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KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
Aika ja paikka: ti 24.5.2022 klo 9.03–9.57, Teams-neuvottelu 
 
 
Osallistujat: 
Jaakko Leppinen Kovasin Tuulivoima Oy 
Taina Törmikoski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Markku Siira  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Heli Kinnunen  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Maria Ekholm-Peltonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Touko Linjama Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Erika Kylmänen Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Karoliina Kikuchi Pohjois-Pohjanmaan museo 
Mika Sarkkinen Pohjois-Pohjanmaan museo 
Eric Roselius  FCG Finnish Consulting Group Oy 
Elina Nissinen  Iin kunta 
 
 

1. Viranomaisneuvottelun avaus ja järjestäytyminen 
 
Avattiin kokous klo 9.03. Puheenjohtajana toimi Taina Törmikoski, muistion laati Elina Nissinen. 
 

2. Kunnan puheenvuoro 
 
Elina Nissinen kertoi, että kaavaehdotus olisi tarkoitus laittaa nähtäville kesällä pidennetyllä nähtävil-
läoloajalla, jotta palautteita ehditään antaa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä 2021, konsultti 
kertoo tarkemmin kaavaan tulleista muutoksista. 
 

3. Hanketoimijan puheenvuoro 
 
Jaakko Leppinen kertoi hankkeen muutoksista. 

• Uudet tielinjaukset hankealueelle tulevat Oulun Navettakankaan alueelta, tiekunta ollut mu-
kana suunnittelussa. Alueella tarve parantaa tieverkkoa, joten myös tien käyttäjät hyötyvät. 

• K: tuleeko radanylityksiä, Väylävirasto linjannut, että erikoiskuljetuksia ei sallita turvallisuus-
syistä tasoristeysten yli ilman, että parannetaan tasoristeystä tuulivoimatoimijan kustannuk-
sella? V: Radanylityksiä ei tule. 

 
4. Konsultti esittelee hankkeen palautteen, kaavan muutokset, päivitetyt selvitykset kaavaehdo-

tukseen 
 
Eric Roselius esitteli aineistoa. 

• Kaavaluonnoksesta saatiin 16 mielipidettä ja 13 lausuntoa. Valtaosa koski pohjavesialueita 
ja mahdollisia haittoja, joita niille voi muodostua tuulivoimahankkeen seurauksena. 

• Paliskuntien kanssa käyty neuvotteluja. Keskustellaan tässä neuvottelussa paliskunnan toi-
veesta lisätä poroaidan paikka kaavakartalle. 

• Lisätty ohjeellinen saapumistie voimalan 2 kohdalle Oulun suuntaan. 

• Hankealueen länsiosa (voimalat 1, 2) oli jäänyt aiemmin tarkastamatta maastokäynnillä, teh-
tiin täydennyskäynti keväällä 2022 mm. kanalintujen soidinpaikkojen selvittämiseksi. Ei ha-
vaittu mitään soidinpaikkoihin viittaavaa. 

• Jaakko Leppinen poistui loppukokouksen ajaksi klo 9.27. 
 

5. Viranomaisten puheenvuorot ja keskustelu 
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto/Erika Kylmänen: 

• 3. vaihemaakuntakaava saanut lainvoiman, lisätään tieto selostukseen. 

• Käynnissä oleva energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen lisätään selostukseen. 
Valmisteluaineisto on tulossa nähtäville elokuussa, 21.6. maakuntahallituksen kokouksessa 
käsittelyssä. Tuulivoima ja sähkö tärkeät teemat vireillä olevassa kaavassa. Lisätään 
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kaavaselostukseen TUULI-hanke. Sijainninohjausmalli on valmistunut, kartoitettiin uudet 
seudulliset tuulivoima-alueet maakunnan alueelta ja Kovasinkankaan alueelle muodostui 
tuulivoimapotentiaalinen alue. 

• Tarkistetaan, että kuljetusreitit suunnittelualueelle esitetään oikein kaava-aineistossa. 

• Selostuksen kappale 8.17 Muut hankkeet: päivitetään esim. Ollinkorven ja Yli-Olhavan hank-
keiden muuttuneet rajaukset kartalle ja taulukkoon. 

• K: Onko paliskuntien kanssa neuvotteluissa saavutettu tuloksia? V: Korvauksista sovittu pa-
liskuntien kanssa. 

• Keskustellaan tässä neuvottelussa siitä, lisätäänkö poronhoitoalueen ja -aidan merkinnät 
kaavakartalle. Poronhoitoalueen kaavamerkintä on yleisesti käytössä yleiskaavoissa. 

 
Pohjois-Pohjanmaan museo: 

• Mika Sarkkisen/arkeologian kommentit saatu etukäteen sähköpostitse: Muinaisjäännökset 
on ehdotuksessa merkitty osa-aluemerkinnällä, niin kuin luonnosvaiheen lausunnossa mu-
seo esitti. Muuten ei ole tullut oleellisia muutoksia arkeologian osalle. 

• Karoliina Kikuchi: 
o Rakennetut kohteet ja maisema-alueet on kaavaa laadittaessa huomioitu. Kaava-

aineiston muutokset eivät kosketa rakennettua kulttuuriympäristöä, joten ei uutta 
huomautettavaa. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Maria Ekholm-Peltonen: 
o Etäisyys pohjavesialueisiin tulisi olla tuulivoimalan maksimikorkeuden verran, epä-

selvää onko. 
o K: Voiko tuulivoimalat siirtyä 100 m säteellä, jolloin 4 ja 6 voimaloilla ei suojaetäisyys 

riitä? V: Tarkistetaan, voisiko aluetta rajata kauemmas pohjavesistä. 
o Vedenottamoita ei saa esittää pohjakartalla, huomioidaan aineistossa. MML:n taus-

takartassa ottamoita ei enää näy. 

• Touko Linjama: 
o 100 metrin määräys on turha, koska tv-alue määrää liikkumisen. Taustalla Puolus-

tusvoimien lausunto? Harkitaan, jätetäänkö se pois. 
o K: Täytyykö tekstissäkin sensuroida vedenottamoiden paikka? V: Ei tarvitse, kunhan 

kartoissa ei näy. 
o Huomioitu pohjavesiasiat, helpottaa kaavan etenemistä. Lisätäänkö selostukseen, 

että vesialueet vaarantavaa raskasta liikennettä ei sallita? Ei velvoitetta, mutta vah-
vistaisi tavoitetilaa. 

o Alueidenkäytön kommentit huomioitu hyvin. Kaavakartalla museon lausunnossa voi-
malan 6 osalta toivottiin, että muinaismuisto jäisi kauemmas voimalasta ja muinais-
muisto ei jäisi harusten väliin. 

o Poronhoitoaidan merkitseminen tarjoaa lähinnä lisäinfoa, merkitsemättä jättäminen 
ei estä poronhoidon toimia alueella. 

• Heli Kinnunen: 
o Aiemmassa neuvottelussa puhuttiin, että luontoselvitykset oli epämääräisesti avattu. 

Hyvät että kanalinnut on selvitetty ja päivitetty selvitystä voimaloiden 1 ja 2 ympä-
rillä. 

o Poronhoito on huomioitu. 
o Happamat sulfaattimaat on huomioitu ja varauduttu lieventämistoimiin. 

• Markku Siira: 
o Ei lisättävää edellisiin. 

• Tanja Törmikoski: 
o Yhteenvetona: lisätään liiton päivitystarpeet selostukseen, museolla ei kommentoita-

vaa tässä vaiheessa, tuulivoimalat 4 ja 6 vaativat jatkosuunnittelua pohjavesialueen 
ja muinaismuiston kannalta. Tehdään tarvittavat muutokset ennen ehdotuksen näh-
tävilläoloa. 

FCG/Eric Roselius: 

• Ylimääräisiä merkintöjä ei kaavakartalle kannata laittaa. Haruksellisia voimaloita ei ole enää 

saatavilla käytännössä. 
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6. Muut asiat 

Ei muita asioita. 
 

7. Neuvottelun päättäminen 

Päätettiin kokous klo 9.57. 
 
 

 


