueelle. Tuulivoimakaavoituksella muutetaan elinym-

päristöjä kuten luonnon- ja kulttuuriympäristöjä sekä mahdollisuuksia virkistystoi-

mintaan ja elinkeinojen harjoittamiseen. Voimakkaalla tuulivoimarakentamisella 

voidaan heikentää eri alueiden kiinnostavuutta asuinpaikkana sekä loma-asumisen 

ja luontomatkailun kohteina. Erityistä huomiota Kovasinkankaan kaava-alueella tu-

lee kiinnittää kunnan pohjaveden turvaamiseen. Lisäksi mahdolliset tulevat maan-

käyttösuunnitelmat kaava-alueen läheisyydessä tulee huomioida. 

Kovasinkankaan kaava-alueella tehdyt selvitykset ovat osin riittämättömiä. Suun-

nittelussa ei ole tunnistettu ja/tai tunnustettu kaikkia riskejä ja kielteisiä vaikutuk-

sia, joita kaavoituksella ja rakentamisella voidaan erityisesti pohjavesialueelle ai-

heuttaa. Lisäksi linnustoselvitystä on syytä pöllö- ja kanalintujen soidinpaikkaselvi-

tysten osalta täydentää. Kaava-alueella ei havaittu soidintavia pöllöjä, kun pöllösel-

vitykset tehtiin 5.-6.4.2019 (Luontoselvitys 2021, 7). Kaavaselostuksessa (FCG 

2021, 82) todetaan kuitenkin vuosien välisten alueellisten kannanvaihtelujen ole-

van kaikilla pöllölajeilla huuhkajaa lukuun ottamatta suuria ja tulos osoittaa vain 

yhden pesimäkauden tilanteen. Hankerajausten muututtua keväällä 2020 linnusto-

selvitystä ei täydennetty aikaiseen kevääseen ajoittuvien pöllö- ja kanalintujen soi-

dinpaikkaselvitysten osalta. Kovasinkankaan alueella on epävirallisten tietojen mu-

kaan aiemmin havaittu sekä pöllöjä että metsoja. Kaava-alueelta tarvitaan myös 

perusteellisemmat lepakkoselvitykset. Hankealueella toteutetussa lepakkoselvityk-

sessä havaittiin yksi pohjanlepakko (Luontoselvitys 2021, 21), mikä osoittaa, että 

alueella voi esiintyä lepakoita. Kirjallisuusselvityksen (Meller 2017, 38) perusteella 

Suomessa ja pohjoisilla metsäalueilla olisi tarvetta lepakoihin keskittyville tutki-

muksille sekä pitkäaikaisseurannoille tuulivoimaloiden vaikutuksista niiden raken-

tamisen jälkeen. 

Pohjavedet 

ELY-keskus on määritellyt Iin kunnan pohjavesialueiden sijaintia, soveltuvuutta ve-

denhankintakäyttöön ja suojelutarvetta. Iin kunnan pohjavesialueet sijaitsevat 

pääasiassa kolmessa kunnan etelä-, keski- ja koillisosien halki kulkevassa luode-

kaakkosuuntaisessa pitkittäisharjujaksossa, jotka sijaitsevat keskimäärin 20 kilo-

metrin etäisyydellä toisistaan (Iin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset 

2018). Iin eteläosassa, Kovasinkankaan kaava-alueella ja sen läheisyydessä, sijait-

see 7 luokiteltua pohjavesialuetta (ks. esim. FCG 2021, 71; Pohjavesialueiden yleis-

kartta). 

Kaavaselostuksessa (FCG 2021, 29, 70) Kovasinkankaan kaava-alueen todetaan 

sijoittuvan osittain kahdelle maakuntakaavaan merkitylle pohjavesialueelle, Tiiron-

kankaan (11972051) ja Välikankaan (11972053) pohjavesialueille, jotka on luoki-

teltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi. Kaavaselostuksessa (emt., 

73) vaikutusten pohjavesiin ei katsota aiheuttavan merkittävää pohjavesien pilaan-

tumisriskiä. Riskit alueen pohjavesivaroihin todetaan liittyvän mahdollisiin haitallis-

ten kemikaalien vuotoihin, esimerkiksi kuljetus- ja rakennuskalustosta tai työmaan 

polttoainesäiliöistä. Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen ei katsota sijoittuvan 
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luokitellulle pohjavesialueelle, minkä vuoksi todellista vaaraa pohjaveden laadulle 

tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ajatella olevan.  

Kaavaselostuksessa (emt. 117) todetaan kemikaalivuodoista aiheutuvien ympäris-

töriskien yhteydessä, ettei Kovasinkankaan tuulivoimapuisto sijaitse luokitelluilla 

pohjavesialueilla eivätkä rakennus- tai huoltotiet kulje pohjavesialueella tai vesis-

töjen välittömässä läheisyydessä. Kuitenkin ELY-keskuksen pohjavesialueiden 

määrittely (edellä) sekä Oulun yliopistossa 1970–1980 luvuilla tehdyt geofysikaali-

set tutkimukset (Geofysikaaliset matalalentokartat; ks. Paaso 2021) antavat vii-

tettä siitä, että eteläisen Iin halki kulkeva pitkittäisharjujakson muodostama poh-

javesialue ulottuu Kovasinkankaan alueelle. Pohjavesialueiden rajauksia sekä poh-

javeden kertymisalueita Iin etelä-, keski- ja koillisosissa tulee tarkistaa, selkiyttää 

ja tarvittaessa tutkia, jotta mahdollisilta riskeiltä ja haitoilta hankkeissa vältytään. 

Pohjavesialueet tulee kaavoituksessa turvata. Suomen ympäristökeskuksen (julk. 

12.6.2019) mukaan pohjaveden suojelussa tärkeintä on ennaltaehkäisy, sillä poh-

javettä suojaavat maakerrokset ovat usein ohuita ja maaperä on hyvin läpäisevää. 

Pohjavettä uhkaavat mm. maankaivuu, rakentaminen, soiden ojitukset, vaarallis-

ten ja pohjavedelle haitallisten aineiden sekä öljyjen kuljetukset ja tienpito, josta 

mainitaan teiden liukkaudentorjunta. (https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pohja-

vesien_tila/Pohjavetta_uhkaavat_toimet) Tuulivoimapuiston rakentaminen tyypilli-

sesti edellyttää edellä mainittuja toimia kaava-alueella sekä myös teollista varas-

tointia. 

Pohjavesialueita koskevien yleisten ohjeiden mukaan pohjavesialueelle ei tule si-

joittaa uutta teollisuutta tai varastointia. Ohjeissa todetaan: ”Mikäli toimintojen si-

joittaminen on kuitenkin perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat ris-

kit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Tarkemmat määräyk-

set toimenpiteistä annetaan tapauskohtaisesti ympäristöluvassa. Ennen toiminnan 

sijoittamista pohjavesialueelle on selvitettävä yksityiskohtaisesti muun muassa 

suunnitellun sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä arvioitava pohja-

vedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Pohjavesi-alueelle sijoittuessaan toiminta 

tulee suojata kaksinkertaisesti ja joskus myös kolminkertaisesti. Joissakin tapauk-

sissa suojattunakaan sijoittuminen ei ole mahdollista. Mikäli riskien poisto suojatoi-

menpitein ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista, tulee toiminta siirtää poh-

javesialueen ulkopuolelle.” (https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/wp-con-

tent/uploads/2013/04/Liitteet-1-8.pdf) 

Kun tuulivoimapuiston toimintaa suunnitellaan pohjavesialueille, tulee rakentajan 

esittää, miten hankkeen aiheuttamat riskit pohjavedelle poistetaan. Pohjavesialu-

eet voidaan varmimmin turvata rajaamalla tuulivoimapuiston kaava-alue riittävän 

etäälle pohjavesialueen ulkopuolelle, jolloin maanmuokkausta, kuten esimerkiksi 

huoltoteiden rakentamista ja ylläpitoa ei pohjavesialueelle sijoitu. Riskejä voidaan 

vähentää myös sijoittamalla tuulivoimalat niin etäälle, että ne eivät kaatuessaan 

ulotu pohjavesialueelle. 

Luonnon monimuotoisuus, ekologiset yhteydet ja virkistyskäyttö 

Alueidenkäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja luonnon 

monimuotoisuuteen. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN 14.12.2017) 
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luonnon monimuotoisuuden kiihtyvä heikkeneminen nostetaan yhdeksi keskeisim-

mistä haasteista: ”Ekosysteemien sopeutumiskyky on rajallinen, ja sen ylittäminen 

voi johtaa luonnon ihmisille tuottamien palveluiden, ruokaturvallisuuden ja talou-

den äkilliseen heikkenemiseen. Suurimpia muutoksia on tapahtunut luontaisista 

elinympäristöistä eniten rannoilla ja metsissä sekä kulttuuriympäristöissä, kuten 

perinnebiotoopeilla. Viime vuosina myös suo- ja turvemaiden sekä muiden kosteik-

kojen merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ovat kasvaneet. Ilman lisätoi-

mia näistä elinympäristöistä riippuvainen eliölajisto vähenee sekä vaateliaan tai eri-

koistuneen lajiston uhanalaistuminen sekä vieraslajien leviäminen jatkuu.” 

Kovasinkankaan kaavaselostuksessa (emt., 26) todetaan, että tuulivoimahankkeen 

suunnittelussa on otettu huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den ja herkkien alueiden säilyminen sekä ekologisten yhteyksien säilyminen sijoit-

tamalla tuulivoimalat riittävän etäälle tällaisista alueista. Lisäksi on arvioitu, että 

suoluontoon tai talousmetsien elinympäristöille aiheutuvat lievät muutokset eivät 

merkittävästi heikennä alueen ja seudun luonnon monimuotoisuutta (emt., 124). 

Kovasinkankaan kaava-alueelle sijoittuu pinta-alallisesti runsaimmin turvepohjai-

sia, alun perin rämevaltaisia ojikkoja, puolukkaturvekankaita sekä  ruohokorpi-

muuttumia länsiosassa (emt., 76). Hankealueelta on selvitetty ja rajattu Metsälain 

10 §: määritteleminä erityisen arvokkaina elinympäristöinä karuja niukkapuustoisia 

suoluontokohteita (luontokohteet 2-4) sekä virtaveden lähiympäristöä (luonto-

kohde 1)” (emt., 12), joista osalla on myös metsätaloussuunnittelussa rajattuja 

erityisen arvokkaita suoelinympäristöjä (emt., 77). Arvokkaat luontokohteet ja alu-

eet jätetään rakentamistoimien ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden säilyttä-

miseksi. Nämä rajaukset kuten myös alueelta kartoitetut muinaisjäännösten sijain-

nit otetaan huomioon jatkosuunnittelussa varastointi- ym. alueiden sijainteja suun-

niteltaessa. (emt., 126.) 

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston vaikutukset virkistyskäyttöön arvioidaan kaava-

selostuksessa (emt., 101-102) kokonaisuutena vähäisiksi. Kaava-alueella tai sen 

läheisyydessä ei ole virallisia retkeily-, ulkoilu- tai hiihtoreittejä eikä kaupungin vir-

kistys- tai matkailupalveluita, jolloin vaikutuksen virkistyskäyttöön katsotaan koh-

distuvan lähinnä talousmetsä- ja suoalueisiin, joissa kävijämäärät ovat verrattain 

vähäisiä. Metsäautotieverkoston parantamisen ja uusien teiden rakentamisen puo-

lestaan todetaan parantavan alueen saavutettavuutta ja sitä kautta myös alueen 

virkistyskäyttömahdollisuuksia.  

Kaava-alueen ja sen lähialueiden luonto- ja virkistysarvoa voidaan kuitenkin pitää 

merkittävänä luonnonrauhan, puhtaan luonnon ja erämaisuuden vuoksi. Hankealue 

sijoittuu kohtalaisen rauhalliselle ja erämaiselle metsäalueelle, jossa ihmistoiminta 

on melko vähäistä (Luontoselvitys 2021, 15). Vaikkakaan kaava-alueella toteutet-

tujen luonto- ja linnustoselvitysten aikana ei tehty havaintoja suurpetojen (karhu, 

susi, ilves, ahma) esiintymisestä, lajeja saattaa satunnaisesti liikkua alueella. Suur-

petojen elinpiirit ovat hyvin laajoja ja niihin kuuluu monenlaisia metsä- ja suoalu-

eita. (FCG 2021, 88.) Kaava-aluetta lähimmällä asemakaava-alueella, Meriänjärven 

ranta-asemakaava-alueella noin 2,7 km etäisyydellä kaava-alueen pohjoispuolella, 

on tehty lepakkohavainto sekä useina vuosina havaintoja karhusta. Meriänjärven 

alue on myös valo- ja melusaasteetonta aluetta. Näin ollen Kovasinkankaan kaava-
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alue lähialueineen on merkittävä sekä eläinten elinympäristönä että ihmisten vir-

kistysalueena. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan virkistyskäyttöön soveltu-

vien alueiden tarve, jota lisäävät kaupungistuminen, luonto- ja kulttuurimatkailun 

kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä luontoliikunnan tärkeä merkitys 

kansanterveydelle. Siksi ”alueidenkäytössä on tarpeen kiinnittää huomiota laadul-

taan ja tavoitettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden riittävyyteen ja virkistysyh-

teyksien jatkuvuuteen”. (VN 14.12.2017.) Luonnontilaisten elinympäristöjen säily-

minen eläimille ja ihmisille on turvattava, mikä on voimakkaan tuulivoimakaavoit-

tamisen myötä asettunut merkittäväksi haasteeksi Iin kunnassa. 

Linnusto 

Hankealueella ei toteutettu erillisiä muuttolinnustoselvityksiä (FCG 2021, 81), vaan 

hyödynnettiin aiempia selvityksiä. Kaavaselostuksesta ilmenee, että Kovasinkan-

kaan alueelle sijoittuu lintujen merkittäviä muuttoreittejä ja muutto seudulla voi 

olla runsasta: Hankealue sijoittuu osittain varsinkin piekanan ja maakotkan valta-

kunnallisesti merkittävälle syysmuuttoreitille, minkä lisäksi kurkien ja metsähan-

hien muutto alueen läpi voi olla runsasta. Vastoin näitä tuloksia kaavaselostuksessa 

todetaan, ettei Kovasinkankaan suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitse valtakunnalli-

sesti tärkeillä lintujen muuttoreiteillä. (emt., 83-84.) Kovasin-kankaan tuulivoima-

puiston merkittävimmät yhteisvaikutukset kohdistuvat alueen kautta muuttavaan 

linnustoon, kun vaikutukset kuitenkin arvioidaan merkittävyydeltään korkeintaan 

vähäisiksi (emt., 124). Kaavaselostuksessa kielteiset vaikutukset muuttolinnustolle 

näin tiedostetaan, mutta niiden merkittävyyttä vähätellään. 

Vastaavasti pesimälinnuston tarkastelussa kaavaselostuksessa on ristiriitaisuutta. 

Kaava-alueella toteutetun pesimälinnustoselvityksen perusteella alueella havai-

tuista varmasti tai todennäköisesti pesivästä 36 lajista 12 lajia todetaan olevan 

suojelullisesti huomionarvoisia (FCG 2021, 82). Toteutettujen pistelaskentojen pe-

rusteella maalinnuston laskennallinen paritiheys on alueellista keskiarvoa korke-

ampi (Luontoselvitys 2021, 15). Lisäksi teerikannan todettiin olevan varsin vahvan. 

Metson soidinalueita ja lajia ei havaittu linnustoselvitysten yhteydessä han-

kealuerajauksen sisällä, mutta kaksi metsokukkoa havaittiin kesän 2020 selvityk-

sissä hankealuerajauksen eteläpuolella. (FCG 2021, 82.) Luonnonvarakeskuksen, 

Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Metsästäjäliiton yhdessä kehittämän 

riistakolmiot.fi-verkkopalvelun tietojen mukaan metson elinpiiri voi olla jopa satoja 

hehtaareita ja soidinpaikan reviirillisten kukkojen päiväreviirit ulottuvat jopa kilo-

metrin etäisyyteen varsinaisesta soidinpaikasta (https://www.riistakolmiot.fi/ani-

mal/metso-tetrao-urogallus/). Näiden tietojen ja pesimälinnustoselvityksen tulos-

ten perusteella Kovasinkankaan kaava-alueen merkitys lukuisille pesiville lajeille ja 

myös suojelullisesti huomionarvoisille lajeille tulisi tunnustaa sen sijaan, että tode-

taan kaikkien huomionarvoisten lajien olevan alueellisesti melko tavanomaisia sekä 

parimäärien alhaisia (FCG 2021, 82). 

Maankäytön suunnittelussa tarvitaan alueidenkäytön suunnittelua, jolla turvataan 

luonnontilaisten ja niiden kaltaisten elinympäristöjen ja kasvupaikkojen säilyminen. 

Tuulivoimasuunnittelussa tarvitaan lisäksi tutkimusta ja selvityksiä merkittävien 

ympäristö- ja terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi sekä luon-non- ja 
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kulttuuriympäristöstä huolehtimiseksi kestävällä tavalla. Eettisesti kestävä energia-

tuotanto edellyttää vastuullisuutta luonnosta ja ihmisistä sekä vastuullisia pitkän 

aikavälin suunnitelmia ja maankäyttö-sopimuksia. Tuulivoimarakentamisella hei-

kennetään luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta, minkä vuoksi tulisi löytää 

keinoja, joilla tuulivoimarakentajat voivat näitä menetyksiä kompensoida.  

 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Yhteisvaikutukset Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen kanssa kohdistuvat lähinnä 

muuttolinnustoon. Linnuston osalta Kovasinkankaan tuulivoimapuiston merkittä-

vimmät yhteisvaikutukset kohdistuvat alueen kautta muuttavaan linnustoon. Nii-

denkin osalta yhteisvaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään korkeintaan vä-

häisiksi. Luontoselvityksessä on tarkemmin arvioitu vaikutukset muuttolinnus-

tolle ja todettu, että merkittävimmät alueen kautta muuttavat lajit ovat kurki, 

piekana ja metsähanhi, joita muuttaa alueen kautta sekä keväisin että syksyisi. 

Arvioinnissa on todettu kurjesta sueraavasti: Oulun seudun lepäilyalueelta poh-

joiseen suuntautuva kurkien kevätmuutto kulkee leveänä rintamana, jolle Kova-

sinkankaan hankealuekin kuuluu. Koska muuttorintama on laaja, hankealueen 

kautta muuttavien kurkien osuus jää kuitenkin pieneksi.  Lisäksi muuttoreittien 

sijainti vaihtelee vuosittain tuulensuuntien mukaan. Etenkin keväisin kurjet 

muuttavat usein myös hyvin korkealla, selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. 

Syysmuutosta taas ollaan todettu, että se ei luultavammin kulje Kovasinkaan läpi 

vaan lähempänä rannikkoa. 

Pienkanan kevätmuuton kannalta on todettu seuraavasti: Kovasinkankaan 

kautta muuttaa keväisin piekanoita, mutta rannikkolinjan ja rakennettujen tuu-

livoimapuistojen muuttoreittiä tiivistävä vaikutus ei näy Kovasinkankaalla, vaan 

muutto etenee leveänä rintamana ilman tiivistymiä. 

Syysmuutosta taas on todettu seuraavasti: syysmuuttoreitti voi kuitenkin osit-

tain kulkea myös Kovasinkankaan hankealueen kautta.  

Esimerkiksi voimakas koillistuuli voi painaa muuttoreittiä lännemmäksi, jolloin 

hankealueen kautta muuttava yksilömäärä voi nousta selvästi. Ilmiön ennakoin-

tia ja merkittävyyden arviointia vaikeuttaa huomattavasti se, että sen lisäksi että 

muuttoreitit vaihtelevat huomattavasti muuton aikaan vallitsevien sääolosuhtei-

den mukaan, myös vuotuiset yksilömäärät vaihtelevat voimakkaasti edeltävien 

pesimäkausien pesimämenestyksen mukaan. 

Muiden lintulajien kannalta seuraava: Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kan-

sainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) tai kansallisesti tärkeitä lintualueita (FI-

NIBA), eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse muuttolintujen merkittäviä 

levähdys- tai ruokailualueita. 
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Lisäksi kaavaselostuksessa on todettu seuraavasti vaikutuksista: että valtaosa 

havaituista muuttavista linnuista kiertää tuulivoimapuistoja ja väistää yksittäisiä 

tuulivoimaloita. Näin ollen tuulivoimapuistoilla on havaittu olevan vain vähäisiä 

paikallisia vaikutuksia lintujen muuttoreitteihin. Selvästi pienempi osa linnuista 

lentää tuulivoimapuistojen läpi. Voimalat sijoittuvat niin etäälle toisistaan, että 

linnuilla on hyvin tilaa lentää myös tuulivoimaloiden välisellä alueella. Seuranto-

jen perusteella lintujen törmäykset tuulivoimaloihin ovat jääneet selvästi vähäi-

semmiksi kuin hankkeiden suunnitteluvaiheissa on arvioitu. 

 

Linnustoselvitystä on täydennetty kevään 2022 aikana eikä sen myötä todettu 

alueella sijaitsevan soidinpaikkoja tai niihin viittaavaa. Kaava-alueella havaittiin 

tosin yksi pohjanlepakko. Tämä havainto oli toki lajin lisääntymiskauden jälkeen, 

eikä merkkejä lisääntymis- tai levähdyspaikoista todettu. Pöllöhavaintoja ei myös-

kään tehty. Puuston ikärakenne hankealueella on kuitenkin pääasiassa nuorta, jo-

ten pöllöjen pesinnän kannalta välttämättömiä kookkaita puita, joissa olisi palo-

kärjen koloja tai petolintujen risupesiä, ei käytännössä ole. Mikä on melko tyypil-

listä Pohjois-pohjanmaalla. Pöllölajeilla vuosien väliset alueelliset kannanvaihtelut 

ovat kuitenkin suuria ja tämä osoittaa vain selityshetkisen pesimäkauden tilanteen 

alueella. 

Laskennallinen paritiheys oli tosiaan alueellista keskiarvoa korkeampi, mutta 

maastoselvitysten kokonaiskuvan perusteella selvitysalueen lintutiheys on vas-

taaviin biotooppeihin verrattuna tyypillinen.  

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä.  

Pohjavesialueiden arvioinnissa on käytetty uusinta saatavilla olevaa tietoa niiden 

rajauksista sekä arvioitu mahdolliset vaikutukset. Kaava-alueen ulkopuolella, sen 

luoteispuolella sijaitseva Kotakankaan pohjavesialue on antikliinen eli pohjavettä 

ympäristöönsä purkava pohjavesialue, eikä hanke aiheuta muutoksi pohjaveden 

virtauksissa ja vedenlaadussa. 
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Kovasinkankaan kaava-alueelle osittain sijoittuvalta Välikankaan pohjavesialu-

eelta maanpinta laskee lähimmän tuulivoimalan suuntaan. Tiironkankaan pohja-

vesialueen ja lähimmän tuulivoimalan välillä on maastopainanteita. Pohjavesi ei 

virtaa tuulivoimaloiden suunnalta pohjavesialueille, eikä siten hankkeesta kat-

sota aiheutuvan riskiä pohjavesialueiden pohjaveden laadulle tai alueelliselle ta-

lousveden hankinnalle. Myös maanrakennustöiden aiheuttamat muutokset poh-

javeden virtauksissa ja vedenlaadussa ovat epätodennäköisiä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2. 

 

Kuten mielipiteessä mainitaan, on Iin strategisessa yleiskaavassa 2040 Kovasin-

kankaan alue osoitettu potentiaaliseksi tuulivoima-alueeksi. Tämän myötä ei tä-

mänhetkisen tilanteen mukaan Kovasinkaan osayleiskaava ole Iin strategisen 

yleiskaavaan 2040 vastainen. 

Kaavan vaikutukset arvioitu nykykäytäntöjen, vaatimusten sekä  oikeaoppisesti.  

Katso myös yhteisvastine tämän asiakirjan luvusta koskien luonto- ja virkistys-

arvoja 3 
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2.3 Mielipide 3, Oulun seurakuntayhtymä 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaa ei viedä hyväksyttäväksi ennen kuin hanketoimijalla on neuvoteltuna 

maanvuokrasopimus niiden maanomistajien kanssa, joiden maa-alueille kaa-

vassa kohdistuu rakentamista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Mielipide 4, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

Mielipide kovasinkankaalle suunnitellusta tuulivoimapuistosta . En hyväksy kysei-

sen tuulivoimapuiston rakentamista. Haittoja ja vaaroja esim. pohjavesien likaan-

tumisen vuoksi. Erämaiset tunnelmat alueelta katoaa ikuisiksi ajoiksi. 

Kaavanlaatijan vastine 
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Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 

Alueen virkistyskäyttöä koskien katso yhteisvastineen kohta 3.3 

 

  

 

2.5 Mielipide 5, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

Kovasinkankaalle suunnitellut tuulimyllyt sijoittuvat liian lähelle Jakkukylän kylä-

keskittymää. Huomioitava Jakkukylän ja Karjalankylän kulttuurimaisemat sekä 

asukkaat. 

Suunniteltu alue on pohjavesialuetta, jonne ei tule rakentaa. 
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Alue on myös mm. Maakotkan reviiriä. Metsähallitus on sitoutunut maakotkan suo-

jelutoimiin muiden ympäristöviranomaisten kanssa. Laki kieltää rauhoitettujen 

eläinten tahallisen häirinnän. Tuulivoimalla aiheutetaan tahallista häirintää. ( Luon-

nonsuojelulain 39§ 1momentin 3 kohta) 

Luontoselvitys puutteellinen/olematon. Muuttolintuselvitys tekemättä. Alueen läpi 

runsaasti muuttoliikettä, mikä tulee luultavasti lisääntymään Kovasinkankaan alu-

eella, mikäli lähialueiden muut tuulivoimateollisuusalueet toteutetaan. Lajeista ja 

määristä ei saada riittävää tietoa ilmakuvien perusteella ja autolla pari päivää teitä 

pitkin ajellen.  

Aineisto on jätetty nähtäville kesken lomakauden, joten mielipiteiden toimittami-

selle tulee antaa lisää aikaa. 

Ei tuulivoimaa Jakkukylään/kovasinkankaalle 

Kaavanlaatijan vastine 

Suomen laissa ei ole mitään vähittäisetäisyysmäärettä asutuksen ja voimaloiden 

välillä. Minimietäisyyden määrittää käytännössä melumallinnus. Suunniteltujen 

tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat riittävän etäälle nykyisestä asutuksesta. Jak-

kukylään etäisyys tuulivoimapuistoon on noin 5 km. Alle kahden kilometrin etäi-

syydelle suunnitelluista voimaloista ei sijoitu yhtään vakituista asuinrakennusta 

tai lomarakennusta. Tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät selkeästi ase-

tuksissa ja määräyksissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella suhteessa raken-

nettuihin asuin- ja lomarakennuksiin. Välkevaikutusta asutukselle ei synny.  

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten 
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tuulivoimaloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen 

ja jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 

Linnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa kappaleessa 

8.8.4. Kaava-alueen läheisyydessä ei tämän hetkisen tietojen mukaan sijaitse 

maakotkien pesiä eikä näitä ole havaittu kotkien  pesiä. Joidenkin petolintulajien 

saalistusreviiri voi olla niin laaja, että se ulottuu molemmille alueille. Lajeja voi 

pesiä alueella, vaikka niitä ei Kovasinkankaan selvityksissä havaittukaan, mutta 

mahdollinen vaikutus kohdistuu korkeintaan yksittäisiin pareihin. 

Hankealueen ympäristön kautta muuttavasta linnustosta on kattavasti olemassa 

olevia tietoja lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksissä sekä laajem-

min Perämeren rannikkoalueen muuttoreittiselvityksissä ja linnustonseuran-

noissa, joita tässä kaavaselostuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin. Viitatta-

vat selvitykset ja selvityksissä käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin Luon-

toselvityksessä. Maastohavainnoinnin ja muun olemassa olevan tiedon perusteella 

arvioidaan, että suunnitellusta Kovasinkankaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu 

merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alueen kautta muuttavalle muuttolinnustolle. 

Pesimälinnustoselvitystä ja näin ollen myös luontoselvitystä on lisäksi tarkennuttu 

maastoselvityksen myötä kevään 2022 aikana. 

Kaavaehdotus-aineisto on tarkoitus asettaa nähtäville kesän 2022 aikana. Jotta 

kaikilla on mahdollisuus tutustua riittävällä tavalla aineistoon nähtävilläoloa tul-

laan pidentämään tavanomaisesta 30 päivästä pidemmäksi.   
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2.6 Mielipide 6, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää 
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voimala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuuli-

voimaloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 

 

2.7 Mielipide 7 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 

 

Kaavanlaatijan vastine 
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Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 
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2.8 Mielipide 8, neljä yksityishenkilöä allekirjoittajana  

Mielipide Kovasinkankaan Tuulipuistoon 

Me allekirjoittaneet vastustamme Kovasinkankaan tuulivoimapuiston rakentamista, 

emmekä aio vuokrata maitamme Kovasin Tuulivoima Oy:lle. 

 

Perusteina tälle mielipiteelle ovat seuraavat seikat: 

- Suunniteltu voimala-alue asettuu pohjavesialueelle, jolta otetaan merkittävä osa 

iiläisten juomavedestä. Tuulivoimaloiden sisältämät öljyt ja jäähdytysnesteet ovat 

saastumisriski. 

- Alueelle suunniteltujen tietöiden täytyy olla suuret ottaen huomioon isojen voi-

malanosien vaatimat suuret kuljetuskalustot. Tiestön leveneminen vähentää met-

säalaa. Mahdolliset ilmajohdot vaativat leveitä puuttomia väyliä. 

- Tuulivoimaloiden vaikutukset luontoon. Mielestämme näitä ei ole tutkittu tar-

peeksi. Villieläimillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia sopeutua niihin. 

- Jokamiehenoikeudet vaarantuvat, voimalan vaikutusalueella kulkeminen on rajoi-

tettua. Metsässä kulkemiseen liittyy uusia vaaroja esim. lavoista irtoava ja sinkoi-

levajää. 

- Metsänomistajan mahdollisuudet hoitaa metsäänsä vähenevät. Vuokrattuun maa-

han tulee rasitusmerkintä, joka alentaa merkittävästi sen arvoa. 

- Kyseenalaistamme paikallisia työllistävän vaikutuksen. On tiedossamme, että lä-

hiseudun tuulivoimaloita huoltavat tänäkin kesänä virolaiset. Miksi tämä yritys 

jonka pääosakkaat ovat enimmäkseen ulkomaisia, käyttäisi muuta kuin ulkomaista 

halpatyövoimaa? 

- Epäluottamus. Vuokralainen voi helposti siirtää oikeutensa tuntemattomalle ulko-

maiselle taholle ja maanomistajan mahdollisuudet vaikuttaa siihen ovat olematto-

mat. Emme luota myöskään siihen, että käyttö-ikänsä lopussa olevia voimaloita tai 

niiden perustuksia tahi saastunutta maata hävitetään asianmukaisesti. 

Iissä 13.7.2021 

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  
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Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 

Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää tuulivoimapuistoalueella sijaitsevien 

teiden kantavuuden ja tiegeometrian parantamista siten, että rakentamisen ai-

kaiset erikoiskuljetukset voidaan toteuttaa. Vastaavat parantamistoimenpiteet 

tulee myös selvittää sekä tarpeen mukaan toteuttaa kaava-alueen ulkopuolisella 

tieverkolla. Erikoiskuljetukset aiheuttavat todennäköisesti paikallisia häiriöitä lii-

kenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä. 

Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta tuulivoimapuiston lähiympäristössä on 

kuitenkin luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja 

turvallisuuteen ovat kokonaisuutena ohimeneviä. Liikennevaikutuksen merkittä-

vyys arvioidaan kohtalaiseksi. Uusien teiden sekä olevien teiden parantamisen 

vaikutukset puustoon ovat vähäiset sillä kaadettavan puuston määrä on suh-

teessa hyvin pieni.  

Jokamiehenoikeudet eivät vaarannu hankkeen johdosta. Laajemmat rajoitteet 

alueella liikkumiseen liittyvät rakentamisenvaiheeseen ja tämän jälkeen rajoit-

teet liikkumiselle ovat hyvin pieniä. Voimaloita ei tulla aitaamaan ja alueella voi 

liikkua myös jatkossa vapaasti. 

Kovasinkankaan tuulivoimapuistohanke on suunniteltu liitettävän kaava-alueen 

eteläpuolella kulkevaan jo olemassa olevaan Fingridin 110 kV voimajohtolinjaan. 

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulivoimapuiston 

sähkönsiirtoa varten näin ollen vain  maakaapeleita varten joudutaan kaatamaan 

puustoa joka on ilmajohtoihin verrattuna pienempi määrä. 
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Metsänomistajat voivat jatkossakin hoitaa metsää ihan samoin tavoin kuin ennen 

tuulivoimapuiston rakentamista. Ainoastaan voimaloiden läheisyydessä rajoite-

taan tämänkaltaista toimintaa.  

Voimalaitosten perusteet poistetaan tai maisemoidaan maaston voimalan käytön 

loppuessa. Mikäli jotain saastuneita maita tuulivoimaloiden seurauksena syntyisi 

on se hanketoimijan vastuulla korjata tämän kaltaiset seikat.  

Katso myös yhteisvastine koskien turvallisuusriskejä, virkistyskäyttöä ja työllis-

täviä vaikutuksia tämän asiakirjan luvusta 3. 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  50 (78) 
    

23.6.2022 Vastine kaavaluonnokseen saatuihin lausuntoihin ja mie-
lipiteisiin 

       

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 

Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

2.9 Mielipide 9, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajana  
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Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 
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pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 

Todettakoon myös, että Kovasinkaan tuulivoimapuisto ei ylitä maakunnallisesti 

merkittävän tuulivoimapuiston rajaa, minkä takia tuulivoimapuisto ei vaadi tv-

merkintää maakuntakaavassa. Lisäkis vireillä olevan maakuntaliiton TUULI-

hankkeessa Kovasinkankaan tuulipuisto on sisälletty alustaviin tuulivoimalle so-

piviin alueisiin.  

 

2.10 Mielipide 10, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

MIELIPIDE KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON AINEISTOON JA KAAVALUONNOKSEEN 

 

Haluan tuoda esille huoleni Kovasinkankaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen asukkai-

siin, asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin, alueen luontoon sekä eläimistöön. 

 

TUULIVOIMAN HAITALLISET TERVEYSVAIKUTUKSET 

Viitaten emeritus professori Kimmo Suomen & tutkimusassistentti Pirjo Kerosen tuoreeseen 

tutkimuskatsaukseen tuulivoiman haitallisista terveysvaikutuksista (Suomi & Keronen 2021) 

haluan julki tuoda huoleni suunnitellun tuulivoimalahankkeen terveysvaikutuksista alueen 

asukkaisiin, virkistyskäyttäjiin sekä eläimistöön. Suomen ja Kerosen katsauksen keskeisin 

johtopäätös on, että infraääni on vaarallista pitkäaikaisesti tai jopa hetkellisesti vaikuttaes-

saan.  

Useissa tutkimuksissa todetaan, että tuulivoimaninfraäänen pitkäaikais- ja yhteisvaikutus-

tutkimus puuttuu. 

Suomen ja Kerosen tutkimuskatsauksessa esiin tuodaan muun muassa johtopäätöksiä:  

Voidaan päätellä, että suora ja epäsuora altistuminen infraäänelle 10 minuutin ajan (13–

30Hz, intensiteetti 10,9–14 dB) voi stimuloida immuunijärjestelmää ja aiheuttaa sitten ve-

ressä häiriöitä, valkosolujen muodostumisessa, lisäksi esiintyy kypsymättömiä soluja. 

Suora ja epäsuora altistuminen 10 minuutin ajan infraäänelle (13–30 Hz, intensiteetti 10,9–

14 dB) voi stimuloida immuunijärjestelmää ja häiritä valkosolujen muodostumista ja veren 
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epäkypsien solujen ulkonäköä. 

Altistuminen suurelle infraäänitasolle (yli 100 dBz) häiritsee sydämen lihasten supistumis-

kykyä jo tunnin kuluttua altistuksesta. On olemassa lukuisia lisätutkimuksia, jotka tukevat 

tätä johtopäätöstä. Nämä tulokset on otettava huomioon harkittaessa ympäristömääräyksiä. 

Näiden tulosten mukaan meluherkkyys on yhteydessä rakenteisiin, jotka osallistuvat ään-

tenhavaitsemiseen sekä niiden tunneperäistä ja elimellistätietoa välittävään tiedonkäsitte-

lyyn. Meluherkkyydellä on hermostollista taustaa eikä se ole pelkästään negatiivinen asenne 

melua kohtaan. 

Tulevan SOTE-uudistuksen eräs keskeisimmistäteemoista on sairauksien ennaltaehkäisy. 

Terveydenedistämisessä suurimmat kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset 

saadaan aikaan juuri ennaltaehkäisevällä toiminnalla, jotta kallista sairastumista tapahtuisi 

vain vähän. Näin tulee menetellä myös infraäänen kanssa (Suomi ja Keronen 2021).  

Iin kunta markkinoi itseään kasvavana, viihtyisänä ja elinvoimaisena kuntana. Toivottavasti 

kunta vakavasti harkitsee asettaako se alueen asukkaat ja eläimistön terveysuhkien alle, 

joista osa on vielä täysin selvittämätöntä. Esillä on voimakkaasti tarve luoda kokonaisvaltai-

sempi tutkimusohjelma, jossa tuulivoiman vaikutuksia tulisi tutkia monitieteisesti erinäkö-

kulmista, koska tuulivoimalla ja myös infraäänellä on merkittävät fysiologiset, psyykkiset, 

sosiaaliset ja toiminnalliset vaikutukset ihmisten niissä elinpiireissä, joihin infraääni ulottuu. 

 

TUULIVOIMALAN VAIKUTUKSET ALUEEN LUONTOON 

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston valmisteluvaiheen aineistossa ei ole mainintaa alueella 

säännöllisesti havaituista maakotkista. Uhanalainen maakotka ja erityisesti sen pesä on suo-

jeltu. Sitä suojaavat EU:n lintudirektiivi ja Suomen luonnonsuojelulaki. Maakotka on vaaran-

tunut (VU), erityisesti suojeltava, rauhoitettu, lintudirektiivin liitteen I laji. Maakotkan esiin-

tyminen on keskittynyt Oulujoen pohjoispuolelle, jossa pesii noin 90 % kaikista Suomen 

maakotkapareista. Tuulivoimarakentamista ohjataan kansainvälisten luonnonsuojelusopi-

musten, kuten Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) ja Euroopan luonnonsuojelusopimuk-

sen (Bernin sopimus) suosituksilla. Niiden mukaan linnuille tärkeille kerääntymisalueille ja 

muuton keskittymäalueille ei tule rakentaa tuulivoimaa, ja riskialueiden tuntumaan suunni-

teltujen voimaloiden vaikutukset on arvioitava laaja-alaisesti koko vuosi- ja elinkierron alu-

eella summautuvat vaikutukset huomioon ottaen. Tuulivoiman linnustovaikutusten keskiössä 

ovat suurikokoiset ja harvalukuiset lajit. Tarvitaan tietoa esimerkiksi petolintujen pesimis-

paikoista, reiteistä ja kaartelupaikoista, tärkeistä vesilintukohteista, suurikokoisten lintujen 

kerääntymiskohteista sekä alueen lävitse säännöllisesti muutto- tai ruokailulennossa liikku-

vista linnuista. Tuulivoiman rakentamisessa tulee suosia erityisesti suuria voimalahankkeita, 

jolloin voimaloiden kokonaisvaikutusala jää selvästi pienemmäksi tuotettuun energiaan näh-

den verrattuna sinne tänne siroteltuihin pieniin voimala-alueisiin. 

Bird Lifen mukaan tuulivoimaloita ei tule rakentaa linnustonsuojelun kannalta tärkeille alu-

eille ja niiden lähiympäristöön. Tällaisia alueita ovat eritysesti: 

kansainvälisesti tärkeät lintualueet 

kansallisesti ja maakunnallisesti tärkeät vesi- ja kosteikkolintujen pesimä-, levähdys- ja ruo-

kailualueet 

suurikokoisten uhanalaisten petolintujen pesimäpaikat 

erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä- ja levähdyspaikat 

https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/iba/
https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/finiba/
https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/maali/
https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/
https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/
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suurikokoisten lintujen päämuuttoreittien keskittymisalueille, vakituisille kaartelupaikoille 

sekä tärkeille päivittäisille lentoreiteille 

luonnon- ja linnuston suojeluun varatut alueet ja erämaa-alueet 

ulkomeren matalikot, joiden merkityksestä linnustolle ei ole tietoa 

luonnontilaisetsuo-, metsä- ja tunturialueet. (Birdlife 2021) 

Seurantatutkimuksia tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista pitäisi kuitenkin jatkaa ja lisätä 

tuulivoimarakentamisen lisääntyessä, jotta tuulivoimalat pystyttäisiin luotettavaan tutki-

mustietoon perustuen sijoittamaan lintujen kannalta mahdollisimman pieniä haittoja aiheut-

taviin paikkoihin. Erityisen suuri tarve olisi tutkia tuulivoimaloiden mahdollisia häirintävaiku-

tuksia pohjoisissa metsäympäristömme linnustoon. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) 

Suunniteltu Kovasinkankaan tuulivoimapuisto pirstaloi alueen luontoa. Biodiversiteetin tur-

vaaminen on osa kestävää kehitystä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hallinta on 

sidoksissa eri tasoilla tehtäviin poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksiin sekä eri mittakaavoissa 

tapahtuviin maantieteellisiin ja ekologisiin ilmiöihin. Suurimmat ihmisperäiset uhat luonnon 

monimuotoisuudelle ovat elinympäristöjen väheneminen ja pirstaloituminen, vaikeasti enna-

koitavat häiriöt ja ilmaston muutos. Osa muutoksia on epälineaarisia, ja seurauksena voi olla 

äkillinen ja palautumaton muutos. Ollakseen tuloksellista luonnon monimuotoisuuden suo-

jeluun tähtäävän politiikan tulee ottaa huomioon eri prosessien mittakaavat sekä hallinnan 

eri tasot. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hallinnassa tulisi siis huomioida eri mit-

takaavojen erityispiirteet ja hallinnan mahdollisuudet, jotka vaikuttavat osaltaan päätösten 

tehokkaaseen soveltamiseen. (Suomen ympäristökeskus) 

 

TUULIVOIMALAN VAIKUTUKSET ALUEEN VIRKISTYSKÄYTTÖÖN 

Kovasinkankaan alueella risteilee lukuisat metsätieverkostot kauniissa kangasmetsässä. 

Tuulivoimapuisto vaatii raskaamman kaluston kestäviä teitä, joiden rakentaminen arvokkaa-

seen kangasmetsäympäristöön vähentää huomattavasti alueen arvoa virkistyskäytössä. 

Metsätieverkostoista nauttivat nyt muun muassa ulkoilijat, suunnistajat, marjastajat, sie-

nestäjät, ratsastajat kuin koiraurheilija. Karkealle murskeelle ajetut metsätiet ovat pilalla 

virkistyskäytöstä, mikä heikentää erityisesti alueen asukkaiden ja maanomistajien viihty-

vyyttä. Mikäli esimerkiksi Tiironkankaantie vahvistetaan, on tien pinta säilytettävä nykyisen 

kaltaisena eikä mursketienä, mikä estäisi liikkumisen muun muassa lenkkeillen, pyöräille, 

henkilöautolla, ratsain tai koiravaljakolla. Ulkoilulla ja virkistäytymisellä luonnossa on lukui-

sia terveysvaikutuksia. Muun muassa Suomen Latu on koonnut www-sivuilleen tutkimuk-

sia ulkoilusta, luonnon terveysvaikutuksista, liikunnan terveysvaikutuksista, ulkoilun ja lii-

kunnan talousvaikutuksista (Suomen Latu). Tuulivoimapuiston haittavaikutukset alueen lin-

nustoon ja eläimistöön vaikuttavat välillisesti alueen metsästystoimintaan, johon Iin kun-

nassa on pitkät perinteet. 

VAIKUTUKSET ALUEEN POHJAVETEEN JA VAKUUDET 

Riskit pohjaveteen minimoitava. Pohjaveden laatu ja tuotto on taattava, vaikutukset ulottu-

vat laajalti Iin kuntalaisiin. Huolta aiheuttavat myös esimerkiksi kaivuutöiden aiheuttamat 

mahdolliset muutokset pohjaveden virtauksiin. Yksityishenkilöille loma- ja asumisrakenta-

misessa on tiukat vaateet pohjavesialueilla ja Iin kunta ei ilmeisesti ole juurikaan myöntänyt 

rakennuslupia pohjavesialueille. Tasavertainen kohtelu ja yhdenvertaisuus ovat huomioin ar-

voisia seikkoja, mikäli kunta edistää Kovasinkankaan tuulivoimapuiston toteutumista. Saako 

jatkossa pohjavesialueille rakentaa myös yksityishenkilöt? Kuka on maksaja, jos hanke ai-

heuttaa haittoja pohjaveteen? Onko yrityksellä antaa riittävät takuut, jotta kuntalaiset eivät 

https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/paamuuttoreitit/
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/tutkimustietoa-ulkoilusta.html#ulkoilusta
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/tutkimustietoa-ulkoilusta.html#luonnonterveysvaikutuksista
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/tutkimustietoa-ulkoilusta.html#liikunnanterveysvaikutuksista
https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/tietoa-ulkoilusta/tutkimustietoa-ulkoilusta.html#talousvaikutuksista
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ole maksajina loppukädessä. 

 

Mikäli yritys joutuu taloudellisiin vaikeuksiin ja esimerkiksi konkurssiin, onko vakuudet riit-

tävät, jotta niillä saadaan katettua tuulivoimapuiston purkamis- ja maisemointikustannuk-

set? Vai joutuvatko kuntalaiset maksumiehiksi? 

 

Toivon uutena Iin kuntalaisena, että nykyinen kotikuntani huomioi ja vakavasti punnitsee 

suunnitellun Kovasinkankaan tuulivoimapuiston haittoja ja toimii ratkaisuissaan kuntalaisten 

hyvinvointia ja terveyttä edistäen. Toivon, että Iin kunta arvostaa alueen luontoa, luonnon 

monimuotoisuutta, mahtavia virkistyskäyttö mahdollisuuksia sekä niiden hyvinvointia ja ter-

veyttä edistäviä välillisiä vaikutuksia. Toivon, että suojeltu maakotka saa jatkossakin liidellä 

alueen taivaalla. Kuntalaisena mielipiteeni on, että Kovasinkankaan tuulivoimapuisto hanke 

EI toteudu. 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 
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Linnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa kappaleessa 

8.8.4. Kaava-alueen läheisyydessä ei tämän hetkisen tietojen mukaan sijaitse 

maakotkien pesiä eikä näitä ole havaittu kotkien  pesiä. Joidenkin petolintulajien 

saalistusreviiri voi olla niin laaja, että se ulottuu molemmille alueille. Lajeja voi 

pesiä alueella, vaikka niitä ei Kovasinkankaan selvityksissä havaittukaan, mutta 

mahdollinen vaikutus kohdistuu korkeintaan yksittäisiin pareihin. 

Hankealueen ympäristön kautta muuttavasta linnustosta on kattavasti olemassa 

olevia tietoja lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksissä sekä laajem-

min Perämeren rannikkoalueen muuttoreittiselvityksissä ja linnustonseuran-

noissa, joita tässä kaavaselostuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin. Viitatta-

vat selvitykset ja selvityksissä käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin Luon-

toselvityksessä. Maastohavainnoinnin ja muun olemassa olevan tiedon perusteella 

arvioidaan, että suunnitellusta Kovasinkankaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu 

merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alueen kautta muuttavalle muuttolinnustolle. 

Pesimälinnustoselvitystä ja näin ollen myös luontoselvitystä on lisäksi tarkennuttu 

maastoselvityksen myötä kevään 2022 aikana. Kaavan vaikutusarvioinnin perus-

teella Seurantatutkimuksia ei ehdoteta linnuston kannalta sillä hankkeesta johtu-

vat vaikutukset ovat melko alhaiset varsinkin muuttolinnustoa kohden.   

Hankealueella hyödynnetään melko laajasti jo olevaa metsätiestöä, jolloin uusien 

teiden rakentamisen osuus jää vähäisemmäksi.  

Alueen metsästytoimintaan kohdistuvat vaikutukset ovat luonteeltaan tilapäisiä 

sekä lyhytaikaikaisia. Riista- ja muu eläimistö siirtyy luultavammin aluueelta pois 

voimaloiden rakentamisaikana mutta voimaloiden valmistuttua siirtyy eläimistö 

mitä luultavammin takaisin alueelle. Tuulivoimapuisto ei muuten rajoita metsäs-

tämistä paitsi itse tuulivoimaloiden läheisyydessä, muutoin metsässä voidaan 

metsästää kuten ennenkin, tietenkin maanomistajien ja muiden tarvittavien lu-

pien ja sopimusten puitteissa.   

Mikäli yritys joutuu taloudellisiin vaikeuksiin ja esimerkiksi konkurssiin on sitä 

varten olemassa tarvittavat vakuudet. Nykytilanteessa suomessa ilman riittäviä 

vakuuksia, jotka takaavat mm. tuulivoimaloiden poistoa varten riittävän rahoi-

tuksen mikäli yhtiö joutuisi konkurssin, ei tuulivoimapuisto voida käytännössä 

rakentaa.  

 

Katso myös yhteisvastine mm. luotoarvoista sekä turvallisuusriskeistä tämän 

asiakirjan luvusta 3. 
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2.11 Mielipide 11, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

Maakotka: 

Joen eteläpuolella vähintäänkin Raasakka-Rajala alueella tehdään säännöllisesti ha-

vaintoja maakotkasta paikallisten asukkaitten toimesta.  

Kaavaluonnoksen liitteenä olevissa selvityksissä ei mainita maakotkasta muuta 

kuin, että hankealue sijaitsee syysmuuton osalta valtakunnallisesti merkittävälle 

reitille. Siten myöskään ilmeisesti tuulivoiman haittoja maakotkille ei ole sen tar-

kemmin arvioitu hankealueella. 

Birdlife Suomi:n sivuilla lausutaan mm. seuraavaa: 

"Tuulivoimarakentamista ohjataan kansainvälisten luonnonsuojelusopimusten, ku-

ten Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) ja Euroopan luonnonsuojelusopimuk-

sen (Bernin sopimus) suosituksilla. Niiden mukaan linnuille tärkeille kerääntymis-

alueille ja muuton keskittymäalueille ei tule rakentaa tuulivoimaa, ja riskialueiden 

tuntumaan suunniteltujen voimaloiden vaikutukset on arvioitava laaja-alaisesti 

koko vuosi- ja elinkierron alueella summautuvat vaikutukset huomioon ottaen. 

... 

Törmäysvaikutukset 

Tuulivoimaloihin törmäävien lintujen lukumäärä riippuu keskeisesti voimalan sijain-

nista. Törmäyksiä tapahtuu vuosittain muutamista muutamiin kymmeniin voimalaa 

kohden, eivätkä ne ole yleensä merkittävä ongelma. Törmäykset tuulivoimaloihin 

ovat ongelma silloin, kun niihin törmää vähälukuisia, vähentyneitä ja hitaasti li-

sääntyviä lajeja, joiden kuolleisuus on pientä, ja jotka ovat sen vuoksi herkkiä lisä-

kuolleisuudelle. Suurikokoiset kaartelevat linnut, kuten kotkat ja lokit, törmäävät 

voimaloihin useimpia suoraan lentäviä lajeja yleisemmin." (https://www.bir-

dlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/tuulivoima/ , lainattu 9.8.2021) 

Koska Maakotka on vaarantunut ja erityisesti suojeltava laji ("Maakotka (Aquila 

chrysaetos) on vaarantunut (VU), erityisesti suojeltava, rauhoitettu, lintudirektiivin 

liitteen I laji." - https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/lajien-ja-luonto-

tyyppien-suojelu/lajien-suojelu/maakotka/), tulee tuulivoiman vaikutukset maa-

kotkalle arvioida erityisen tarkasti. 

Alueen virkistyskäyttö: 

Kovasinkankaan alue on muun ympäröivän luonnon ohella tärkeä virkistyskäytölle; 

metsästykselle, marjastukselle, luonnossa liikkumiselle, koiravaljakkovalmennuk-

selle, eläinten tarkkailulle, ulkoilulle, jne. Tuulivoimaloiden rakennustyöt sekä ener-

giatuotanto tulevat häiritsemään vakavasti alueen virkistyskäyttöä. 

Tiestö: 

 

https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/tuulivoima/
https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/tuulivoima/
https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/lajien-ja-luontotyyppien-suojelu/lajien-suojelu/maakotka/
https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/lajien-ja-luontotyyppien-suojelu/lajien-suojelu/maakotka/
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Mikäli olemassaolevaa tiestöä suunnitelman mukaan kunnostetaan, tulee ehdotto-

masti ottaa huomioon sekä virkistykäytön tarvitsema liikkuminen, että maanomis-

tajien tarvitsema liikkuminen. Karkealla murskeella päällystettynä tiet ovat käyttö-

kelvottomia niin henkilöautoliikenteelle, kuin esimerkiksi polkupyörille tai alueella 

harjoitteleville koiravaljakkourheilun maajoukkue-edustajille. Mikäli esimerkiksi Tii-

ronkankaantie vahvistetaan suunnitelman mukaan ("Vahvistaminen tehdään lisää-

mällä vanhan rakenteen päälle 0,20 m vahvuinen murskekerros.") karkealla ainek-

sella, vaikeutuu merkittävästi/tulee mahdottomaksi mm. maanomistajien kulku, 

porotalouteen liittyvä kulku, virkistyskäytön kulku autolla, polkupyörällä ja jalan, 

koiravaljakon valmennus, kulku Oijärven suuntaan. Vahvistaminen tulisi siis tehdä 

siten, että tien pinta on vastaavassa kunnossa kuin ennen vahvistamista. 

Pohjavedet: 

Kaavaselostuksessa riskit Pohjavesille esitetään pieniksi. Kuitenkin, mikäli riski rea-

lisoituu, on sillä iso vaikutus Iin vesijohtoverkolle. Mikäli riskit todella ovat pienet, 

hankkeesta vastaava taho lienee valmis asettamaan soveltuvan kokoisen pan-

tin/vakuuden pohjavesien pilaantumisen/muodostumisen ongelmien varalle. Hank-

keelle tulisi määritellä riittävän suuri pantti/vakuus, jolla ongelmatilanteissa voi-

daan turvata vedensaanti kuntalaisille muilla tavoin. Tällaista riskiä ei tule jättää 

kuntalaisten kannettavaksi. Yksityiselle asutus- ja loma-asutusrakentamisellekin 

määritellään tiukkoja ehtoja pohjavesialueiden lähellä, yhdenmukaisesti myös tuu-

livoimhankkeille tulee määritellä ehtoja, joilla riskejä minimoidaan. 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 
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A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2 

Linnustoon kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa kappaleessa 

8.8.4. Kaava-alueen läheisyydessä ei tämän hetkisen tietojen mukaan sijaitse 

maakotkien pesiä eikä näitä ole havaittu kotkien  pesiä. Joidenkin petolintulajien 

saalistusreviiri voi olla niin laaja, että se ulottuu molemmille alueille. Lajeja voi 

pesiä alueella, vaikka niitä ei Kovasinkankaan selvityksissä havaittukaan, mutta 

mahdollinen vaikutus kohdistuu korkeintaan yksittäisiin pareihin. 

Hankealueen ympäristön kautta muuttavasta linnustosta on kattavasti olemassa 

olevia tietoja lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksissä sekä laajem-

min Perämeren rannikkoalueen muuttoreittiselvityksissä ja linnustonseuran-

noissa, joita tässä kaavaselostuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin. Viitatta-

vat selvitykset ja selvityksissä käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin Luon-

toselvityksessä. Maastohavainnoinnin ja muun olemassa olevan tiedon perusteella 

arvioidaan, että suunnitellusta Kovasinkankaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu 

merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alueen kautta muuttavalle muuttolinnustolle. 

Pesimälinnustoselvitystä ja näin ollen myös luontoselvitystä on lisäksi tarkennuttu 

maastoselvityksen myötä kevään 2022 aikana. 

Uuden tiestön ja olevan parantaminen katsotaan parantavan alueen metsien 

hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta niin virkistysmielessä kuin 

metsätalouden kannalta. On kuitenkin vaikea arvioida, minkä tyyppistä tiestön 

päällistystä yksittäinen ihminen kokee miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi.  

Kaavassa ei tämän tyyppisestä pantista voida määrätä. Kaavassa arvioidaan ai-

noastaan kaavan aiheuttavat vaikutukset olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen 

mukaisesti. Mikäli tämänkaltaista vakuutta on tarkoitus asettaa hankkeen koh-

dalla, on se sovittava hanketoimijan ja kunnan välillä.    

Katso myös yhteisvastine virkistyskäytöstä tämän asiakirjan luvusta 3. 
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2.12 Mielipide 12, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  

Minusta IIn kunnalla on ollut mielenkiintoinen lähestymistapa koskien kovasinkan-

kaan tuulivoimahanketta. Ensinnäkin päätös ottaa kuuden voimalan taktiikka jolloin 

YVA menettelyä ei tarvita kuulostaa jo suhteellisen keinottelulta. Nähtävillä ole-

vasta aineistosta näköjään selviää että Onkamonkyläläisiä ei ole otettu lainkaan 

huomioon suunitelmien valmistelussa. Materiaalista näkee että Onkamolaisia on in-

formoitu asiasta mutta kyselyn perusteella yksikään onkamolainen ei ole sitä viestiä 

saanut. Olisiko tässä pieni virhe? 

Lisäksi on tehty äänen aiheuttamia simulointeja ja muita ihmeellisiä päätelmiä 

joissa ei ole lähimpiä asuntoja huomioitu. Materiaalissa puhutaan yli 2.65 km etäi-

syyksistä mutta lähimmät asunnott ovatkin 2 km päässä puistosta. Olisiko tässäkin 

pieni huijaus? 

Infra yms. äänien simuloinnit ovat lähinnä ihmisten rauhoittamista varten eivätkä 

perustu todelliseen matematiikkaan eikä mittauksiin. Nyt IIn kunta on tuomassa 

rauhallisen Onkamonkylän liepeille omat tuulimyllynsä ihan vaan sillä perusteella 

että ne ovat IIn asukkaiden kannalta vähiten häiriöksi. Minusta tämä on lähinnä 

erikoista päätöksen tekoa. 

Me onkamolaiset emme koskaan tule hyväksymään IIn päätöstä tehdä tuulivoima-

puistoa meidän onkamolaisten harmiksi ja myös riskeeraamaan meidän terveyttä 

IIn kiinteistöverojen puolesta. 

Ääni saasteet ja valojen vilkkuminen ei ole ollut meidän valinta eikä tule olemaan. 

Meidän ehdotus on että tuulivoima kaavailut rajalla pitää heti lopettaa. 

 

Kaavanlaatijan vastine 

YVA-menettelyä ja sen tarvetta ohjaa YVA-laki ja vastuuviranomaisena toimii 

ELY-keskus. Hanketta varten on laadittu YVA-tarveharkinta jonka perusteella 

ELY-keskus on todennut, että Kovasin Tuulivoima Oy:n Iin Kovasinkankaan tuu-

livoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 

(252/2017) mukaista arviointimenettelyä. 

Rakennukset ja asutukset on mallinnettu olevassa olevan tiedon mukaan (mm. 

maanmittauslaitoksen maastotietokanta).  

kaavaehdotuksen lausuntopyynnöt toimitetaan kyläyhdistyksille ja 

maanomistajakirjeet hankealueen maanomistajille 

Katso myös yhteisvastine terveysvaikutuksista tämän asiakirjan luvusta 3. 
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2.13 Mielipide 13, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajana  

 

Kaavanlaatijan vastine 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  63 (78) 
    

23.6.2022 Vastine kaavaluonnokseen saatuihin lausuntoihin ja mie-
lipiteisiin 

       

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 

Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2. 

Katso myös yhteisvastine koskien luontoarvoja ja virkistystä tämän asiakirjan 

luvusta 3. 
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2.14 Mielipide 14, yksi yksityishenkilö allekirjoittajana  
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Kaavanlaatijan vastine 

Merkitään tiedeoksi. Kaavaa ei viedä hyväksyttäväksi ennen kuin hanketoimi-

jalla on neuvoteltuna maanvuokrasopimus niiden maanomistajien kanssa, joi-

den maa-alueille kaavassa kohdistuu rakentamista. Tätä varten myös maan-

omistussuhteet selvitetään.  
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2.15 Mielipide 15, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajana  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 
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A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2. 
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2.16 Mielipide 16, kaksi yksityishenkilöä allekirjoittajana  

 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 
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A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2. 
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2.17 Mielipide 17, seitsämän yksityishenkilöä allekirjoittajana  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA  71 (78) 
    

23.6.2022 Vastine kaavaluonnokseen saatuihin lausuntoihin ja mie-
lipiteisiin 

       

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 

Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 
 

Kaavanlaatijan vastine 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen saapumistie (Tiironkankaantie) on muu-

tettu pois pohjavesialueelta ja saapuminen kaava-alueelle tulee tapahtumaan 

kaava-alueen eteläpuolelta. Näin ollen, varsinkin rakentamisvaiheen raskaan lii-

kenteen, mahdolliset haitalliset vaikutukset pohjavesialueelle on poistunut kaa-

vaehdotuksessa. Pohjavesialueella sijaitsevia nykyisiä teitä ei siis tulla käyttä-

mään hanketta varten eikä myöskään uusia teitä tulla pohjavesialueille rakenta-

maan.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä 

todellista vaaraa pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kulkeutu-

misolosuhteisiin ole. Voimaloiden ja niiden nostokenttien aiheuttama riski pohja-

vesien pilaantumiselle on hyvin pieni. Riskin on pieni, koska voimalasta pohjave-

sialueelle on matkaa vähintään 230 metriä. Työn aikana voidaan mahdolliset 

öljy- tai polttoainevuodot havaita nopeasti ja ryhtyä vastatoimiin. Vuotoihin va-

raudutaan torjuntakalustolla. Kaikkien mahdollisten vuotojen kulkeutuminen 

pohjavesialueelle voidaan pysäyttää voimalapaikoilla tapahtuvalla torjunnalla ja 

eristämisellä. 

Käytön aikana voimaloissa on käytössä automaattiset hälytysjärjestelmät, jotka 

ilmoittavat toimintahäiriöistä. Mahdolliset vuodot voidaan rajoittaa ja eristää voi-

mala-alueelle ennen niiden kulkeutumista etäämmälle. Nykyaikaisten tuulivoi-

maloihin asennetut automaattiset järjestelmät, jotka mm. estävät öljyjen ja 

jäähdytysnesteiden vuodot toimivat käytännössä pitkälti samoilla periaatteilla: 

A) Anturit tunnistavat nesteiden vähentymisen, jolloin voimala pysähtyy ja/tai 

etävalvontaan tulee hälytys. 

B) Jos kaikki nesteet vuotavat kerralla, ne ohjautuvat aina tilavuuttaan suurem-

paan keräilyastiaan. Yleensä muuntajan kaukalo on tällainen. 

Vaikutukset pohja- sekä pintavesiin on tarkemmin kuvattu kaavaselostuksen 

kappaleessa 8.8.2. 
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3 YHTEISVASTINE KAAVAN VALMISTELUVAIHEEN MIELI-
PITEISSÄ ESIIN TUOTUIHIN ASIAKOHTIIN 

3.1 Inframelu ja tuulivoiman terveysvaikutukset 

Tuulivoimaloiden terveydelliset vaikutukset on keskusteluissa liitetty yleensä tuuli- 
voimaloiden tuottamaan infraääneen. Infraäänet ovat äänen matalia taajuuksia,  
taajuudet 1-20 Hz. Jotta infraääni olisi ihmiskorvalla kuultavaa, edellyttää se yli 80  

dB:n melutasoa.  
 
Tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa ei ole saatu mitään näyttöä, että nykyisten  
tuulivoimaloiden infraäänellä olisi terveysvaikutuksia. Tutkimusten perusteella sel- 
laisella äänellä, jota ei voida kuulla, ei ole terveysvaikutuksia. Ne tieteellisesti us- 
kottavat tutkimukset, joissa infraäänellä ylipäänsä on saatu terveydellisiä vaikutuk- 
sia, ovat edellyttäneet kuulokynnyksen ylityksen ja tällaisia testejä on tehty mm.  
astronauteille sellaisilla äänenvoimakkuuksilla, jotka ylittävät monikymmenkertai- 

sesti tuulivoimaloiden aiheuttaman melutason. Eli puhutaan äänitasoista, joita esi- 
merkiksi voimakkaat suihkumoottorit tuottavat.  
 
Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) on rahoittanut  
hankkeen, jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuk- 
sia ihmisten terveyteen. Hanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pitkäaikaismit- 
taukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet. Hankkeen toteuttivat monitieteellisenä  
yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yli- 
opisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.   
 
Pitkäaikaismittaukset osoittivat, että infraäänitasot olivat asunnoissa merkittävästi  
suurempia kuin aiemmissa mittauksissa luonnontilaisilla alueilla. Tuulivoimaloiden  
aiheuttamat infraäänitasot olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa kaupunkiympä- 
ristön infraäänitasojen kanssa.  

 
Tutkimuksessa saatiin selville, että infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveys- 
haittojen syynä. Tutkimuksen päähavainto on se, että ihmiset eivät kyenneet ha- 
vaitsemaan infraääntä kuuntelukokeissa. Infraääni ei myöskään aiheuttanut elimis- 
tössä mitattavia fysiologisia reaktioita. Tulokset viittaavat siihen, että oireilua selit- 
tävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Oireilua voi selittää tuulivoima- 
loiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta on  
mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen,  

tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa myös käynnissä oleva julkinen  
keskustelu. Samanlaisia monimuotoisia oireita hyvin pienillä altistustasoilla on lii- 
tetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten sähkömagneettisiin kenttiin, jolla ei  
ole tunnettuja terveysvaikutuksia. 
 
 
Linkki tutkimuksen yhteenvetoon:   
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903   
 
Videojulkaisu tutkimuksen tuloksista:  
https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4   
 
Mistä sitten on syntynyt käsitys, että tuulivoima tuottaa terveydelle haitallista inf- 
raääntä? Ennen nykyisiä vastatuulivoimaloita valmistettiin mm. Yhdysvalloissa  

myötätuulivoimaloita, jotka aiheuttivat jopa 10–30 dB voimakkaampia infraäänita- 
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soja kuin saman tehoiset vastatuulivoimalat. Lähellä näitä myötätuulivoimaloita inf- 
raäänet nousivat sellaiselle tasolle, että ne saattoivat olla joissain olosuhteissa jopa  
kuultavissa. Tämä synnytti keskustelun voimaloiden infraäänistä, joka on elänyt  
tähän päivään saakka, vaikka asia ei liity enää nykyisiin tuulivoimaloihin. Myötä- 

tuulivoimaloiden valmistus on lopetettu niiden suurempien meluarvojen takia.  
 
On myös hyvä tiedostaa, että ihminen altistuu infraäänelle joka puolella elinympä- 
ristössään, niin kuulokynnyksen alittaville kuin kuulokynnyksen ylittäville. Niin au- 
ton moottori, toimiston ilmanvaihtokone kuin tuuli metsässä ja koskenkohina,  
kaikki tuottavat infraääntä kuultavan äänen ohella. Lähes kaikki toiminnot ja koneet  
tuottavat infraääntä, sitä ei vaan yleensä kuulla. Kuulokynnyksen ylittäviä infraää- 
nilähteitä ovat esimerkiksi erilaiset räjäytykset, suihkumoottorit, auton ikkunan  
auki pitäminen suurissa nopeuksissa tai pyykkikoneen linkous joissain tapauksissa.  
 
Suomessa toteutettiin 2015 kyselytutkimus Porin Peittoossa ja Iin Olhavassa tuuli- 
voimaloiden melusta ja sen häiritsevyydestä. Tavoitteena oli selvittää, miten tuuli- 
voimalamelu koetaan Suomessa alueilla, joissa on vähintään 3 MW tuulivoimaloita.  
Erot olivat suuria Iin ja Porin välillä. Porissa suhtauduttiin kysymysten perusteella  

lähtökohtaisesti varsin kielteisesti tuulivoimaa kohtaan yleensä, kun taas Iissä suh- 
tautuminen oli selvästi myönteisempää. Samaan aikaan huomattiin, että Porin vas- 
tauksissa raportoitiin huomattavasti enemmän myös voimaloista aiheutuvaksi ko- 
ettuja terveysvaikutuksia kuin Iissä. Tutkimuksen vastausten perusteella saatiin  
selvitettyä, että tuulivoimaloiden äänitaso, eli äänen voimakkuus vastaajien asuin- 
kiinteistöillä, selitti vain 9% voimaloiden koetuista häiriövaikutuksista. Loppuosa,  
yli 90%, selittyi muilla tekijöillä. Eniten häiritsevyyden kokemusta selitti (vastaajien  
muiden vastausten perusteella) vastaajan huolestuneisuus tuulivoimamelun ter- 

veysvaikutuksista, sijaintikohde (Pori vs. Ii), asenne tuulivoimaenergian tuotanto- 
muotoa kohtaan yleensä, sukupuoli sekä yksilöllinen meluherkkyys. Kyselyn perus- 
teella tuulivoimamelun häiritsevyyden kokeminen liittyy siis vain vähän siihen,  
kuinka voimakkaana ääni kuuluu kiinteistölle ja selittyy paljon enemmän muilla te- 
kijöillä, jotka liittyvät vastaajaan itseensä. Alla linkki tutkimukseen:   
 
www.tuulivoimayhdistys.fi/media/201-tuulivoimalamelun_terveysvaikutukset.pdf  
 
Ohessa myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimustuloksia Tuulivoimaloiden infra- 
äänistä ja niiden terveysvaikutuksista:   
 
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166531.pdf 

 

3.2 Kunnan taloudelliset vastuut hankkeen toteutuksessa  

 
Kunnalla ei ole taloudellisia vastuita hankkeen toteutuksessa. Hankekehittäjä / tuu- 
livoimayhtiö vastaa niin hankkeen suunnittelu-, kaavoitus- kuin toteutuskuluista.  

 

3.3 Alueen virkistyskäyttö  

 
Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä jokamiehenoikeu- 
della tapahtuvaa virkistyskäyttöä. Sähköasemaa lukuun ottamatta tuulivoimapuis- 
ton aluetta ei suljeta tai aidata, vaan siellä voi marjastaa, metsästää, ulkoilla tai  
suunnistaa myös jatkossa. Virkistyskäyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta  
alueilta, mutta näiden alueiden osuus hankealueen kokonaispinta-alasta on varsin  

pieni, ja näilläkin alueilla kulkeminen on sallittua. Tuulivoimaloiden rakentaminen  
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tulee rajoittamaan alueen käyttöä määräaikaisesti tuulivoimaloita sekä voimaloiden  
toiminnan vaatimia huoltoteitä ja teknisiä verkostoja toteutettaessa. Muuten joka- 
miehenoikeuksien puitteissa tapahtuvaa tai muuta liikkumista alueella tai olemassa  
olevaa maankäyttöä ei rajoiteta. Rakennettavat huoltotiet palvelevat kaikkia alu- 

eella kulkevia ja helpottavat osaltaan metsään pääsyä.  
 
Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen metsäistä ympäristöä  
ja maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan  
kokea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Myös mahdolliset terveysriskeihin liittyvät pe- 
lot voivat heikentää virkistyskäytön miellyttävyyttä tuulivoimapuiston kaava-alu- 
eella ja sen lähistöllä. Kaava-alueen virkistyskäyttäjien ympäristö muuttuu tuuli- 
voimarakentamisen seurauksena, mutta kokonaisuutena alueelliset vaikutukset  
ovat vähäisiä. 

 

3.4 Alueen luontoarvot  

Tuulivoimapuiston hankealue on tehokkaassa talouskäytössä olevaa metsäaluetta, joiden 
luontoarvot ovat niukkoja. Alueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia ja puustoltaan keski-
määrin nuoria kasvatusmetsiä, joilla ei esiinny merkittäviä luontoarvoja. Tuulivoimapuisto 
lisää suhteellisesti vain vähän metsäalueilla jo tapahtuneita muutoksia.  Laiteiltaan ojitettu-
jen suoaltaiden tietyille osille on säästynyt luonnontilaisen kaltaista suoluontoa, jotka on ra-
jattu arvokohteina ja huomioitu kaavassa, eikä niille kohdistu vaikutuksia. 
 

3.5 Linnusto ja muu eläimistö  

 
Tuulivoimapuiston vaikutuksia alueella pesivään, levähtävään ja alueen kautta  
muuttavaan linnustoon on arvioitu kaavaselostuksessa. Vaikutusten arviointi on  
kohdennettu suojelullisesti merkittävään lintulajistoon (mm. uhanalaiset ja EU:n  
lintudirektiivin liitteen I lajit). Linnustovaikutusten arviointi perustuu alueella laa- 
dittuihin puolueettomiin pesimä- ja muuttolinnustoselvityksiin, tuulivoimapuistojen  
vaikutuksista tehtyihin kansainvälisiin tutkimustuloksiin sekä tuoreimpaan kotimai- 
seen tietoon tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksista (FCG Suunnittelu ja tek- 
niikka Oy linnustovaikutusten seurannat 2014–2019). Alueen linnustoselvitykset on  
laadittu tuulivoimapuistohankkeiden linnustoselvityksissä yleisesti käytössä olevilla  
menetelmillä ja selvitykset on ajoitettu lajien esiintymisen kannalta oikea-aikai- 
sesti. Selvitysten perusteella on muodostettu kattava yleiskuva alueella esiinty- 
västä ja alueen kautta muuttavasta lajistosta ja eri lajien runsaussuhteista.  

 
Selvitysten perusteella tuulivoimapuiston pesimälajisto on pääasiassa tavan- 
omaista talousmetsien lajistoa. Alueella elää muutamia suojelullisesti arvokkaita  
lajeja, jotka kuitenkin yhä esiintyvät vastaavilla metsäalueilla melko yleisinä. Han- 
kealueelle ei sijoitu linnustollisesti erityisen merkittäviä alueita, joilla lajiston run- 
saus ja yksilömäärät olisivat alueellisesti tai muutoin merkittäviä.   
 

Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan hankealueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse 
tiedossa olevia erityisesti suojeltavien lintulajien pesäpaikkoja. Lähimmät tiedossa olevat re-
viirit ja pesäpaikat sijoittuvat noin 10 km etäisyydelle 
 
Hankealueella ei toteutettu erillisiä muuttolinnustoselvityksiä. Hankealueen ympäristön kautta 
muuttavasta linnustosta on kattavasti olemassa olevia tietoja lähialueen tuulivoimahankkei-
den linnustoselvityksissä sekä laajemmin Perämeren rannikkoalueen muuttoreittiselvityksissä 
ja linnustonseurannoissa, joita kaavaselostuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin. Viitattavat 
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selvitykset ja selvityksissä käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin Luontoselvityksessä. 
Maastohavainnoinnin ja muun olemassa olevan tiedon perusteella arvioidaan, että suunnitel-
lusta Kovasinkankaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu merkittäviä negatiivisia vaikutuksia alu-
een kautta muuttavalle muuttolinnustolle 

  
 
Kaavaselostuksessa muihin eläimiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kohden- 
nettu erityisesti suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin (mm. luontodirektiivin liitteen  
IV(a) lajit). Hankkeella ei arvioida olevan lainkaan vaikutuksia Em. lajeihin. Ta- 
vanomaisen metsälajistoon (muu kuin riistalajisto) kohdistuvat vaikutukset jäävät  
hyvin vähäisiksi, koska tuulivoimaloiden ja huoltotiestön rakentamisen myötä me- 
netettävän elinympäristön pinta-ala ja rakennetuksi ympäristöksi muuttuvan alu- 
een laajuus on vähäinen suhteessa ympäristön metsäisten alueiden kokonaislaa- 
juuteen. Alueella olevat eläinten elinympäristöt eivät ole nykytilassaankaan luon- 
nontilaisia, vaan lajisto on jo joutunut sopeutumaan alueella harjoitettavan metsä- 
talouden aiheuttamiin elinympäristömuutoksiin; metsät ovat pääosin iältään melko 
nuoria tai keski-ikäisiä kasvatusmetsiä. Kansainvälisissä tutkimuksissa tuulivoima- 
puistojen vaikutukset tavanomaisiin metsälajeihin on talousmetsäalueilla todettu  

vähäisiksi. 
 

3.6 Tuulivoimaloiden purku ja kierrätys  

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 25 vuotta – uusimpien voimaloiden kohdalla puhu- 
taan jo yli 30 vuoden käyttöiästä. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle ja  
kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoima- 

puiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti.  
 
Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat  
vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Ensin voimalaosat kuljetetaan pois tuulipuis- 
tosta ja toimitetaan kierrätykseen. Tuulivoimaloiden perustusten ja maakaapelien  
osalta ratkaistaan silloisen voimassa olevan jätelainsäädännön mukaisesti, poiste- 
taanko ja kierrätetäänkö ne vai maisemoidaanko ne. Perustuksen purku kokonaan  
edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on  

hidasta ja työvoimavaltaista. Useissa tapauksissa ympäristöön kohdistuvat vaiku- 
tukset jäävät pienemmiksi, jos perustuslaatta jätetään paikoilleen ja maanpäälliset  
osat maisemoidaan. Poistetuilla metalleilla on romuarvo ja ne voidaan kierrättää.  
 
Tuulivoimaloiden omistaja vastaa voimaloiden purkukustannuksista kokonaisuu- 
dessaan. Mahdollisen konkurssin varalle on asetettu purkuvakuusrahasto, joka tur- 
vaa purkukustannukset myös siinä tilanteessa.  

 
Tuulivoimaloista voidaan kierrättää tänä päivänä noin 90 %. Tällä hetkellä tuulivoi- 
maloiden lavat ovat kierrätyksen ja uusiokäytön näkökulmasta haastavin osa pu- 
rettavaa voimalaa. Lasikuitumuovin lisäksi lavoissa on monia erilaisia materiaaleja,  
kuten metallia, eikä materiaaleja voida erottaa toisistaan. Lasikuitumuovijätettä  
syntyy tuulivoimaloiden lapojen lisäksi monista muistakin lähteistä, kuten venete- 
ollisuudesta, mutta tuulivoimaloiden ikääntymisen myötä jätemäärät tulevat kas- 

vamaan. Maailmalla on useita teknologioita, jotka voivat hyödyntää lasikuitumuo- 
vijätettä. Myös voimalavalmistajat ovat tietoisia tilanteesta ja hakevat ratkaisua  
siipien kierrätysmahdollisuuksiin. 
 

3.7 Hankkeen aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset 

Tarkkaa verokertymää kunnalle on vaikea ennustaa. Voimaloista saatavat verotulot ovat si-

doksissa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännän mukaisiin veroprosentteihin sekä 
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voimalakokoon. Oheinen taulukko antaa kuitenkin suuntaa siitä, millaisia kiinteistöveroker-
tymiä Suomessa eniten tuulivoimaa rakentaneissa kunnissa on tuulivoimalaoista kerätty. 

 
Maanomistajien ja hanketoimijan väliset korvaussopimukset eivät ole julkisia, jolloin niiden 
summien arvioiminen kaavassa ei ole mahdollista. 
Seuraavissa kaavioissa on esitetty laskelma kymmenen tuulivoimalan kokoisen kokonaisuu-
den työllisyysvaikutuksista alueella. Vasemmalla on kuvattu työllisyysvaikutukset rakenta-
misen aikana yhteensä ja oikealla työllisyysvaikutukset vuodessa käytön aikana / 10 voima-
laa, yhteensä 33 MW. Perheniemen hankkeeseen luvut saa suuntaa antavasti kertomalla 
esitetyt luvut 0,6:lla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Tuulivoimaloiden turvallisuusriskit 

Tulipalo 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai 

ulkoisen syyn, esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon takia. Nykyaikaisten tuuli-

voimaloiden paloturvallisuusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on hä-

viävän pieni. Tuulivoimalassa on palonilmaisulaitteet, jotka pysäyttävät tuulivoima-

lan automaattisesti havaitessaan savua ja voivat näin ehkäistä varsinaisen tulipa-

lon. Useimpiin voimalatyyppeihin on myös asennettavissa automaattinen sammu-

tuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut. 

Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa voi olla kui-

tenkin hankalaa sammuttaa ulkoisesti. Riittävän korkealle nostavaa nosturia ei vält-

tämättä ole saatavissa pikaisesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtäväksi jää 

näissä tapauksissa lähialueen evakuoiminen ja vaara-alueen eristäminen lisäonnet-

tomuuksien ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoitetaan jo lähtökohtaisesti riittävän 
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suojaetäisyyden päähän esimerkiksi yleisistä teistä, jolloin palavakaan tuulivoimala 

ei aiheuta vaaraa sivullisille. 

Jään tippuminen 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua 

jäätä voimalan toimintataukojen aikana. Jäänmuodostusta esiintyy kuitenkin har-

voin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ihmisiä etenkin talvisin, joten riski ir-

toavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin pieni.  

Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimalan ala-

puolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää voi lentää kauemmas ja aiheuttaa 

vahinkoa. Lavoista irtoava jää kuitenkin yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuo-

lelle, eli tässä tapauksessa noin 70 – 80 metrin säteelle. 

Olemassa olevien riskien takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liikkuvat 

noudattavat talviaikana riittävää suojaetäisyyttä. Alueelle tulee myös varoituskylt-

tejä. 

 

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodosta-

misen tunnistamiseen ja -ehkäisyyn. Tähän on olemassa esimerkiksi seuraavia 

vaihtoehtoja: 

Epätasapaino ja vibraatio 

Mikäli roottorin lavat jäätyvät, tapahtuu se yleensä epätasaisesti. Tästä syntyvät 

lapojen painoerot johtavat roottorin kiertoliikkeen kautta voimansiirron epätasapai-

noon. Tästä aiheutuu vibraatiota, joka tunnistetaan voimalaan asennettavilla sen-

soreilla. 

Käyttöparametrien vertaaminen 

Tuulivoimalan käyttöparametreja tallennetaan systemaattisesti sen ollessa käy-

tössä. Tämän avulla tuulivoimalan tehoja verrataan jatkuvasti aikaisempiin sa-

massa tuulennopeudessa toteutuneisiin arvoihin. Lapojen jäätyessä niiden aerody-

naaminen profiili muuttuu ja voimalan teho laskee. Tämä havaitaan poikkeamana 

odotetusta arvosta. Tämä tunnistusvaihtoehto toimii, vaikka lavat olisivat jäätyneet 

tasaisesti eli symmetrisesti. 

Tuulisensoreiden erilaisten mittausarvojen vertaaminen 

Tuulivoimaloihin asennetaan sekä kuppianemometri että ultraäänianemometri. Mo-

lemmat ovat lämmitettäviä, mutta kuppianemometrissa on osia, joihin ankarissa 

olosuhteissa saattaa kertyä jäätä johtaen mitatun tuulennopeuden pienenemiseen. 

Molempien anemometrien mittaustuloksia verrataan toisiinsa.  

Automaattiset hälytysjärjestelmät tunnistavat jään muodostumista ja jokaisesta 

virheilmoituksesta menee tieto etävalvontaan ja tuulivoimala voidaan pysäyttää. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä 

että irtoavista osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoima-

loista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinko-

jen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muassa 

Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista 

irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus 

perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektii-

vin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset tur-

vallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava 

käyttäjälle, mikäli sellaisia on. 

 
 
 
 

 

 


