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KUULUTUS 

Kokkopetäikön tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma nähtäville. 

Pyhäjärven kaupungin Kokkopetäikön alueelle on suunnitteilla tuulivoimapuisto. Hanketta suunnittelee Infiner-

gies Finland Oy. Pinta-alaltaan n. 1400 ha suunnittelualue sijoittuu kaupungin luoteisnurkkaan rajautuen Haa-

pajärven kaupungin rajaan. Myös Kärsämäen kunnanraja sijaitsee alueen läheisyydessä. Lähialueelle sijoittuu 

myös useita muita jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia tuulivoimapuistoja.  

Alueelle suunnitellaan 9–14 kokonaiskorkeudeltaan 320 m tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimalat on suun-

niteltu toteutettavan noin 6–10 MW tehoisina (napakorkeus noin 200 metriä). Hankkeen sähkönsiirto tapah-

tuu maakaapeleita pitkin. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa: 

• VEA: Siirto maakaapelilla Haapajärvellä sijaitsevalle sähköasemalle 

• VEB: Siirto maakaapelilla Pyhäjärvellä sijaitsevalle sähköasemalle 

• VEC: Liittyminen hankealueen eteläpuolella olemassa olevaan sähkölinjaan 

• VED: Liittyminen hankealueen pohjoispuolelle suunniteltuun erilliseen sähkölinjaan. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan Maan-

käyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen 

perusteena. Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Infinergies Finland Oy:n Kokkopetäikön tuulivoimahank-

keen Kaavoituksen vireilletulosta kokouksessaan 27.9.2021 § 73. 

Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain 

(252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan 

kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §). Yhteismenettelyssä laaditaan erilliset YVA-lain mukaiset asiakirjat ja MRL:n 

mukaiset kaava-asiakirjat. 

Asiakirjat ovat nähtävillä kuulemista varten 2.3.-1.4.2022 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsi-

vuilla: 

• Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastoissa 

• Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pyhajarvi.fi/fi/kokkopetäikön-tuulivoiman-

yleiskaava 

• Ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/kokkopetaikontuulivoimahankeYVA 

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 22.3. 

klo 17-19. 

Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilai-

suuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät edellä mainituista internetosoitteista. 

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 1.4.2022 

mennessä joko sähköisesti osoitteeseen tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kau-

punki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi. 

Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä (MRA 30a §). 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhä-

järven kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon 

antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle (MRA 30a §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ym-

päristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittä-

miseen varatun määräajan päättymisestä verkkosivuilla   
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Lisätietoja antavat: 

Kaavoituksesta vastaava: Pyhäjärven kaupunki, Sami Laukkanen, tekninen johtaja, puh: 044 4457 684, 

sami.laukkanen@pyhajarvi.fi 

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen, puh. 0295 038 340,  heli.kinnunen@ely-

keskus.fi   

Konsultti: Sweco Infra & Rail  (kaavoitus) Iikka Ranta, 040 763 1061, iikka.ranta@sweco.fi ja (YVA) Pekka Lähde, 

puh. 050 329 4346, pekka.lahde(a)sweco.fi 

Hankkeesta vastaava: Infinergies Finland Oy, Sirkku Kosamo, puh. 044 972 3443, sirkku.kosamo@infinergies.fi 
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