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TIIVISTELMÄ
Hankealue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Pohjanmaahan ja tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan jokiseutuun ja rannikkoon, jolle tyypillisiä piirteitä ovat kohtisuoraan mereen laskevat virrat ja jokilaaksoissa
sijaitsevat kapeat viljellyn maan vyöhykkeet sekä tasainen maasto. Kangastuulen tuulivoimapuiston alueella
maasto on maisemamaakunnalle tyypillisesti tasaista ja alueen korkein kohta on länsipuolella sijaitseva
Hummastinvaara. Hankealue sijoittuu idässä virtaavan Siikajoen ja lännessä virtaavan pienemmän Olkijoen
jokilaaksojen väliselle asumattomalle suo- ja metsäalueelle. Hankealue ei sijaitse arvokkaalla maisemaalueella, eikä hankealueelle sijoitu merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (RKY). Lähin maisema-alue on maakunnallisesti arvokas Revonlahden kulttuurimaisema idässä noin 1,8 km päässä, minkä alueella sijaitsevat myös lähimmät RKY- tai rakennusperintökohteet. Muita arvokkaita maisema-alueita ovat
Siikajoen suun alue pohjoisessa (4,4 km), Olkijoki kylä luoteessa (6,5 km), Pattijoen kulttuurimaisema lännessä (6,5 km) ja Relletti etelässä (4,7 km).
Kangastuulen hankealueen lähiympäristön maisemakuvaa hallitsevat monin paikoin viljelysalueet, joita on
erityisesti teiden ja vesistöjen varsilla. Viljelysalueet muodostavat jokivarteen kokonaisuuden, jota reunustavat metsät niiden ympärillä. Maisemat vaihtelevat avoimista ja puoliavoimista paikoin myös sulkeutuneisiin
puuston lisääntyessä. Suurilta ja avoimilta viljelysalueilta avautuu laajoja näkymiä hankealueen suuntaan.
Asutus seurailee teitä ja jokivarsia luoden kylistä nauhamaisia. Yhdessä viljelysalueiden kanssa maatilat navettoineen ja ulkorakennuksineen muodostavat Siikajokivarren kulttuurimaiseman.
Vaihtoehdosta riippumatta merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat Revonlahden arvokkaalle maisema-alueelle ja erityisesti Lahtirannan peltoalueelle sekä valtatie 8 varrelle, mistä Kangastuulen kaikki tuulivoimalat ovat havaittavissa. Tuulivoimapuisto muuttaa maisemaa eniten alueilla, missä maisemaa havainnoidaan laajojen avoimien alueiden yli hankealueen suuntaan. Näin ollen vaikutukset keskittyvät Revonlahden
lisäksi Siikajoen suun maisema-alueelle ja erityisesti sen eteläosiin, mistä hankealueen suuntaan avautuu
myös laajoja ja pitkiä näkymiä mahdollistaen useiden voimaloiden näkymisen katselupaikasta riippuen. Muilla
arvokkailla alueilla vaikutukset ovat vähäisempiä johtuen etäisyyden kasvamisesta ja näkyvyysalueiden paikoittaisuudesta. Revonlahden ja Siikajoen maisema-alueilla vaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään kohtalaisiksi ja muilla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkailla alueilla vähäiseksi molemmissa
vaihtoehdoissa.
Visuaaliseen maisemakuvaan kohdistuville vaikutuksille lähialueen herkkä kohde on Hummastinjärvien alue,
missä suunnitellut tuulivoimalat nousevat selvästi metsän reunan yläpuolelle maisemaa hallitsevina elementteinä muuttaen järven erämaista maisemaa huomattavasti teknisempään suuntaan. Tuomiojantien sekä Kallionevantien varteen tuulivoimalat näkyvät hyvin vaihtelevasti, sillä kohteet jäävät monin paikoin metsän taa
lyhyestä etäisyydestä huolimatta. Vaihtoehdossa VE2 Hummastinjärvien alueelle sekä hankealueen eteläpuoleiselle alueelle vaikutukset voimistuvat. Vaikutukset on arvioitu Hummastinjärvien alueella sekä Multarannassa kohtalaisiksi ja muualla vähäisiksi. Revonlahti sekä Siikajoen varsi sijaitsee alle 6 km päässä Kangastuulen voimaloista, jolloin tuulivoimalat eivät enää muodosta yhtä hallitsevia elementtejä. Siikajokivarren
laajoilla peltoaukeilla näkymät hankealueen suuntaan ovat pitkiä ja muodostavat leveitä näkymäsektoreita,
jolloin hankkeen kaikki voimalat voivat näkyä vaihtoehdon VE2 laajentaessa näkymäsektoria etelään. Revonlahdella ja Siikajokivarressa vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi avoimilla alueilla ja muualla vähäiseksi.
Mikäli kylien ja tuulivoimapuiston välisillä metsäalueilla suoritetaan avohakkuita, lisäävät ne suoria näkymiä
tuulivoimapuiston suuntaan ja voimistavat vaikutuksia.
Hankkeen väli- ja kaukoalueella sijaitsee jokivarressa Siikajoki ja Ruukin kylä sekä hankealueen länsi- ja
luoteispuolella Raahen kaupunki, Olkijoen ja Pattijoen kyläalueet. Yli 6 km päässä Olkijoella ja Pattijoella
tuulivoimalat tulevat vielä näkymään mutta eivät ole enää hallitsevia. Raahessa näkymät tulevat olemaan
rakennusten peittovaikutuksen vuoksi rajoittuneemmat. Yli 10 km päässä Siikajoella ja Ruukissa voimaloita
on vaikeampi hahmottaa ja ne sulautuvat osaksi kaukomaisemaa. Vaikutukset vähenevät kauemmas kuljettaessa ja näkymät muuttuvat paikoittaisiksi etäisyyden kasvaessa ja metsien peittovaikutuksen lisääntyessä.
Selkeimmät näkymät ja laajimmat näkymäsektorit muodostuvat laajempien peltoaukeiden kohdalla. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan väli- ja kaukoalueella kokonaisuudessaan vähäisiksi.
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AINEISTO
Hankealueen maiseman nykytilan kuvauksessa ja vaikutusten arvioinnissa on käytetty seuraavia selvityksiä
ja lähdemateriaaleja:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 66/1992. Ympäristöministeriö.
Maiseman hoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 66/1992. Ympäristöministeriö.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. Museovirasto 2009.
Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2014.
Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2015. Siikajoki/Raahe. PohjoisPohjanmaan liitto 2015.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Lakeus, Siikalatva ja Raahen seutukunta. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.
Rakennusperintörekisteri. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. Museovirasto 2015.
Siikajokilaakson perinnemaisemia – niittyjen ja hakamaiden lumoa. Mahosenaho & Översti 2003.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdotus. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013.
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnos. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015.
Karpalo-karttapalvelu. OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Ympäristöhallinto 2014.
Paikkatietopalvelu. Maanmittauslaitos 2014.
Tuulivoimalat ja maisema. Weckman, E. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö.
Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristö 14/2013. Ympäristöministeriö.

MAISEMARAKENNE
Maisemarakenne on maiseman muutosprosessin aiheuttavien luontotekijöiden rakenteellinen kokonaisuus,
jonka perusosia ovat eloton luonto (maa- ja kallioperä, vesi, ilmasto) sekä elollinen luonto (kasvillisuus, eläimistö). Maisemarakenteeseen liittyy osaksi myös kulttuurisysteemit eli ihmisen kehittämät ympäristöt.
Maiseman perusrunko muodostuu lakialueista (vedenjakajaselänteet, harjut, kallioiset moreenimäet) ja laaksoista/painanteista (ranta-, joki- ja purolaaksot, suo- ja kosteikkopainanteet sekä muut vesien kerääntymisalueet) sekä selänteiden ja laaksojen väliin jäävistä rinteistä, jotka ovat perinteistä rakentamis- ja toimintaaluetta. Lakialueet ja laaksot ovat maiseman äärialueita ja etenkin lakialueet ovat herkkiä muutoksille niiden
huonon kulutuskestävyyden takia. Laaksonpohjat ovat yleensä reheviä ja tuottokykyisiä, minkä vuoksi ne
ovat usein maatalouskäytössä.
Maiseman perusrunkoon vaikuttavat suoraan alueen kallio- ja maaperä, jotka luovat alueen topografian. Vesi
liittyy olennaisesti maisemarakenteeseen ja veden kiertokulkua maisemassa voidaan tarkastella valumaalueiden avulla, jotka kytkeytyvät kiinteästi maaston topografiaan. Esimerkiksi selänteiltä valuvat sade- ja
sulamisvedet kerääntyvät laaksoihin. Maisemarakenteeseen voivat vaikuttaa myös ilmastotekijät, kuten paikallis-, pien- tai valoilmasto, jotka tuulisuuden, lämpötilan tai valaistuolosuhteiden kautta vaikuttavat alueen
maisemarakenteeseen. Kasvillisuus puolestaan ilmentää maisemarakenteen elottomien osatekijöiden ominaisuuksia reagoiden niissä tapahtuviin muutoksiin. Hankealueen lähiympäristön elotonta sekä elollista luontoa
on kuvattu tarkemmin Kangastuulen tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa.
Luonnon lisäksi maisemarakenteeseen vaikuttaa myös ihmisen toiminta. Maisemarakenteeseen liittyviä kulttuuritekijöitä ovat mm. rakentamisen perinteiset sijoittumispaikat, rakennetun ympäristön kehitys sekä koko
olemassa olevan infrastruktuurin erityispiirteet. Hankealueen maisemarakennetta määrittävät tekijät kuvataan seuraavassa luvussa (Luku 3.1) ja ihmisen aikaansaamaan kulttuuriseen ympäristöön kuuluvia kulttuuriympäristöjä rakennuksineen esitellään tarkemmin jäljempänä (Luvuissa 4 ja 7).
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Hankealueen ja sen lähiympäristön maisemarakenne
Hankealue sijoittuu maisemallisessa kuntajaossa Pohjanmaahan ja siinä tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan
jokiseutuun ja rannikkoon. Pohjois-Pohjanmaan maisemaa rytmittävät kohtisuoraan mereen laskevat virrat ja
jokilaaksoissa sijaitsevat kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Maasto on Pohjois-Pohjanmaan alangolla ehkä
tasaisempaa kuin missään muualla maassamme. Mannerjäätikön kerrostamien moreenialueiden ohella laajoilla alueilla on syvään veteen kasautuneita tasaisia savikkoalueita ja sora-/hietikkoalueita. Jälkimmäisille ovat
tunnusomaisia myös muinaiset laajat rantavallikentät, jotka jatkuvat sisämaahan päin. Alue kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Aapasoita on alueella runsaasti ja kasvillisuuden yleisilme on karu.
Rannikko on avointa ja siinä näkyvät maankohoamisen myötä muodostuneet kasvillisuusvyöhykkeet. Alueelle
tyypillisiä ovat laidunnetut rantaniityt. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997).
Maisemamaakunnalle tyypillisiä piirteitä ovat joet ja jokilaaksoissa sijaitsevat kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Viljelysmaan osuus vähenee pohjoista kohti mentäessä ja järviä alueella on hyvin vähän. Alueelle tyypillisiä maisemia ovat jokien suistoalueiden ja jokilaaksojen asutus ja viljelysmaisemat. Kylät sijaitsevat
yleensä jokilaaksoissa jokien rannoilla tai usein pienillä kumpareilla. (Mäkiniemi 2014)
Tuulivoimapuistohankkeen maisemarakenne on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3-1) ja alueen maisemarakennetta on kuvattu tarkemmin jäljempänä valokuvien kera.

Kuva 3-1. Hankealueen ja sen lähiympäristön maisemarakenne.

Hankealueen lähiympäristön maisemakokonaisuutta hallitsee luoteeseen virtaava Siikajoki ja sen rantoja
reunustavat laajat viljelysalueet (Kuva 3-2, Kuva 4-2). Suurin osa alueen asutuksesta on sijoittunut Siikajokivarteen, jonne myös maanviljely on keskittynyt. Muutoin lähiympäristö on metsätalousaluetta, jossa asutusta
on lähinnä suurempien teiden, kuten Tuomiojantien, varsilla.
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Kuva 3-2. Siikajoki Pöyryn voimalaitoksen kohdalla.

Hankealueen länsipuolella virtaa pienempi Olkijoki, joka sivuaa hankealueen lounaispuoleista Palokangas–
Selänmäki pohjavesialuetta (Kuva 3-1). Hankealue sijoittuu näiden kahden jokilaakson väliselle suo- ja metsäalueelle, joka kuuluu lähes kokonaan samalle valuma-alueelle. Hankealueen ja Olkijoen välissä sijaitseva
Hummastinvaara toimii vedenjakajana.
Maasto on hankealueella maisemamaakunnalle ominaiseen tapaan kohtalaisen tasaista (Kuva 3-3), joskin
paikoin topografialtaan lievästi kumpuilevaa. Rannikkoalueelle tyypillisesti maanpinta kohoaa sisämaahan
päin ja hankealueella muutos luoteesta kaakkoon on noin 25 m korkeuden vaihdellessa välillä 31–57,5
mmpy. Hankealueen välittömässä läheisyydessä, sen länsipuolella lähiympäristön korkein kohta sijaitsee
Hummastinvaaralla (59,9 mmpy). Maaston tasaisuuden vuoksi alueella esiintyy runsaasti soita, etenkin hankealueen pohjoisosassa, missä esiintyy lisäksi lukuisia koillinen–lounassuuntautuneita rantavallikenttiä. Rantavallit kohoavat hieman muuta maastoa ylemmäs, minkä seurauksena rantavallien välit ovat usein soistuneet. Tehtyjen ojitusten vuoksi alue on pääosin metsittynyttä ja avosoita on vähän.

Kuva 3-3. Hankealueen itäosan peltoaukeaa Vt 8 varresta sekä kangasmetsää tien pohjoispuolelta Karhukankaan moreeniselänteeltä.
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Hankealueen luoteispuolen maisemaa hallitsee Hummastinjärvet ja Kivijärvi (Kuva 3-4) ympäristöineen sekä
Isonevan suojelualue. Järvien ympäristössä maasto on hyvin tasaista ja alueella on vielä ojittamattomia soita
myös Isonevan suojelualueen ulkopuolella. Hankealueen pohjoisosassa sijaitsevasta Räpännevasta sekä
hankealueen eteläosassa sijaitsevasta Petäjäkaarannevasta osa on ojittamatta, mutta muutoin ojittamattomia
soita ei hankealueella tai sen läheisyydessä esiinny.

Kuva 3-4. Hummastinjärvet järvien luoteisosasta kuvattuna sekä järvien eteläpuoleista suoaluetta.

Hankealueen eteläosaa hallitsevat metsäiset moreeniselänteet, joiden väliset tasaiset painanteet ovat soistuneet. Myös hankealueen eteläosa on hyvin voimakkaasti ojitettua, joten avosoita esiintyy myös eteläosassa
vähän. Hankealueelle ei sijoitu suuria vesistöjä, ainoastaan ojia/puroja sekä muutama lampi, joista suurin
sijaitsee hankealueen eteläosassa (Kuva 3-5). Ojitettujen soiden runsaudesta johtuen alueella on runsaasti
metsäojia.

Kuva 3-5. Maisemaa hankealueen eteläosasta Järvinevalta sijaitsevalta Olkijärveltä sekä Kinnarinnevalta
Olkijärven länsipuolelta.

Hankealueen kallioperä koostuu pääosin graniitista ja jokilaakson puolestaan kiillegneissistä. Maaperän osalta
hankealueen etelä- ja pohjoisosa eroavat toisistaan, sillä pohjoisosan maaperä koostuu enimmäkseen karkearakeisista maalajeista (sora, hiekka). Hankealueen lounaispuolella sijaitsevalla pohjavesialueella maaperä
on myös karkearakeista. Hankealueen etelä- ja länsiosan maaperän koostuu puolestaan sekalajitteisesta
maalajista (moreeni).
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MAISEMAKUVA
Maisema hahmottuu näkymistä, joita voi havainnoida erityisesti tietä pitkin kuljettaessa. Tieltä avautuva
rakennettu ja viljelty maisema yhdessä luonnonmaiseman kanssa muodostuu tiealuetta rajaavista ja reunustavista elementeistä (rakennukset, puut, pellot) sekä erityisesti näkymistä tien varrelta. Maisema hahmottuu
avoimen ja suljetun maisematilan, peltojen ja metsänreunan vuorotteluna. Keskeistä on alueen reunan hahmottaminen jostain erilaatuisesta alueesta.
Tärkeitä maiseman elementtejä ovat luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sijaitsevat maamerkit, joiden
perusteella ihminen tunnistaa sijaintinsa suhteessa muuhun ympäristöön. Luonnon maamerkkejä ovat mm.
suuret puut ja kivet ja korkeat mäet. Rakennettuja maamerkkejä ovat mm. korkeat tornit ja suuret rakennelmat. Maamerkkien lisäksi maiseman solmukohdat tuovat ympäristön kokemiseen kiintopisteitä, joista
käsin matkan suunta tai määränpää tarkentuu. Solmukohtia ovat esimerkiksi teiden risteykset, siltojen ylityskohdat tai paikat, joista avautuu tärkeitä näkymiä maamerkkeihin tai maisematiloihin.

4.1

Hankealueen ja sen lähiympäristön maisemakuva
Seuraavassa kuvassa (Kuva 4-1) on esitetty hankealueen maisemakuvakartta. Karttaan on koottu hankealueen ja sen lähiympäristön kulttuurimaisema-alueet, merkittävimmät virkistysmaisema-alueet, maiseman
reunavyöhykkeet, maisemalliset solmukohdat, maamerkit ja tärkeät näkymät.

Kuva 4-1. Hankealueen ja sen lähiympäristön maisemakuvakartta.

Kangastuulen hankealueen lähiympäristön maisemakuvaa hallitsevat monin paikoin viljelysalueet (Kuva 4-2),
joita on erityisesti sijoittunut teiden ja vesistöjen varsille. Viljelysalueet muodostavat jokivarteen kokonaisuuden, jota reunustavat metsät niiden ympärillä. Paikoitellen metsäsaarekkeet katkovat laajoja viljelysalueita ja
puurivistöt jakavat peltoja lohkoiksi. Viljelysalueiden ulottuessa tien varteen on maisema avointa ja puuston
lisääntyessä se muuttuu puoliavoimeksi tai paikoin sulkeutuneeksi. Myös asutus seurailee teitä ja jokivarsia
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luoden kylistä nauhamaisia. Yhdessä viljelysalueiden kanssa maatilat navettoineen ja ulkorakennuksineen
muodostavat Siikajokivarren kulttuurimaiseman.
Suurilta ja avoimilta viljelysalueilta avautuu laajoja näkymiä hankealueen suuntaan, kuten valtatie 8 varresta
Revonlahdelle saavuttaessa. Siikajoen länsirannalla rakennukset sijoittuvat suurimmaksi osaksi jokivarteen ja
täten peltoalueiden itäreunalle, jolloin näkyvyys hankealueen suuntaan paranee. Joen itäpuolella vastaavasti
joen varren puusto ja rannan korkeuserot saattavat peittää näkymiä länteen ja avata niitä puolestaan peltoaukeille idän suuntaan. Hyvin avoimilla, puuttomilla paikoilla näkymiä saattaa avautua joen itärannalta sen
länsirannan pelloille asti.
Viljelysalueiden lisäksi hankealueen ympäristössä on virkistyskäytössä olevia alueita, joiden maisema riippuu
paljon kohteen luonteesta. Hummastinjärvillä virkistysmaisema on hyvin erämainen, kun taas rakennetuilla
alueilla (Hietamaan ulkoilukeskus, caravanalue) maisema on muodostunut hyvin erilaiseksi. Kangastuulen
hankealueen ympäristön tärkeimpiä virkistyskohteita ovat Multarannan caravanalue sekä Hummastinjärvien
ympäristö, jossa on jonkin verran myös loma-asutusta. Multarannan peltoaukeilta avautuu näkymiä hankealueen suuntaan, samoin Hummastinjärvien länsilaidalta yli järven selän.
Maisemallisia solmukohtia, joista avautuu tärkeitä näkymiä, on teiden risteyksissä sekä Siikajoen varrella.
Valtatie 8 kulkee hankealueen läpi ja molemmista suunnista avautuu näkymä tien suuntaisesti kohti hankealuetta. Siikajoen ylittäviltä silloilta tai padoilta näkymät ovat joen suuntaisia, eivätkä täten avaudu hankealueelle päin. Siikajoentie kulkee Siikajoen länsirantaa pitkin Revonlahdelta Siikajoelle. Tieltä avautuu näkymiä pääasiassa hankealueen suuntaan, sillä jokivarsi on monin paikoin puustoinen estäen täten näkymät
joelle.

Kuva 4-2. Siikajokivarren viljelysmaisemaa joen eteläpuolelta (ylemmät kuvat) sekä pohjoispuolelta
(alemmat kuvat).
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ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET
Hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Hankealuetta lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Limingan lakeus noin 20 km hankealueesta koilliseen ja Hailuoto noin 20 km hankealueesta pohjoiseen. Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sijaitsee
puolestaan lähempänäkin. Kuvassa (Kuva 5-1) on esitetty tuulivoimapuiston vaikutusalueella (< 20 km)
sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä voimassa olevan maakuntakaavan että maakuntakaavan 2. vaiheen mukaisesti. Lisäksi taulukossa (Taulukko 5-1) on lueteltu kyseiset kohteet sekä niiden
etäisyys Kangastuulen tuulivoimapuistosta.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uusinventointi on saatu päätökseen
Pohjois-Pohjanmaalla. Ehdotus valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on julkaistu 11.12.2014. Edellisellä inventointikierroksella tunnistettuja ja nimettyjä arvokkaita maisema-alueita on
arvioitu uudelleen, sillä maisema on jatkuvassa muutoksessa. Täydennetyssä inventoinnissa on keskitytty
mm. maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Tässä maisemaselvityksessä sekä Kangastuulen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa
on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan ehdotukset arvokkaista maisema-alueista.
Voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaisesti hankealuetta lähimpiä maakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita ovat eteläpuolella sijaitseva Relletin kulttuurimaisema-alue (pienehkö asutustilaalue), itäpuolella sijaitseva Revonlahden maisema-alue, koillispuolella sijaitseva Siikajokisuu, luoteispuolella
sijaitseva Olkijoen kylän maisemakokonaisuus ja länsipuolella Raahessa sijaitseva vanha Meri-Raahe. Lisäksi
Siikajokivartta myötäilevä Siikajoentie välillä Revonlahti–Siikajoki on merkitty maakuntakaavassa maisematieksi ja Pohjanmaan rantatie kulttuurihistorialliseksi tieksi. Tehdyn uusinventoinnin myötä hankealueen lounaispuolelle on nimetty kaksi uutta maakunnallisesti arvokasta aluetta, jotka ovat Kastellin jätinkirkko sekä
Pattijoen kulttuurimaisema. Myös vanhojen maisema-alueiden nimet on inventoinnin myötä päivitetty.

Kuva 5-1. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja RKY-kohteet sekä suojellut rakennukset.
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Taulukko 5-1. Hankealuetta lähinnä olevat valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema-alueet. Etäisyydet on ilmoitettu kohteesta lähimpään vaihtoehdon VE2 tuulivoimalaan.
Kohde

Luokitus

Etäisyys

Hailuoto
Hailuoto

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

20 km

Limingan lakeus
Limingan lakeuden kulttuurimaisema

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

20 km

Vanha Meri-Raahe
Raahen saaristo ja rantamaisemat

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

12,0 km

Kastellin jätinkirkko

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
2. vaihemaakuntakaavaluonnos

7,1

Pattijoen kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
2. vaihemaakuntakaavaluonnos

6,5 km

Olkijoen kylä

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

6,5 km

Relletti

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

4,7 km

Siikajokisuu
Siikajoen suun kulttuurimaisema

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

4,4 km

Revonlahti–Siikajokitie

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Revonlahti
Revonlahden kulttuurimaisema Siikajokivarressa

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

5.1

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

5.1.1

Hailuoto (Hailuoto)

2,9 km
1,8 km

Hailuoto on syntynyt maankohoamisen seurauksena ja on Perämeren suurin saari. Maankohoamisrannikolle
ominaista on rantaviivan siirtyminen ja sen seurauksena syntyneet kasvillisuuden sukkessiovyöhykkeet. Tuulen vaikutus näkyy saaren länsi- ja pohjoisrannoilla paikoin kilometrien mittaisina harjanteina ja hiekkakinoksina. Hailuodolle tyypillisiä ovat lentohiekkavallit, rantavallit sekä lentohiekkavallien salpaamat glojärvet.
Hailuoto on myös merkittävä luontokohde Natura-alueineen.
Pysyvää asutusta saarelle on syntynyt vuoden 1050 tienoilla ja pysyvä maatalouden harjoittaminen on alkanut 1200-luvulla. Saarella harjoitetut elinkeinot, maatalous, kalastus ja hylkeenpyynti sekä merenkulku, ovat
vuosisatojen saatteessa muodostaneet alueen kulttuurimaiseman. Vapaan laiduntamisen jälkeen niityt ovat
kasvaneet umpeen ja maiseman avoimuus on vähentynyt. Niittytalouteen liittyvät niittymökit, kesänavetat,
niittoladot ja pystyaidat edustavat kuitenkin katoavaa rakennusperintöä. Nykyiset viljelysalueet ja asutus
keskittyvät Kirkkosalmen ja Ojakylänlahden rannalle. Vanhan pirstaleisen maanjaon seurauksena viljelysmaisemaan kuuluu monimuotoisia peltokuvioita, kenttiä, ketoja, kujanteita, puuryhmiä ja pieniä metsiköitä, jotka
elävöittävät maisemaa. Kulttuurimaisemaan ennen kuuluneista tuulimyllyistä jäljellä on kolme ja ne erottuvat
maisemassa maamerkkeinä. Vanhan rakennuskannan kylkeen on tullut myös uutta rakentamista kerrostaen
kulttuuriympäristöä. Maatalouden lisäksi rakennusperintöön on vaikuttanut myös kalastus ja merenkulku,
joka ilmenee useina kalamökkikylinä ja Marjaniemen entisen luotsiaseman rakennuksina. Hailuodon kulttuurimaiseman kerroksellisuutta lisää satama-alueilla aallonmurtajilla sijaitsevat uudemmat tuulivoimalat, jotka
eivät kuitenkaan hallitse koko maisemaa pienen kokonsa vuoksi.

5.1.2

Limingan lakeus
Limingan maisema-alue on laaja, laakea ja tasainen. Maanpinta nousee 10 m merenpinnan yläpuolelle vasta
15 km päässä rantaviivasta. Alue on vanhaa meren pohjaa ja yleisin maalaji onkin savi, jota esiintyy paikoin
jopa 50 m paksuisina kerroksina. Maisema-alueelle ominaista on avoimuus ja pitkät näkymät.
Liminganlahden maisema-alueeseen kuuluu Liminganlahti, jonka rantaviiva muuttuu jatkuvasti maankohoamisen seurauksena. Rannikon erityispiirteenä ovat maankohoamisrannikolle luonteenomaiset kasvillisuuden
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sukkessiovyöhykkeet. Laaja tasankoalue on monin paikoin viljelty. Maankohoamisen myötä alue on aikanaan
ollut rantaniittyjen peitossa ja suurin osa niistä on raivattu aikojen kuluessa pelloiksi. Liminganlahden rannikolla on edelleen luonnonniittyjä, jotka on määritelty arvokkaiksi perinnemaisemakohteiksi.
Pysyvää asutusta alueella oli jo 1300-luvulla, jolloin asutus oli keskittynyt tasankoa halkovien jokien varsille.
Liminganjoen ja Temmesjoen varret olivat 1500-luvulla verraten tiheään asutut. Limingan lakeus on hyvin
vanhaa ja edelleen erittäin elinvoimaista maatalousmaisemaa. Keskiajalla alueen pääelinkeinoiksi vakiintui
maanviljelys ja karjanhoito, jotka muokkasivat myös maisemaa. Nykyään viljelyksessä olevat peltoalueet
muodostavat laajan ja avoimen maisemakokonaisuuden, joka on yksi Suomen laajimpia yhtenäisiä viljelysalueita, jossa näkyvät maataloudessa ajan saatossa tapahtuneet muutokset. Asutus on edelleen keskittynyt
jokien ja pääteiden varsille. Rakennuskannassa näkyy edelleen runsaana vanha, talonpoikaisrakentaminen ja
alueella onkin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia sekä niiden muodostamia kokonaisuuksia. Uudisrakentamisen myötä kulttuuriympäristö on nykyisin kerroksellista, kun perinteisten rakennusten rinnalle
on noussut nykymaataloudelle tyypillisiä kookkaita ja korkeita tuotantorakennuksia.
5.2

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

5.2.1

Revonlahti (Siikajoki)
Revonlahden maisema-alue sijoittuu Siikajokivarteen, missä nykyinen ja rinnakkainen, osittain maatunut joen
uoma muodostaa Huhansaaren. Maisema-alue on tasaista jokivarren kulttuurimaisemaa molemmin puolin
jokea (Kuva 5-2). Alueen maisemakuvaa elävöittävät viljelysalueiden keskelle ulottuvat metsäkaistaleet rakentamattomine kumpareineen ja kankaineen. Jokilaaksoa ympäröivät suovaltaiset selännealueet.
Revonlahden seutu on vanhaa ja perinteistä viljelysaluetta, johon liittyy myös sotahistoriaa 1800-luvulta.
Revonlahden taistelusta kertova muistomerkki sijoittuu maisema-alueelle Revonlahden kylän läheisyyteen,
joka sijaitsee Huhansaaressa ja sen ympäristössä Siikajokivarressa. Vakinainen asutus sijoittui muinoin viljaville maille, kulkureittinä käytetyn joen varteen lähelle riistamaita, mistä Revonlahden kirkonkylä on saanut
alkunsa. Jokivarressa maaseutuasutus sijaitsee viljelysalueiden keskellä yksittäin muodostaen yhdessä asutusnauhan jokivarressa kulkevien teiden varsille. Revonlahden keskustan läpi itään kulkee valtatie 8 ja joen
länsipuolta kulkee kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä Revonlahti–Siikajoki -tie.
Revonlahden kulttuuriympäristössä on näkyvissä jäänteitä alueelle vanhastaan tyypillisistä ja merkittävistä
elinkeinoista. Vesivoiman käytön historiaan liittyvät Kirkkokosken, Ylivaskurin ja Martikkalan (Kuva 5-2) saha- ja myllylaitokset. Alueella on lisäksi paljon vanhaa rakennuskantaa ja maakunnallisesti arvokkaiksi määriteltyjä kohteita. Vanhan rakennuskannan lisäksi alueella on myös uudisrakentamista, joka sijoittuu myös
teiden varsille ja jokivarteen. Maatalous on edelleen tärkeä elinkeino alueella ja maisema-alueella yhdistyvät
maaseudun kulttuurimaisemille ja taajamamaisemille tyypilliset piirteet.

Kuva 5-2. Jokivarren maisemaa Martikkalan kohdalla sekä Martikkalan vanha mylly.
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Siikajokisuu (Siikajoki)
Nimensäkin puolesta Siikajoen suistoalueella ja alajuoksulla sijaitseva maisema-alue on Pohjanlahden rannikolle tyypilliseen tapaan muodoiltaan varsin tasaista. Omaleimaisuutta maisema-alueelle antavat alueen
ympärillä erottuvat hiekkakankaat ja jokiuomaan nähden poikittaiset rantavallit, jotka ovat maankohoamisen
seurausta. Maisema-alueen keskipisteenä on Siikajoki useine koskineen, vanhoine uomineen ja saarineen
(Kuva 5-3). Joessa on useita pitkänomaisia saaria, joista useat ovat toimineet laidunsaarina mm. Konisaari ja
Lammassaari. Paikoin syvällä, kapeassa uomassaan virtaavaa Siikajokea ei edes näy maisemassa ja paikoin
näkymiä peittää jokivarren tiheä puusto.
Siikajokea reunustavat viljelyskäytössä olevat peltoalueet, joita toiselta puolelta rajaavat jokilaaksoa ympäröivät metsät. Yksittäiset tilat ovat viljelysalueiden keskellä tai jokivarressa muodostaen asutusnauhan joen
ja jokea reunustavien teiden varteen. Osa vanhasta rakennuskannasta on huonossa kunnossa ja lisäksi alueelle on myös rakennettu paljon uutta, joka muuttaa alueen maisemaa. Suurimpana asutuskeskittymänä
erottuu Siikajoen kunnan vanha keskustaajama, Siikajoenkylä. Siikajoen etelärantaa pitkin kulkeva Revonlahti–Siikajoki -tie on kulttuurihistoriallisesti sekä maisemallisesti arvokas kohde ja ennen kaikkea jokivartta
pitkin mutkitteleva ja kaartuileva tie on olennainen ja näkyvä osa Siikajoen suun maisema-aluetta. Tieltä
avautuvat näkymät viljelysalueilla ja välillä myös joen toiselle rannalla antavat oman leiman maisemalle.
Maisema-alueella on lukuisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita aluekokonaisuuksia ja rakennuksia. Nikolan
umpipiha sekä Siikajoen kirkko ympäristöineen sekä Pohjanmaan rantatiehen kuuluva Vanha maantie–
Kirkkotie ja Klingsporintie on määritelty valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi
(RKY 2009). Siikajoen kirkon vierestä joen yli kulkeva Pohjanmaan rantatie oli ensimmäinen maantieyhteys
Perämeren rannikkoa pitkin Turusta Tukholmaan.

Kuva 5-3. Siikajoenkylä ja Siikajokisuu ilmasta kuvattuna (Siikajoen kunta 2015).

5.2.3

Olkijoen kylä (Raahe)
Raahesta Siikajoelle vievän tien varressa sijaitsee Olkijoen pieni kylä, joka on osa Olkijoen tienoon viljelysmaisemaa. Olkijoen kylän kohdalla avautuu laaja viljelysaukea. Rakennuskanta on monin paikoin vanhaa ja
maisema on avointa maalaismaisemaa viljelysalueineen. Rakennukset sijoittuvat pienempien teiden varteen
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hieman kauemmas päätiestä, tuoden pihapiireineen vaihtelua avaraan maisemaan. Maisema avautuu tien
molemmin puolin, metsien rajatessa sitä kauempana.
Olkijoella on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, kuten Olkijoen rauhanpirtti, Olkijoen koulu,
Pilkkapetäjä sekä Jussila, joka on perinteisiä talonpoikaisrakennuksia sisältävä talouskeskus keskellä viljelysmaisemaa. Olkijoen koulu koostuu kolmesta rakennuksesta, lähinnä tietä on vanha koulu vuodelta 1919
(Kuva 7-12) ja sen takana myöhemmin rakennettuja laajennuksia. Koulun pihapiirissä on vanha ulkorakennus, jonka takaa virtaa Olkijoki. Myös Rauhanpirtti sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä (Kuva 7-12).
Pilkkapetäjä sijaitsee Impolantien varressa Ala-Maunulassa maatilan takana hevoslaitumen vieressä. Petäjä
on iso ja hyvin erikoisen näköinen kiharaisine oksineen. Petäjän vieressä on kyltti, jossa lukee ”Luonnon
muistomerkki”.

5.2.4

Relletti (Siikajoki)
Relletti on pienehkö asutustila-alue, joka sijaitsee Kokkola–Oulu välisen junaradan molemmin puolin. Alueen
maasto on loivasti kumpuilevaa ja eroaa jokivarren viljelysmaisemasta. Viljelysmaiden osuus on vähäisempi
ja päämaankäyttömuoto on metsätalous. Häkinkorvantien sekä junaradan väliin jää männikköä kasvava korkeampi louhikkoinen kallioalue, joka poikkeaa muutoin loivasti kumpuilevista metsämaista. Relletin ympäristön maisema on vuosien saatossa kokenut muutoksia alueiden käytön muuttumisen takia. Maaseudun hiljenemisen myötä vanhat pellot ovat kasvaneet umpeen ja maisema on sulkeutuneempi kuin ennen.
Relletin koostuu muutamista rakennuksista ja rakennuskanta on vanhaa ja perinteistä. Junaradan varressa
sijaitseva Relletti-kyltillä varustettu vanha asemarakennus pihapiireineen erottuu muista rakennuksista ja on
myös nähtävissä ohikulkevista junista. Rakennukseen ei ole tehty suuria muutoksia.

Kuva 5-4. Relletin vanha asemarakennus, joka on nykyisin asutuskäytössä.

5.2.5

Vanha Meri-Raahe (Raahe)
Raahe on rannikkokaupunki Perämeren rannalla. Kaupungin edustalla on useita pienempiä ja suurempia saaria, joiden lisäksi rannikko muodostuu lukuisista niemistä ja niiden suojaamista lahdista. Raahen kaupungin
vanha keskusta eli Vanha Raahe sijaitsee Pitkäkarin ja Maa-Fantin saarien suojaaman Pikkulahden itärannalla. Raahen kaupunki on perustettu vuonna 1649. Kaupunkia on rakennettu 1600-luvun lopulla vuonna 1650
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valmistuneen ruutuasemakaavan mukaan. Vuonna 1810 kaupunkipalon jälkeen kaava uusittiin ja kaupunkia
laajennettiin etelään ja itään. Rantatorin paikka ja mittakaava sekä Vanhan Raahen katutilojen mittakaava
periytyvät 1600-luvulta ja vastaavasti pääosa vanhasta rakennuskannasta ja keskustori 1800-luvulta. Rantakatua voidaan pitää kaupungin edustavana merijulkisivuna, joka kertoo Raahesta 1800-luvun huomattavana
laivanvarustaja kaupunkina. Raahen rannikkomaisema avautuu merelle kokonaisuutena, joka on kenties
näkyvin ja kaupungin imagon kannalta merkittävin Raahen kaupungin julkisivuista.
Maisema-alueella on jäljellä erittäin paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, joista osa kuuluu valtakunnallisesti (RKY 2009) ja osa maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Raahen kaupungin ranta-alueet ja kaupungin edustalla sijaitseva saaristo muodostavat kulttuurihistoriallisesti
merkittävän ja maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden.

5.2.6

Pattijoen kulttuurimaisema (Raahe)
Maisema-alue sijoittuu kapean Pattijoen varsille matalien kangasmaiden rajatessa viljelysmaisemaa. Maisema-alueen halki kulkevat rautatie sekä Oulusta Raaheen johtava valtatie 8, joiden käyttäjille kulttuurimaisema avautuu. Maisemalle tyypillisiä ovat metsien rajaamat peltolohkot sekä loivasti kumpuilevassa maastossa
kaartuillen kulkevat vanhat tiet. Maisemakokonaisuus kertoo Pattijoen historiasta maaseutukirkonkylänä ja se
toimii porttimaisena aiheena Pattijoen taajamaan saavuttaessa.
Maastonmuodot alueella ovat pääpiirteissään melko tasaisia, paikoin loivasti kumpuilevia. Peltoalueet sijaitsevat alavilla, matalien kumpareiden rajaamilla alueilla Pattijoen sekä siihen laskevien ojien varsilla. Luoteessa
maisema-alue rajautuu Pattijoen taajamaan. Asuinpaikat sijaitsevat harvoina nauhoina Pattijoen ja teiden
varsilla sekä rykelminä peltoalueiden ympäröimillä, matalilla, loivapiirteisillä kumpareilla. Alueella on vanhaa
ja arvokasta rakennuskantaa.

Kuva 5-5. Pattijoen kulttuurimaisemaa.

5.2.7

Kastellin jätinkirkko (Raahe)
Kastellin jätinkirkko eli kivikautinen kivirakennelma (myös muinaisjäännös) sijaitsee Raahen Linnakankaalla,
Ylipään kylän lähistöllä. Maastonmuodot ovat loivapiirteisiä ja kumpuilevia, maisemassa vuorottelevat matalat
kankaat ja niiden väleihin rajautuvat suoalueet. Pohjoisessa ja idässä Linnankangasta ympäröi Linnaräme ja
lounais- sekä länsipuolella on pienialaisia viljelysalueita. Linnakankaan kaakkoispuolella kulkee vanha oikopolku, Viinapolku, Kastellin ja Tuohinnon talojen välillä.
Maamme suurin Jätinkirkko sijaitsee Linnakankaan laen kaakkoisreunalla. Harjanteella kirkon ulkopuolella on
useita röykkiöitä ja erilaisia painanteita, jonka lisäksi kankaan laelta on löydetty kivikautinen asuinpaikka.
Kastellin jätinkirkko on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi muinaisjäännöskohteeksi. Jätinkirkko ympäristöineen on arkeologisena maisemana määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
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ASUTUS- JA KULTTUURIHISTORIA
Jääkausi on luonut pohjan Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun maisemalle. Jääkauden vaikutus näkyy vielä
tänä päivänäkin maankohoamisen myötä. Rannikon siirtyminen on synnyttänyt rannikon laakean maiseman,
mutta maankohoaminen on vaikuttanut myös ihmisen toimintaan. Maankohoamisen synnyttämä vesijättömaa
on hedelmällistä ja täten erinomaista viljelysmaata, joten maaperällä ja maan ravinteisuudella on ollut suuri
merkitys maatalouden sijoittumisella Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ja jokien varsiin. Rannikon kulttuurimaisemaa leimaavat vahvasti maatalouden viljelysmaisemat mutta myös metsätalouden, pyyntielinkeinojen,
kuten kalastuksen, ja kaupankäynnin merkit. Rannikon lakeutta halkova noin 160 km pituinen Siikajoki on
tulva-alttiina jokena myös muovannut jokivarren maisemaa ja vaikuttanut mm. asutuksen sijoittumiseen
maankohoamisen lisäksi.
Pohjois-Pohjanmaalla on pitkä historia ja asuinpaikkoja tunnetaan jo kivikaudelta. Rautakaudella varsinaissuomalaisen, satakuntalaisen ja hämäläisen väestöliikkeen seurauksena rannikkoalueelle juurtui maatalouselinkeinoihin perustunut tilajärjestelmä. Ensimmäisenä talonpojat asuttivat maaperältään suotuisimmat seudut, joissa oli edellytykset myös kalastukseen. 1700-luvulla asutus laajeni ennätyksellisen nopeasti, kun
varsinkin suurten jokien latvoille raivattiin paljon uudistiloja. Uusien alueiden asuttamisen myötä maatalous
tiivistyi Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksoissa, joiden yläosat saivat 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa sen asutusrintaman, joka on kantanut kylämuodostelmina nykyaikaan saakka. Historiallisen asutuksen luonteessa on
ollut olennaista se, että se sijoittui poikkeuksetta vesistöjen äärelle. Vasta 1800-luvun lopulla PohjoisPohjanmaalla tihentynyt maantieverkko alkoi muuttaa perinteistä maantieteellistä sijoittumista, eikä 1900luvulla asutus ollut enää yhtä riippuvaista vesistöistä.
Myös Siikajokilaaksossa kulttuuri on pitkälti keskittynyt jokivarsille, missä asutus perinteisesti sijaitsee nauhamaisesti joen ja rantaa myötäilevien teiden varsilla. Maatalous on keskittynyt jokivarteen, kun muualla
maisemaa luonnehtivat suot, jotka on laajalti viimeistään 1980-luvulla ojitettu pääosin metsätalouskäyttöön.
Ojitukselta säästyneitä laajoja suoalueita on jonkin verran ja lähin niistä on Ruukin Revonneva Revonlahden
itäpuolella.
Revonlahdella kulttuurimaisemassa on merkkejä myös vanhoihin elinkeinoihin liittyvistä mylly- ja sahalaitoksista. Myllyjä perustettiin Siikajokeen ja sen sivujokiin jo 1500-luvulta alkaen. Siikajoen alajuoksun suurin ja
suosituin mylly oli Revonlahdelle vuonna 1908 perustettu Ketunkosken vesimylly. Revonlahti olikin 1900luvun alussa Siikajokilaakson huomattavin myllypitäjä, jossa toimi samaan aikaan seitsemän vesimyllyä ja
neljä tuulimyllyä. Parhaimmillaan tuulimyllyjä oli 10, mutta ne alkoivat poistua kyläkuvasta ensimmäisen
maailmansodan jälkeen. Myllyjen lisäksi vanhoista elinkeinoista alueella kertovat tervahaudat, joita esiintyy
ainakin Hummastinvaaran ympäristössä.
Hankealue sijaitsee noin 4 km Siikajoen länsi- ja eteläpuolella ja hankealue koostuu lähes yksinomaan ojitetuista suo- ja metsäalueista. Siikajokivarren asutus ei yletä hankealueelle asti. Lähimmät kohteet ovat hankealueen eteläpuolella Kallionevantien varrella sijaitsevat yksittäiset asuin- ja lomarakennukset sekä Hummastinjärvet, jonne loma-asutusta on tullut vasta 1960-luvun jälkeen. Hankealueella ei tiettävästi ole ollut
historiallisella ajalla kiinteää asutusta, mutta erilaisia tilapäisasumuksia on voinut olla esimerkiksi pienten
lampien ja järvien rannoilla, joita hankealueella on nykyisin hyvin vähän.
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RAKENNETTU YMPÄRISTÖ OSANA MAISEMAA
”Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisten ja luonnon vuorovaikutusta.” Kulttuuriympäristö on toisaalta uusiutuva luonnonvara ja toisaalta se
uusiutuu jatkuvasti rakentamisen myötä. Uudet rakennukset, täydennys ja korjausrakentaminen, purkaminen
sekä käytön muutokset muuttavat ja luovat kulttuuriympäristöjä. Kulttuuriympäristö voidaan tarkastella eri
näkökulmista, joten siihen voidaan lukea mm. kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset sekä perinnebiotoopit tai -maisemat. (Ympäristöministeriö 2013)
Uusin ja voimassa oleva kohdelistaus valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä on
vuodelta 2009, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu käyttöön 1.1.2010. Edellinen inventointi on suoritettu vuonna 1993. Vuoden 1993 kohteista osa on jätetty pois vuoden 2009 kohdevalikoimasta, sillä kohteiden arvot ovat olleet enemmän kulttuurimaisemaan kuin rakennettuun ympäristöön liittyviä. Valtakunnalliset
RKY-kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Vuoden 2009 RKY-kohteet on rajattu vasta valmistuneen
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin ulkopuolelle. (Museovirasto 2009, Mäkiniemi 2014)
Rakennetulla kulttuuriympäristöllä ts. rakennusperinnöllä tarkoitetaan rakennuksia, rakennettuja alueita sekä
erilaisia rakenteita, kuten teitä, siltoja ja sähkölinjoja. Kun puhutaan rakennusperintökohteista, tarkoitetaan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennusryhmiä, rakennuksia ja rakennelmia, jotka on suojeltu erityislainsäädännön perusteella, kuten kirkko- ja rakennussuojelulailla sekä lailla rakennusperinnön suojelusta. Museovirasto ylläpitää rakennusperintörekisteriä. (Museovirasto 2015)
Perinnemaisemat lukeutuvat kulttuuriympäristöön, johon ihminen on vaikuttanut. Perinnemaisemalla tarkoitetaan perinteisen maatalouden ja maankäyttötapojen synnyttämää maisemaa. Rakennettuihin perinnemaisemiin liittyy myös perinteiset rakennukset, mutta pelkistettynä perinnebiotoopit ovat pääosin niitto- ja laiduntalouden muovaamia luontotyyppejä, joista esimerkkeinä voidaan mainita rantaniityt, hakamaat ja metsälaitumet. (Mahosenaho & Översti 2003)

7.1

Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
Kangastuulen tuulivoimapuiston hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti
merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (RKY). Lähimmät RKY-kohteet sijaitsevat Siikajokivarressa noin 6,5 km päässä (Kuva 5-1, Taulukko 7-1). Siikajokivarressa sijaitsevat lähimmät kohteet ovat koillisessa Nikolan umpipiha (Kuva 7-1), luoteessa Pohjanmaan rantatie ja lännessä Pattijoen museosilta. Muita
kohteita vähintään yli 10 km etäisyydellä hankealueesta ovat pohjoisessa Siikajoen kirkko ympäristöineen,
kaakossa Ruukin maatalousoppilaitos ja Sahanseudun Katinhännän asuinalue Ruukissa.
Taulukko 7-1. Lähimmät valtakunnalliset ja maakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön sekä rakennusperintökohteet (Museovirasto 2009, Museovirasto 2015, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015).

Kohde

Luokitus

Etäisyys

Nikolan umpipiha, Siikajoki

Valtakunnallinen RKY 2009

6,5 km

Pattijoen museosilta, Raahe

Valtakunnallinen RKY 2009

8,5 km

Pohjanmaan rantatie, Siikajoki, Raahe

Valtakunnallinen RKY 2009

9,0 km

Siikajoen kirkko ympäristöineen, Siikajoki

Valtakunnallinen RKY 2009

>10 km

Ruukin maatalousoppilaitos, Siikajoki

Valtakunnallinen RKY 2009

>10 km

Sahanseudun Katinhännän asuinalue, Siikajoki

Valtakunnallinen RKY 2009

>10 km

Revonlahden kirkko

Maakunnallinen RKY, Rakennusperintö

4,5 km

Martikkala

Maakunnallinen RKY

6,6 km

Komppalinnan koulutuskeskus

Maakunnallinen RKY

8,4 km

Meijerinsaari

Maakunnallinen RKY

8,7 km

Ruukinkoski ja yrityspuisto

Maakunnallinen RKY

>10 km

Siikajoen kirkko, Siikajoki

Rakennusperintö

>10 km
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Varsinaisella hankealueella ei sijaitse myöskään maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä rakennetun
kulttuuriympäristön kohteita. Lähimmät maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön sijaitsevat Siikajoella (Meijerinsaari ja Komppalinnan koulukeskus), Revonlahdella (Martikkala) ja Ruukissa (Ruukin koski ja Yrityspuisto). Maakunnallisia ja paikallisia rakennetun kulttuuriympäristön kohteita on esitelty
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton (1993) julkaisemassa teoksessa, jonka tietoja on tarkistettu maakuntakaavan uudistamisen ja siihen liittyvän Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin
2015 yhteydessä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015). Sekä valtakunnalliset että maakunnalliset rakennetun
kulttuuriympäristön kohteet on merkitty aikaisemmin esitettyyn karttaan (Kuva 5-1).

7.1.1

Nikolan umpipiha (Siikajoki)
Nikolan umpipiha sijaitsee Ylipään kylässä Siikajokivarressa noin 6,5 km pohjoiseen Kangastuulen hankealueelta. Nikolan tila on nimensä mukaisesti hyvin säilynyt umpipiha, joka on Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksojen
suurille talonpoikaistaloille tyypillinen, ja jota ympäröi laajat peltoaukeat. Kokonaisuuden muodostavat päärakennus, talli, tiilinavetta (katto romahtanut) (Kuva 7-1), meijeri, maitohuone, pikkupuoji sekä päärakennuksen linjaan lisätyt sauna ja kaksi aittaa. Myös pihapiirin ulkopuolella on vanhoja aittoja ja vajoja.

Kuva 7-1. Nikolan umpipiha ja kuvan vasemmassa laidassa pihalle johtava koivukuja.

7.1.2

Meijerinsaari ja Komppalinnan koulukeskus (Siikajoki)
Meijerinsaari on paikallishistoriallisesti merkittävä liikenteellinen ja teollinen keskuspaikka Siikajoen keskustassa. Saaren rakennukset ovat peräisin 1910-luvulta, jolloin mylly ja meijeri aloittivat toimintansa. Meijerinsaaren monipuolisesta toiminnasta kertovat rakennukset ja rakennelmat sekä sijainti kirkonkylän tuntumassa
tekevät Meijerinsaaresta maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Lähellä Siikajoen keskustaa sijaitsee Komppalinnan koulukeskus, jossa on eri-ikäistä rakennuskantaa. Vanhin
rakennuksista on 1950-luvun koulu, jonka lisäksi pihassa on myös kaksi 1969 valmistunutta koulurakennusta. Joen rannassa on opettajien rivitalo ja luoteessa pihaa rajaa uusi monitoimirakennus vuodelta 1989.

7.1.3

Martikkala (Siikajoki)
Martikkalan agraarimaisema on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi päivitysinventointien myötä. Martikkala on edustava esimerkki Siikajokivarren perinteisestä asutuksesta viljelysalueineen. Alueella on hyvin
nähtävissä Revonlahdelle tyypillinen maisemarakenne jokivarren korkeine, metsäisine moreenikumpareineen
ja niiden väliin sijoittuvine tasaisine peltoaukeineen. Korkeuserot mahdollistavat pitkät, komeat maisemanäkymät.
Alueella sijaitsee kaksi Revonlahden kantatilaa, joita ovat Lunki ja Martikkala. Molemmat tilat sijaitsevat Kalliokoskentien pohjoispuolella joen rannassa. Lunki sijaitsee peltoaukean reunalla, maisemallisesti hyvin näkyvällä paikalla. Tilan päärakennus on rakennettu 1920-luvun jälkipuoliskolla, kun taas piharakennukset edus-
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tavat eri aikakerrostumia. Martikkalan sijaitsee peltoaukean reunalla Siikajoen törmällä. Tilan päärakennus on
rakennettu vuonna 1890, kuten pihapiiriin sijoittuva puojikin. Kivinavetta on vuodelta 1927, osa navetasta on
vanhempaa. Lisäksi pihapiirissä sijaitsee holvattu kellari. Martikkalan tilasta noin 300 m alavirtaan Siikajoesta
eroavan kanavan rannalla sijaitsee Martikkalan mylly (Kuva 5-2). Martikkalan mylly on Siikajoen meijerinsaaren myllyn lisäksi ainoa jäljellä oleva vesimylly, vaikka ne olivat aikoinaan keskeinen osa alueen rakennuskantaa.

7.1.4

Ruukinkoski ja Yrityspuisto (Siikalatva)
Ruukinkosken ympäristöön sijoittuu maakunnallisesti arvokas teollisuusympäristö Yrityspuistoineen. Ruukin
Yrityspuiston vanhat rakennukset, höyryvoimala, sahan tuotantorakennukset ja alueella sijaitsevat vanhat
asuinrakennukset sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä paikalla Siikajoen mutkalla. Alueen rakennukset
muodostavat vanhan rautatiesillan sekä Kreivinsaaren kanssa ehjän kokonaisuuden, johon Siikajoki kuuluu
olennaisena osana. Vanhoista rakennuksista merkittävin on vuodelta 1927 peräisin oleva punatiilinen höyryvoimala, joka erottuu piippuineen alavasta joenrantamaisemasta. Ahlströmintien varrelle sijoittuu myös mm.
vanha, kookas punatiilinen tehdasrakennus, jossa toimi Ruukin saha. Kreivinsaaren kupeessa sijaitsee kaksi
vanhaa asuinrakennusta, joiden lisäksi aluekokonaisuuteen kuuluvat 1920-luvulla rakennettu Ruukinkartano
sekä Hämeen tila, joka on yksi Ruukin vanhimpia tiloja.

7.1.5

Muut maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteet
Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin 2015 yhteydessä on myös listattu kohteita,
jotka eivät sisälly vireillä olevan maakuntakaavan RKY-alueisiin. Yksi tällaisista kohteista on Revonlahden
pappila (nykyisin kotiseututalo) ja Suomen sodan muistomerkki, jotka sijaitsevat Revonlahdella Siikajoentieltä kääntyvällä Luotisuoralla. Kotiseututalo on alkujaan rakennettu Revonlahden pappilaksi vuonna 1822,
jonka jälkeen rakennusta on laajennettu ja muutettu useampaan otteeseen, jotta se on vastannut paremmin
käyttöään kirkkoherrojen asuntona ja seurakunnan kirkkoherranvirastona. Käyttö pappilana päättyi vuonna
1980. Pappilan loppumisen jälkeen tila oli välillä käytössä ja välillä ei, kunnes kunta luovutti tilan Revonlahden kotiseutuyhdistykselle vuonna 1996, jonka jälkeen rakennus on kunnostettu kotiseututaloksi. Samassa
pihapiirissä on useita rakennuksia, joista osa on pappilaakin vanhempia mm. suola- ja kala-aitta vuodelta
1735 ja holvattu kellari 1700-luvulta. Kotiseututalon kujan suussa on 8.8.1935 pystytetty muistomerkki, joka
muistuttaa Suomen sodan aikaisesta Revonlahden taistelusta 1800-luvulta.
Revonlahden kirkko noin 4,5 km hankealueen rajalta itään on suojeltu rakennusperintökohteena (Taulukko
7-1). Myös Siikajoen kirkko on kirkkolailla suojeltu rakennusperintökohde.
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse perinnebiotooppeja, sillä Siikajoen kohteet, merenrantaniityt ja joenrantalaitumet, sijoittuvat meren rannalle tai Siikajokivarteen. Lähin kohde, Hiirosen joenrantalaidun, sijaitsee
Nikolan umpipihan tavoin Siikajokisuun maisema-alueella jokivarressa yli 8 km päässä.

7.2

Muu kylärakenne ja rakennettu ympäristö
Seuraavassa kuvassa (Kuva 7-2) on esitetty Kangastuulen tuulivoimapuiston vaikutusalueella sijaitsevat
muut maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kannalta arvokkaat kohteet ja alueet, jotka muodostuvat maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävistä kulttuuriympäristön kohteista sekä asutuksen ja virkistyskäytön näkökulmasta maisemallisesti tärkeistä kohteista. Näitä kohteita ovat:
1. Hummastinjärvien alue (loma-asutus, virkistys)

7. Revonlahti(maisema-alue, kyläkeskus)

2. Palokangas (asutus, virkistys)

8. Siikajokivarsi (Siikajokivarsi, maisematie)

3. Multaranta (matkailu, virkistys)

9. Siikajokisuu (maisema-alue, kuntakeskus, asutus)

4. Murto–Silta (lähin asutus)

10. Olkijoen kylä (RKY, asutus)

5. Relletti ja Korsunperä (RKY, asutus)

11. Pattijoki (maisema-alue, asutus)

6. Kallila–Pietilä (maisema-alue, asutus)
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Kuva 7-2. Kangastuulen tuulivoimapuiston maisematarkastelun kohteet.

7.2.1

Hummastinjärvien alue
Hummastinjärvet niitä ympäröivine suo- ja virkistysalueineen sijaitsevat Kangastuulen hankealueen luoteispuolella ja lähimpiin voimaloihin on matkaa reilu 2 km. Hummastinjärvet koostuvat kahdesta järvialtaasta,
joiden pohjoispuolella on pienempi Kivijärvi.
Järviä ympäröi Järvinevan, Maailmanrannannevan sekä Taivaanrannannevan suoalueet idässä, lännessä sekä
pohjoisessa. Koillisessa sijaitsee lisäksi laajempi Isonevan suoalue, joka kuuluu Natura-verkostoon ja kansalliseen soidensuojeluohjelmaan. Järvien eteläpuolella kohoaa alueen korkein maaston kohta Hummastinvaara
ja lännessä sekä pohjoisessa järviä rajaavat alueelle tyypilliset rantavallit, joita pitkin Hummastinjärville johtaa myös metsäautotie.
Hummastinjärvillä sijaitsee hankealuetta lähimmät lomarakennukset ja järvien ympäristö on myös muussa
virkistys- ja ulkoilukäytössä. Järvikankaalta, järvien luoteisrannalta avautuu näkymä järven yli toiselle rannalle asti (Kuva 7-3). Järvien eteläpuolella mäntykankailla risteilee polkuja, jotka jatkuvat pitkospuina suoalueiden läpi. Vaarankankailla järvien eteläpäässä on kaksi lomarakennusta sekä yleisessä käytössä oleva laavu.
Alueen maisema on pääosin melko sulkeutunutta luonnonmaisemaa, mutta soilla sekä järvillä näkymät avautuvat pidemmälle. Harvapuustoisilla mäntykankailla riittää luonnonvaloa ja lyhyitä näkymiä voi avautua lähimaastoon mm. polkujen varsilla.
Hummastinjärvien lomarakennukset sijaitsevat korkeammilla kankailla järven rannoilla. Järvien pohjoispuoleisella kankaalla, länsipuoleisilla Järvikankailla sekä eteläpuoleisilla Vaarankankailla on yhteensä noin 6 lomarakennusta piha- ja saunarakennuksineen. Rakennukset ovat pääosin hirsimökkejä, jotka sulautuvat hyvin
järviä ympäröivään luonnonmaisemaan.
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Kuva 7-3. Hummastinjärvien luoteisosan hiekkarantaa laitureineen.

7.2.2

Palokangas (Tuomiojantien varsi)
Palokankaan alue sijaitsee Kangastuulen tuulivoimapuiston lounaispuolella Raahen kunnan alueella. Maastonmuotoja luo harjualue, joka yltää Vihannista Raaheen. Tuomiojantie seurailee harjualuetta ja kulkee Palokangas–Selänmäki -pohjavesialueella. Harjualueella Tuomiojantien varressa metsät ovat pääosin kuivia kankaita, jonka seasta erottuu paikka paikoin kivikoita ja hietikoita. Harvapuustoisemmat metsät hietikoineen
antavat avoimemman vaikutelman kuin tiheät sekametsät. Harvahkot mäntymetsät päästävät läpi valoa,
eivätkä täysin sulje näkymiä tieltä tarkasteltuna. Paikoin avautuu pitkiäkin näkymiä tiensuuntaisesti esimerkiksi etelästä päin tultaessa rautatien ylityksen jälkeen, missä suoran päässä oleva punainen talo toimii hyvänä maamerkkinä. Rakennuskanta on monin paikoin vanhaa ja osa rakennuksista on todennäköisesti asumattomia ja kylmillään.
Tuomiojantien varressa sijaitsee Palokankaan harvaa kyläasutusta, lentokenttä sekä Konemuseo, jonka yhteydessä on muutakin yritystoimintaa. Lentokentän kaakkoispuolella, Palokankaalla sijaitsee useita pienempiä
ampumaratoja sekä metsästysmaja. Tie mutkittelee metsän keskellä ja maisema on melko sulkeutunutta.
Heposuon eteläpuolella on pieni peltoaukea, jonka laidalla on uutta asutusta, ja jonka pihapiirit aukeavat
pohjoiseen–itään.

7.2.3

Multaranta
Hankealueen lounaispuolella lähellä Kallionevantien ja Tuomiojantien risteystä sijaitsee Multarannan caravanalue, joka on karavaanareiden aktiivisessa käytössä. Multarannassa toiminta on ympärivuotista ja alueella on
monenlaista toimintaa lomailijoille ja alueella vierailijoille. Karavaanialueen kohdalla avautuu peltoaukea,
jonka lisäksi Multarannan alue on pitkälti avointa nurmikenttää asuntovaunujen ja -autojen leiriintymistä
varten. Alueella on lukuisia pieniä lampia virkistyskäyttöä varten sekä muita vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, joista suuri osa sijoittuu ulkoilmaan. Alueella olijat oleskelevat ja toimivat paljon ulkona tarkkaillen ja
havainnoiden maisemaa.
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Kuva 7-4. Multarannan caravanalue.

7.2.4

Murto–Silta (Kallionevantien varsi)
Kangastuulen tuulivoimapuiston eteläpuolella, aivan hankealueen etelärajan läheisyydessä sijaitsee muutamia
asuin- tai lomarakennuksia. Osa rakennuksista sijaitsee Kallionevantien varrella ja osa Kallionevantieltä kääntyvien teiden (Murrontie, Sauvolannevantie) varsilla. Murrontien varressa sijaitsevat Murron ja Majan asutus,
joka koostuu neljästä pihapiiristä asuin- ja piharakennuksineen. Murron ja Majan asutuksen läpi virtaa kaakkois-luoteissuunnassa Olkijoki, jonka varsi on metsäinen. Asuinrakennusten ympärillä on kuitenkin jonkin
verran peltoja, joten varsinkin Murrosta aukeaa näkymä tuulivoimapuiston suuntaan. Murrosta etäisyyttä
lähimpään voimalaan on noin 2,9 km. Sauvolannevantien varrella asutusta sijaitsee Sillassa, mistä etäisyyttä
lähimpään voimalaan on noin 3,5 km.
Kallionevan tila sijaitsee hankealueen rajalla ja lähimpään voimalaan on matkaa noin 2 km. Kyseessä on
vanha maatila, jonka pihapiirissä on käytössä oleva loma-asunto (Kuva 7-5). Pihapiiri on iso mutta puuston
ympäröimä. Kallionevantien varrella on suoritettu jonkin verran avohakkuita, joten paikoin näkymiä avautuu
kauemmas tien sivuille. Kallionevan kohdalla hakkuita ei ole tehty, joten tienvarren maisema on sulkeutunutta metsätalousmaisemaa. Kallionevantien varrella on Kallionevan tilan lisäksi kolme muuta asuin- tai lomakiinteistöä.

Kuva 7-5. Hankealuetta lähimmän tilan, Kallionevan, pihapiiri.

7.2.5

Relletti ja Korsunperä
Relletti ja Korsunperä sijoittuvat Kangastuulen hankealueen etelä-kaakkoispuolelle osittain Tuomiojantien
sekä itä–länsisuunnassa kulkevan junaradan varteen. Kohteet sijoittuvat ainakin osittain harjualueelle, joten
metsät ovat monin paikoin kuivia kangasmetsiä. Relletti sijoittuu molemmin puolin rautatietä, joka kulkee
metsän keskellä. Puusto on paikoin hyvinkin tiheää ja maisema kohtuullisen sulkeutunutta, eikä hankealueen
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suuntaan avaudu näkymiä. Relletissä on vanhaa rakennuskantaa ja osa rakennuksista on tärkeitä rakennusperintökohteita. Esimerkkinä näistä on Relletin vanha asemarakennus, joka on nykyisin asuinkäytössä (ks.
Kuva 5-4). Radanvarrella (tie) on vanhan aseman lisäksi myös muutakin asutusta mm. vanhoja maatiloja
(Kuva 7-6).
Tuomiojantie johtaa Relletin ohi Korsunperälle hankealueen kaakkoispuolelle. Rautatie kulkee Korsunperän
viljelysalueiden läpi. Kylä peltoineen sijoittuu Tuomiojantien pohjoispuolelle. Korsunperällä asuinrakennuksia
on alle 10 ja suurin osa rakennuksista sijaitsee kohtalaisen lähellä tietä. Monin paikoin männyt reunustavat
tietä ja vähäpuustoisemmista kohdista avautuu näkymiä pohjoiseen peltoaukeille ja hankealueelle. Rakennuskanta on osittain vanhaa, mutta alueelle on rakennettu myös jonkin verran uutta, mikä tuo kerroksellisuutta Korsunperän kylämaisemaan (Kuva 7-6).

Kuva 7-6. Asutusta Relletissä ja Korsunperällä.

7.2.6

Kallila–Pietilä (Kallilantien varsi)
Siikajoen länsipuolella Kangastuulen hankealueen itäpuolella jokivartta pitkin kulkevat Kallilan- ja Kalliokoskentie. Kallilantietä ja edelleen Kalliokoskentietä pitkin kuljettiin ennen Ruukintien rakentamista Revonlahdelta Ruukkiin. Tie on vanha hiekkatie, jonka varrella rakennuskanta vaihtelee hieman uudemmasta perinteiseen
ja vanhaan. Kallilantie saa alkunsa Kallilan tilan kohdalta. Tie mutkittelee Siikajoen varressa viljelys- ja metsäalueiden vuorotellessa luoden vaihtelua jokivarren viljelysmaisemaan. Peltoalueiden yli avautuu pitkiäkin
näkymiä. Teiden ja ojien varsien puustorivit katkaisevat aavat peltoaukeat ja muodostavat paikoin näköesteitä.
Kallila on Siikajoen viljelysmaisemaan kuuluva talouskeskus, jossa on suurehko 1800-luvun puolivälissä rakennettu päärakennus sekä 50 lehmän kivinavetta, joka on valmistunut 1871. Talossa on toiminut yksityinen
meijeri ja kauppa. Kallila kuuluu Revonlahden maisema-alueeseen, jota ilmentävät leveät jokivarsiviljelykset
perinteisine talonpoikaisrakennuksineen. Kallilan tilalta on etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 5,8 km. Kallilan tilan lisäksi alueella on myös muita maakunnallisesti arvokkaita kohteita, kuten Martikkalan viljelysmaisema Siikajokivarressa. Martikkala on osa Siikajoen viljelysaukeaa, jossa on myös perinteistä rakennuskantaa
Martikkalan talo ja aitta, Martikkalan vesimylly sekä Ylivaskurin saha ja vesimylly (ks. Luku 7.1.3.).
Relletin- ja Kallilantien risteyksessä sijaitsee suuri hevostila (Revon Ranch hevostalli, ratsastuskeskus), jonka
laidunmaita on Relletintien molemmin puolin. Lukuisat laitumilla ja tarhoissa olevat hevoset luovat oman
leiman alueen maaseutumaisemaan. Revon Ranchiltä on etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 4,8 km.
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Kuva 7-7. Kallilan tila Kallilantien varressa.

7.2.7

Revonlahden keskusta
Lähimmillään noin 3,5 kilometriä hankealueen rajalta itään sijaitsee Revonlahden kylä, joka on osa Revonlahden maisema-aluetta. Joen molemmilla puolilla levittäytyy kaunis maatalousmaisema viljelyksineen ja rakennuksineen. Asutus Revonlahdelle on saapunut varhain hyvien riistamaiden, kulkuväylän ja viljavan jokilaakson houkuttelemana.
Revonlahden kyläkeskus on pieni ja sitä halkoo itä–länsisuunnassa kulkeva valtatie 8 ja Revonlahden kohdalla
kaakkois–luoteissuunnassa virtaava Siikajoki. Revonlahden kohdalla Siikajoki virtaa kaksiuomaisena ja keskellä on Huhansaari, jossa sijaitsee mm. Revonlahden kirkko ja seurakuntatalo. Saaren pohjoisosassa on
loma-asutusta ja valtatie 8 eteläpuolella asuinalueita. Asuinalueella talot on rakennettu lähelle jokea ja monelta pihalta aukeaa jokimaisema länteen hankealueen suuntaan (Kuva 7-8). Jokivarren asuinalueelta on
etäisyyttä lähimpään voimalaan noin 4,7 km.
Revonlahden puinen paanukattoinen ristikirkko on vuodelta 1775 ja vastaavasti kolminivelinen pohjalaistapuli
on vuodelta 1782 (Kuva 7-9). Kirkkotarhassa on myös 1700-luvulta asti käytössä ollut hautausmaa. Kirkko
tapuleineen sijaitsee jokivarressa Revonlahden viljelysalueella. Kirkon pihapiiri on kuitenkin suurten havupuiden ympäröimä, joten kirkkoa on vaikea havaita kauempaa, sillä puusto peittää näkyvyyden. Revonlahden
kirkolta etäisyyttä lähimpään voimalaan on noin 4,6 km. Revonlahden kirkolta katsottuna toisella puolella
jokea sijaitsee pappilarakennus, joka on vanhimmilta osiltaan vuodelta 1822, sekä suola- ja kala-aitta, joka
on aiemmin kuulunut pappilalle. Pappilaan johtavan koivukujan päässä on Suomen sodan muistomerkki, joka
on pystytetty vuonna 1935.

Kuva 7-8. Maisemaa Huhansaaresta länteen.
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Kuva 7-9. Revonlahden puinen ristikirkko ja tapuli.

7.2.8

Siikajokivarsi
Siikajokivarressa on useita perinteistä rakennuskantaa edustavia rakennuksia pihapiireineen. Alueen elinkeinot painottuvat selvästi maa- ja metsätalouteen, sillä Siikajoen- ja Revonlahdentietä reunustavat viljelykset
ja maatilat eläimineen. Rakennuskanta on kohtalaisen vanhaa, mutta seassa on myös joitakin uudempia
rakennuksia (Kuva 7-10). Siikajoentie on merkitty maisematieksi.
Siikajoen ja Revonlahden kylien välissä sijaitsee Pöyryn voimalaitos, joka on pieni 1920-luvulla valmistunut
sähkövoimala, johon kuuluu yli 100 m pitkä vesikanava. Pöyryn voimalaitoksen kohdalta katsottuna joen
pohjoispuolella sijaitsee Högin sekä Länkelän kulttuurihistorialliset kohteet.

Kuva 7-10. Siikajoen varren viljelysmaiseman rakennuksia Siikajoentieltä (vasen) sekä Revonlahdentieltä (oikea).

7.2.9

Siikajokisuu
Lähimmillään noin 3,5 kilometriä hankealueen rajalta koilliseen sijaitsee Siikajokisuun maisema-alue. Maisema-alue on luonteeltaan joenvarren viljelymaisemaa perinteisine rakennuksineen, jotka sijoittuvat joen molemmin puolin kulkevan tien varteen tai joen rantaan. Useat kosket tuovat vaihtelua jokimaisemaan. Alueen
vanhimmat rakennukset lienevät Siikajoen nykyinen kirkko ja kellotapuli sekä pappila. Siikajokisuun maisema-alueella sijaitsee myös Nikolan umpipiha Ylipäässä.
Siikajoen kirkonkylällä sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Vanha Kirkkotie johtaa
suoraan Siikajoen kirkolle ja tapulille, joiden läheisyydessä sijaitsee myös pappila. Kirkon ympäristö huokuu
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rauhaa ja maisema on kaunis. Kirkolle johtavan tien varret on peltojen ympäröimät ja tien päässä tapuli
erottuu kiintopisteenä.
Siikajoen puukirkko on rakennettu vuonna 1701 ja uusittu 1852. Kirkkoon tehtiin tuolloin mm. torni sekä uusi
sakaristo ja eteinen. Hirsinen, myöhemmin rakennettu kellotapuli on vuodelta 1765. Kirkon ympärillä on
hautausmaa ja sen edustalla Siikajoen taistelun muistomerkki. Kirkolta johtaa koivukuja vuonna 1796 rakennettuun pappilaan, joka on entisöity 1970-luvun alussa.
Nikolan tilan avara, kaikilta sivuilta rakennusten reunustama pihapiiri sijaitsee viljelysten keskellä Siikajoen
rannalla Ylipäässä. Suuri päärakennus on törmällä joen suuntaisesti, jonka lisäksi pihapiiriin kuuluu lisäksi
pitkä harmaahirsinen varasto- ja tallirakennus sekä tilalla tehdyistä tiilistä v. 1911 rakennettu navetta. Navetan tiilinen julkisivu näkyy hyvin ja hallitsee rakennusryhmää maantieltä lähestyttäessä (Kuva 7-1). Pihan
yhden sivun sulkevat ulkorakennus ja vanha asuinrakennus, jossa on toiminut 1920-luvulla kansakoulu sekä
kylän meijeri. Pihapiirin ulkopuolella on lisäksi kaksi kaksikerroksista vilja-aittaa vuosilta 1825 ja 1845. Rantatörmällä on lisäksi suurehko aitta, sauna, vajoja ja vanhaa puustoa, joiden joukossa on suuria mäntyjä.
Lisäksi taloon johtaa mäntyjen reunustama kujanne, jonka päässä pihapiiri avautuu tulijalle. Myös joen vastarannalla Yli-Penttilässä on perinteistä rakennuskantaa.
Siikajokivarressa on useita perinteistä rakennuskantaa edustavia rakennuksia pihapiireineen. Alueen elinkeinot painottuvat selvästi maa- ja metsätalouteen, sillä Siikajoen- ja Revonlahdentietä reunustavat viljelykset
ja maatilat eläimineen. Rakennuskanta on kohtalaisen vanhaa, mutta seassa on myös joitakin uudempia
rakennuksia. Siikajoentie on merkitty maisematieksi.

Kuva 7-11. Siikajoen kirkko ja tapuli.

7.2.10 Olkijoki
Olkijoen kylän maisemakokonaisuus Raahessa sijaitsee lähimmillään noin 5 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajalta luoteeseen. Kylän arvokkaimpiin maisemaelementteihin kuuluvat perinteinen viljelysmaisema ja
vanhat rakennukset, joita ovat mm. Olkijoen rauhanpirtti, Olkijoen koulu ja Jussilan talonpoikaisrakennukset.
Rakennuskanta on monin paikoin vanhaa ja maisema on avointa tai puoliavointa maalaismaisemaa viljelysalueineen.
Olkijoen koulu sijaitsee aivan Siikajoentien varressa ja koulun takana virtaa Olkijoki. Koulu koostuu kolmesta
rakennuksesta ja koulun vanhin osa, johon on rakennettu lisäsiipi, on vuodelta 1919 edustaen vuosisadan
alun tyyliä (Kuva 7-12). Koulun pihapiirissä on vanha ulkorakennus, jossa toimii mm. teknisen työn luokka ja
kirjasto. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Olkijoen rauhanpirtti. Rauhanpirtti on pieni rakennus, joka on osa 1918 puretusta Lassilan kestikievarista, jossa solmittiin Suomen sodan aikainen ns. Olkijoen
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rauhansopimus 19.11.1808. Lassila toimi kestikievarina 1800-luvulla ja tilalla pidettiin kansakoulua vuoteen
1918 asti.

Kuva 7-12. Olkijoen koulu sekä rauhanpirtti koulun pihapiirissä.

7.2.11 Pattijoki
Pattijoki on osa Raahen kaupunkia ja sijaitsee Raahen kaupungin koillispuolella, etäisyyttä Pattijoen taajamasta Raahen keskustaan on vain 4 km. Pattijoen asutus on keskittynyt Olkijoen ja Pattijoen rannoille sekä
kirkonkylälle, jota sivuaa sen eteläpuolelta valtatie 8. Kangastuulen hankealueelle Pattijoelta on matkaa noin
8 km. Taajaman ulkopuolella asutus on haja-asutusta ja sijaitsee jokien ja teiden varsilla sekä rykelminä
viljelysalueiden keskellä. Maisemaa hallitsevat viljelysalueet sekä pohjoisessa että etelässä, joita rajaavat
metsät ja puurivistöt. Osa viljelysmaisemasta on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi Pattijoen kulttuurimaisemaksi.

Kuva 7-13. Pattijoen kulttuurimaisemaan kuuluva kotiseutumuseo pihapiireineen.
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Häiriöt maisemassa
Hankealueella tai sen lähiympäristössä esiintyviä häiriötekijöitä maisemassa ovat mm. Hummastinvaaran
maa-ainestenottoalueet sekä nykyiset voimalinjat. Maa-ainesten ottoalueita ja vanhoja, toimintansa lopettaneita louhoksia on Hummastinvaaran pohjois- ja itäpuolella sekä lähempänä valtatietä (Kuva 7-14). Yksi
maa-ainesten ottoalue sijaitsee kokonaan hankealueen sisäpuolella valtatien pohjoispuolella (Kuva 7-14).
Valtatie 8 halkaisee hankealueen itä–länsisuunnassa. Tiellä on runsaasti liikennettä ja sitä reunustaa hirviaita
pitkältä matkalta. Hankealueen eteläosan läpi kulkee itä–länsisuunnassa myös voimajohtokäytävä, jossa on
kaksi käytössä olevaa 110 kV voimajohtoa (Kuva 7-14). Kauempana hankealueen eteläpuolella Kalajoen
suunnalta pohjoiseen kulkee lisäksi 110/400 kV voimalinjat. 110 kV voimalinjat risteävät Ruukin maaseutuoppilaitoksen kohdalla, missä maisemaa muuttavat lukuisat erilaiset voimajohtopylväät (Kuva 7-14). Lisäksi Siikajoen eteläpuolelle Jussinkankaalle ollaan rakentamassa uutta Fingridin sähköasemaa.

Kuva 7-14. Hummastinvaaran kalliokiviaineksen ottoalue (ylävasen) sekä hankealueen läpi kulkeva valtatie 8 (yläoikea). Hankealueen eteläpuoleinen voimajohtokäytävä (alavasen) sekä Ruukin maatalousoppilaitoksen pohjoispuolinen voimalinjojen risteyskohta (alaoikea).

Maatalousmaisema on muuttunut vuosikymmenien aikana hyvin erilaiseksi maatalouden koneellistumisen ja
tilakokojen kasvun myötä. Uudet rakennukset ja rakennelmat ovat osa nykyaikaista maatalousmaisemaa,
mutta suuret ja kolkot rakennukset voidaan kokea myös häiriönä maisemassa (Kuva 7-15).

Kuva 7-15. Maatila rakennuksineen.
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Rakentamisen aikana maisema muuttuu paikallisesti rakennettavien tuulivoimaloiden ja huoltoteiden ympäristössä, kun kasvillisuutta ja pintamaata poistetaan voimaloiden perustuksien ja huoltoteiden ympäristöstä.
Alueelle kuljetetaan rakennusmateriaaleja mm. huoltoteiden pohjille ja tuulivoimaloiden perustuksiin. Tuulivoimaloiden perustamisessa ja rakentamisessa käytettävä laitteisto ja kuljetuskalusto ovat kooltaan erittäin
suuria. Rakentamisen edetessä pidemmälle käytettävä nostolaitteisto ja keskeneräiset tuulivoimalat näkyvät
puolestaan laajalle. Lähimaisema palautuu rakentamisen jälkeen osittain ennalleen, sillä voimaloiden asentamisen jälkeen nostopaikan kasvillisuuden annetaan kasvaa uudelleen. Vaikutukset maisemaan ovat rakentamisen aikana kokonaisuudessaan varsin paikallisia, lyhytaikaisia ja merkittävyydeltään vähäisiä.
Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto muodostaa laajalle näkyvän maisemaelementin ja aiheuttaa muutoksia
lähi- ja kaukomaisemassa. Voimaloiden pyörimisliike korostaa niiden näkyvyyttä. Lisäksi maisemavaikutuksia
aiheutuu lentoestevaloista ja välkevaikutuksesta. Paikallisesti tarkasteltuna tuulivoimapuiston alueella ja sen
lähiympäristössä tapahtuu muutoksia tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä, sillä maastoa joudutaan muokkaamaan sekä tuulivoimaloiden että uusien tie- ja voimajohtoyhteyksien rakentamiseksi. Kuvassa (Kuva 8-1)
on hahmoteltu nykyaikaisen tuulivoimalan mittasuhteita tunnettuihin suomalaisiin rakennuksiin ja maamerkkeihin.

Kuva 8-1. Tuulivoimalan korkeus suhteessa korkeisiin maamerkkirakennuksiin. Esimerkkituulivoimalan
korkeus on 210 m, Kangastuulen hankkeen suunnitellut voimalat ovat 220 m. Kuva @ Ramboll Finland
Oy 2015.

Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä tuulivoimalat ja muut maanpäälliset rakenteet puretaan ja kuljetetaan alueelta pois. Toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin
vaikutuksiin. Syntyvät purkujätteet pyritään ohjaamaan kierrätykseen ja huoltokäyttöön. Tuulivoimapuistoalue maisemoidaan muistuttamaan mahdollisimman luonnontilaista, jolloin maisemavaikutuksia voidaan pitää
positiivisina verrattuna toimintavaiheeseen.
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Vaikutusalue
Maisemavaikutusten arvioimiseksi on hankealueen tarkastelussa käytetty kahta etäisyysvyöhykettä, joilla
tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ovat merkittävyydeltään erilaisia.
Vaikutusten arvioimiseksi keskeisiä etäisyysvyöhykkeitä ovat:
·

Lähialue (etäisyys tuulivoimapuistosta 0–6 km)

·

Väli- ja kaukoalue (etäisyys tuulivoimapuistosta 6–20 km)

Maisemavaikutusten arviointi on ulotettu kaikille alueille, joilla vaikutukset ovat näkyviä ja voidaan kokea.
Maisemavaikutusten vaikutusalue käsittää laajimmillaan noin 20 km laajuisen vyöhykkeen hankealueelta,
joskin vaikutukset painottuvat tuulivoimapuiston lähialueelle.
8.3

Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Maisemavaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Kangastuulen tuulivoimapuiston vaikutuksia maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan maiseman laadun ja erityispiirteet huomioiden. Arvioinnin yhteydessä on pyritty
tunnistamaan maisemallisesti ja maisemakuvallisesti herkimmät alueet, jotka ovat vaikutuksille alttiimpia.
Herkille alueille, joita ovat asutusalueet, kulttuuriympäristöt, virkistyskäytössä olevat alueet ja tärkeät näkymät, on annettu arvioinnissa enemmän painoarvoa.
Hankealueelta ja hankkeen vaikutusalueelta on kartoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti
arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Lisäksi hankealueelta ja sen lähiympäristöstä
on selvitetty maisemarakenteen sekä maisemakuvan kannalta tärkeät kohteet, näkymäalueet ja -suunnat
sekä miljöökokonaisuudet.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointiin ei ole yleisesti käytössä olevia kokonaisuuden kattavia mittareita. Kangastuulen tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu asiantuntija-arviona käyttäen mahdollisimman paljon kvantitatiivisia menetelmiä.
Arviointimenetelminä on käytetty karttatarkastelun lisäksi maisema-analyysiä, näkymäalueanalyysiä ja kuvasovitteita, jonka lisäksi maisemaa on tarkasteltu maastokäyntien yhteydessä. Maastokäyntejä alueella on
tehty 15.10.2014 ja 30.9.2015.
Kerättyjen lähtöaineistojen ja käytettyjen arviointimenetelmien avulla on arvioitu maiseman herkkyys ja
maisemamuutoksen suuruus eri alueilla. Hankkeen eri vaihtoehtojen aiheuttaman muutoksen merkittävyys
saadaan, kun tarkastellaan maisemamuutosta suhteessa maiseman herkkyyteen kyseisellä alueella. Maisemavaikutusten arvioinnin yhteydessä on pyritty tarkastelemaan muutoksen suuruutta nykytilaan nähden ja
arvioimaan vaikutuksia mahdollisimman objektiivisesta näkökulmasta.
Maisemaselvityksen lähtötietoina on käytetty erilaisia kartta- ja ilmakuva-aineistoja, maankäytön suunnitelmia ja muita alueelle laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä. Tarkempi kuvaus käytetyistä lähtötiedoista on
esitetty selvityksen alussa luvussa 2. Lähtötietoja on täydennetty maastokäynneillä.

8.3.1

Maisema-analyysi
Maisema-analyysissä kuvataan maisemarakenne sekä maiseman että kulttuuriympäristöjen erityispiirteet.
Maisema-analyysissä on tarkasteltu kartta- ja ilmakuvatarkasteluna mm. alueen peitteisyyttä, näkymiä,
avoimia ja sulkeutuneita maisematiloja sekä maisemallisia painopisteitä ja häiriötekijöitä. Lähtötietoina käytetään mm. valtakunnallisia ja maakunnallisia maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä koskevia inventointeja
sekä maakuntakaavoitusta varten laadittuja selvityksiä ja inventointeja. Maisema-analyysiä täydennetään
hankealueella ja sen ympäristössä tehtävän maiseman havainnoinnin perusteella.
Kulttuuriympäristöanalyysissä on tarkasteltu alueen asutus- ja maankäyttöhistoriaa ja nykytilannetta sekä
alueen nykyisen rakennuskannan ja kulttuuriympäristön ominaisuuksia ja arvoa. Alueiden arvottaminen ja
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arvottamisen perusteet ovat tärkeässä osassa arvioitaessa vaikutusten merkittävyyttä ja vaikutusta alueen
laadussa tapahtuviin muutoksiin.

8.3.2

Havainnekuvat
Tuulivoimaloiden näkyvyyttä maisemassa havainnollistetaan valokuviin tehtävien havainnekuvien avulla.
Tehtäviin havainnekuviin valitaan katselupisteet siten, että kuvilla voidaan havainnollistaa sekä hankkeesta
asutukselle aiheutuvia vaikutuksia että vaikutuksia alueen virkistyskäyttäjille.
Havainnekuvien pohjaksi valokuvat on ottanut Erika Kylmänen ja havainnekuvat on laatinut Sampo Ahonen
Ramboll Finland Oy:stä. Havainnekuvat on laadittu käyttämällä AutoCAD Map 3D sekä Novapoint Virtual Map
-ohjelmia.
Kangastuulen tuulivoimapuistosta laaditut havainnekuvat ovat maisemaselvityksen liitteenä (Liite 3).

8.3.3

Näkymäalueanalyysi
Maisemavaikutusten arvioinnissa sekä havainnekuvien kuvauspaikkojen valinnassa hyödynnetään näkymäalueanalyysiä. Näkymäalueanalyysissä mallinnetaan ArcGIS-ohjelmiston 3D Analyst -lisäosan Viewshedtyökalulla alueet, joille tuulivoimalat tulevat näkymään ja alueet, joilla tuulivoimalat eivät todennäköisesti
näy. Apuna käytetään maastomallia, johon sisältyy maaston korkeussuhteet sekä puusto. Analyysin lopputuloksesta on poistettu puustoiset alueet, sillä perusteella, että siellä missä on metsää, voimalat eivät näy
(Kuva 8-2). Lopullisessa tuotoksessa on esitetty näkymäalueet (avoimet alueet, joilla voimaloita voi havaita).

Kuva 8-2. Näkymäanalyysin periaate.

Näkymäalueanalyysin on tehnyt FM maantieteilijä Johanna Korkiakoski Ramboll Finland Oy:stä. Näkymäalueanalyysit vaihtoehdoista VE1 ja VE2 ovat maisemaselvityksen liitteenä (Liite 1), jonka lisäksi liitteenä (Liite 2)
ovat

näkymäalueanalyyseistä

tehdyt

tarkemmat

karttaotteet

ta/Pattijoelta sekä Multarannan/Korsunperän suunnalta.

Revonlahdelta,

Siikajokisuulta,

Olkijoel-
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Vaikutuksen suuruusluokka
Vaikutusten suuruus on määritelty arvioinnissa seuraavien kriteerien perusteella:
·

Tuulivoimaloiden havaittavuus näkökentässä ja hallitsevuus maisemassa;

·

Visuaalisen muutoksen luonne verrattuna nykyiseen maiseman tai näkymän luonteeseen tai kulttuuriympäristön kerroksellisuuteen;

·

Muutoksen kesto.

Tässä arvioinnissa käytetyt vaikutuksen suuruusluokan kriteerit on esitetty taulukossa (Taulukko 8-1). Myös
muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi laadittaessa suuruusluokan kriteerejä.
Taulukko 8-1. Arvioinnissa käytetyt vaikutuksen suuruusluokan kriteerit.

8.5

Pieni
Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön eikä vaikuta maiseman tai
kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi.

Keskisuuri
Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä
laajemmin ja vaikuttaa maiseman tai
kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi.

Suuri
Muutos näkyy maisemassa laajalle
alueelle ja / tai vaikuttaa muutoin
oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön
kannalta
tärkeiden
ominaispirteiden säilymisen mahdollisuuksiin heikentävästi.

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen ei kohdistu mainittavia muutoksia.

Muutoksen myötä maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia osittain.

Alueen käyttö tai kokemus alueesta ei
muutu.

Alueen käyttö ja kokemus alueesta
muuttuu kielteisesti.

Muutoksen myötä maiseman luonne
muuttuu niin, että paikan / alueen
nykyinen myönteiseksi koettu käyttö
estyy.

Muutos on lyhytaikainen.

Muutos on pitkäaikainen.

Muutos on pysyvä.

Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyyden määrittelyssä on käytetty seuraavia kriteerejä:
·

Vaikutusalueella sijaitsevan maisema- ja kulttuuriympäristökohteen luokittelu paikallisella, maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla;

·

Olemassa olevan maiseman luonne/visuaaliset ominaisuudet tai niiden arvo vaikutuskohteelle;

·

Vaikutusten kokevien ihmisten määrä alueelle.

Taulukossa (Taulukko 8-2) on esitetty maisemavaikutusten herkkyyden arvioinnissa käytetyt kriteerit. Myös
muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi määriteltäessä herkkyystason kriteerejä.
Taulukko 8-2. Vaikutuskohteiden määrittelyssä käytetyt herkkyysluokan kriteerit.
Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Ajallisesti tai tyylillisesti sekä mittakaavaltaan ja rakenteeltaan epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet.

Aiemmin haitallisille muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai pirstoutuneet virkistysalueet sekä arvokohteet, joissa on
teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät.

Maisemaltaan ja/tai käyttötarkoitukseltaan alkuperäisinä, lähes alkuperäisinä tai muutoin eheinä säilyneet
maisematai
kulttuurihistorialliset
kohteet tai aluekokonaisuudet sekä
yhtenäiset viher- ja virkistysalueet ja
luontoalueet.

Ympäristö, jossa on ennestään maisemavaurioita.
Maisematyypin luonne on suurpiirteinen ja yhtenäinen, maisematiloiltaan
sulkeutuva tai hyvin avoin.
Vaikutusalueella ei ole mainittavia
maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja tai kohteet sijaitseva yli
15 km:n päässä hankealueesta.
Vaikutusten kokevien ihmisten määrä
on pieni.

Maisematyypin luonne on kumpuileva,
maisematilat ja näkymät ovat rajautuvia, jolloin syntyy katvealueita.
Vaikutusalueella on maakunnallisesti
tai paikalliseksi luokiteltavia arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä, arkkitehtonisia tai historiallisia
arvoja 0-5 km säteellä hankealueesta
ja/tai valtakunnallisesti arvokkaiksi
luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä 6-15 km säteellä hankealueelta.
Vaikutusalueella
on
maisemallista
arvoa paikallisille asukkaille. Vaikutusten kokevien ihmisten määrä on kohtalainen.

Maisematyypin luonne on pienipiirteinen,
maisematiloiltaan
vaihteleva,
mutta mahdollistaa pitkiä näkymiä.
Vaikutusalueella on maakunnallisesti
tai
valtakunnallisesti
arvokkaiksi
luokiteltavia maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä,
arkkitehtonisia
tai
historiallisia arvoja 0-5 km säteellä
hankealueesta.
Vaikutusalueella
on
maisemallista
arvoa luonto- ja / tai kulttuurimatkailulle. Vaikutus kohdistuu suureen
joukkoon ihmisiä.
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YLEISTÄ MAISEMAVAIKUTUKSISTA
Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset liittyvät olennaisesti niiden aiheuttamiin näkyviin muutoksiin
maisemassa. Tuulivoimalat voivat saada aikaan esteettisen haitan rikkomalla eheitä ja yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön maisemaan, yksittäiseen kohteen läheisyydessä.
Tuulivoimaloiden korkeuden vuoksi niiden vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Tuulivoimaloiden suuri koko
voi aiheuttaa kilpailutilanteen jo olemassa olevien maisemaelementtien kesken. Vaikutusten myötä esimerkiksi ennen maisemassa tärkeänä maamerkkinä sijainnut kirkko tai muu alueen luonteen kannalta tärkeä
elementti voi kutistua ja menettää merkitystään. Lisäksi hämärän ja pimeän aikaan korostuu voimaloiden
näkyvyydessä lentoestevalot. Myös ilmajohdon rakenteet ja sähköasemat muuttavat maisemaa. Seuraavissa
kuvissa (Kuva 9-1) on hahmoteltu esimerkinomaisesti tuulivoimalan mittasuhteita ympäristön rakenteisiin.

Kuva 9-1. Esimerkkikuva asuinrakennuksen, voimajohtorakenteen, metsän ja tuulivoimalan mittakaavatarkastelusta. Kuva @ Ramboll Finland Oy 2015

Tuulivoimaloiden näkyminen ja ihmisten kyky erottaa hankealueen piirteet luonnollisesta taustasta vähenevät
merkittävästi välimatkan kasvaessa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 9-2) on hahmoteltu tuulivoimaloiden näkymistä metsän takaa etäisyyden kasvaessa, jolloin kauemmista tuulivoimaloista näkyy enää lavat tai osia
lavoista. Lisäksi kasvillisuus ja maaston pinnanmuodot saattavat muodostaa paikoin esteen näkyvyydelle.
Voimaloiden pyörimisliike korostaa merkittävästi niiden näkymistä, kun taas ympäristössä tapahtuva liike
puolestaan lieventää tuulivoimaloiden pyörimisliikkeen vaikutusta. Voimaloiden näkymistä

Kuva 9-2. Esimerkkikuva tuulivoimaloiden näkymisestä metsän takaa etäisyyden kasvaessa. Kuva @
Ramboll Finland Oy 2015

Myös säätilalla, vuoden- ja vuorokauden ajalla (valon suunta ja määrä, sade, pilvisyys, sumu, auer jne.) on
merkittävä vaikutus näkyvyyteen. Tuulivoimalat näkyvät eri tavoin riippuen valon suunnasta ja taivaan väris-
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tä. Pimeään tai hämärään vuorokauden aikaan tai sään ollessa harmaa, kun tuulivoimalat ovat muuten vaikeammin havaittavissa, korostuvat tuulivoimaloiden varoitus- eli lentoestevalot. Valaistus voi näkyä laajalle
kirkkaana yönä.
Maisemavaikutusten merkittävyys riippuu muun muassa siitä, miten laajasti tuulivoimaloiden ja voimajohtojen rakenteet hallitsevat maisemakuvaa tai miten merkittäviä yksittäiset elementit ovat. Vaikutus on myös
merkittävämpi, jos maisema on arvokas tai herkkä tuulivoimaloiden rakentamiselle. Vaikutusten laajuuteen
vaikuttavat esimerkiksi tuulivoimaloiden lukumäärä sekä maisematilan ominaisuudet, kuten maaston, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus.
Maisema on luonnon prosessien sekä ihmisen kulttuurivaikutuksen mukaan toimiva ja jatkuvasti muuttuva
kokonaisuus, jolla on vahva visuaalinen ja kokemuksellinen merkitys. Maiseman ominaisluonne tekee siitä
tunnistettavan ja ainutlaatuisen. Maisema on osa ihmisen elinympäristöä ja yhteisön paikkaidentiteetti on
sidoksissa maisemaan. Tämän vuoksi maiseman muutokseen suhtautuminen on aina subjektiivista ja siihen
vaikuttavat muun muassa havainnoijan omat mielipiteet, lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet.
Kulttuuriympäristöt ovat syntyneet ihmisen toiminnan vaikutuksesta ja niiden muodostumiseen ovat vaikuttaneet paikalliset ja alueelliset sekä taloudelliset ja ekologiset tekijät. Eri vaiheet alueen historiassa jättävät
aina sekä aineelliset että aineettomat jälkensä alueeseen. Kulttuuriympäristöt muodostuvat täten usein monista ajallisista kerroksista ja ovat koko ajan alttiita uusille muutoksille. Kulttuuriympäristössä tapahtuvat
muutokset ovat lähtöisin muutoksista alueen kulttuurihistoriassa, minkä vuoksi näiden muutosten suuruus ja
merkittävyys ovat olennaista maisema-arvioinnin kannalta.
Tuulivoimalat näkyvät maisemassa ja muuttavat olemassa olevaa maisemakuvaa. Arvioitaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä on lähtökohdiksi otettu
seuraavat tarkastelunäkökulmat: 1) Miten, kuinka paljon ja kuinka merkittävästi tuulivoimalat muuttavat
alueen nykyisen maiseman luonnetta? 2) Missä vaikutukset kohdistuvat maiseman tai kulttuuriympäristön
kannalta erityisen arvokkaille tai sietokyvyltään herkille alueille?
Muutoksen merkittävyys syntyy maisemamuutoksen suuruuden suhteesta maiseman herkkyyteen kyseisellä
alueella. Arvioinnin kannalta olennaista on, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva, kulttuuriympäristö
tai erilliset maiseman aineettomat arvot voivat muuttua menettämättä ominaispiirteitään.
MAISEMAKÄSITTEITÄ
Maisema muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta, jotka ovat ns. perustekijöitä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvasta.
Maisemarakenne muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta, jossa maiseman solmukohdat ja maamerkit jäsentävät maisemaa.
Maisemakuva on maiseman visuaalisesti hahmottuva ilmiasu.
Maisematila on tila, jonka muodostavat maiseman perustekijät ja niiden keskinäiset suhteet. Maisematilat voivat olla
selkeästi rajoittuvia tilakokonaisuuksia tai laajoja rajautumattomia avoimia alueita.
Maiseman solmukohta on maiseman toiminnallinen keskipiste, ympäristön kokemisen tarkentava kiintopiste. Solmukohtia ovat mm. teiden risteykset, siltojen ylityskohdat tai paikat, joista avautuu tärkeitä näkymiä maamerkkeihin tai
maisematiloihin.
Reunavyöhyke rajaa maisematilaa. Esimerkiksi peltoa rajaavat puut ja muu kasvillisuus muodostavat maisematilan
reunavyöhykkeen.
Maamerkki on luonnonelementti tai ihmisen toiminnan tulos, joka erottuu muusta ympäristöstä joko sijaintinsa, visuaalisen hahmotettavuuden/ominaisuuden tai siihen liitetyn merkityksen vuoksi. Tyypillisiä maamerkkejä ovat kalliot, kirkot
ja muut korkeat rakennukset.
Maisematyyppi kertoo, minkä perusteella maisema on tyypitelty. Maisema voidaan tyypitellä luonnonmaisemaksi ja
kulttuurimaisemaksi sen mukaan, onko maisema ensisijaisesti luonnonelementtien tai ihmisen toiminnan tulosta.
Lähde: Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006) sekä Maisemaselvitys (Seppälä toim. 2013)
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10. VAIKUTUKSET VISUAALISEEN MAISEMAKUVAAN
Seuraavissa luvuissa on esitelty Kangastuulen lähialueen maiseman kannalta merkittävien alueiden maisemavaikutukset. Maisemavaikutuksia on kuvattu lähialueen (<6 km) että väli- ja kaukoalueen (6–20 km)
osalta erikseen. Tekstissä on pyritty käymään läpi kaikki maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta merkittävät alueet tai kohteet sopivissa kokonaisuuksissa lukemisen helpottamiseksi. Tekstissä mainitut etäisyydet
lähimpiin tuulivoimaloihin ovat pääosin vaihtoehdon VE2 mukaisia. Näkymäalueanalyysikarttoja on tehty
kolmea erilaista, joista yhdessä on esitetty hankealueen ympäristö noin 20 km säteellä ja tuotu esiin metsäiset alueet, joihin tuulivoimalat eivät oletettavasti näy. Lisäksi on tehty kartta, jossa mallinnus osoittaa suuntaa antavasti eri väreillä, kuinka monta tuulivoimalaa kullekin tarkastellulle alueelle näkyisi. Tässä on huomioitu hankealueen ympäristö noin 10 km säteellä ja vaihtoehdon VE2 osalta kyseinen kartta on esitetty alla
(Kuva 10-1). Näiden karttojen lisäksi on tehty merkittävimmille alueille kohdennettuja karttoja, joissa tuodaan myös maiseman ja/tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä alueita/kohteita/elementtejä esille. Näkymäalueanalyysikartat on esitetty selostuksen liitteenä (Liite 1 Näkymäalueanalyysikartat, Liite 2 Tarkemmat
näkymäalueanalyysikartat).

Kuva 10-1. Kangastuulen tuulivoimapuiston (VE2, 45 tuulivoimalaa) näkymäalueanalyysikartta, johon on
merkitty taajama-alueet. Mallinnus osoittaa suuntaa antavasti eri väreillä, kuinka monta tuulivoimalaa
alueelle näkyisi. Mallinnus ei ota huomioon näkyykö johonkin katselupisteeseen koko tuulivoimala vai
osa roottorin lapaa.

Näkymäalueanalyysikarttojen lisäksi maisemavaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu havainnekuvia eri
ilmansuunnista. Maisemavaikutusten arvioinnin yhteyteen on liitetty alueelta laadittu havainnekuva tai -kuvia
tuloksia havainnollistamaan ja loput kuvat on koottu liitteeksi (Liite 3). Havainnekuvien kuvauspisteet on
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 10-2).
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Kuva 10-2. Kangastuulen hankkeeseen liittyvien havainnekuvien kuvauspaikat ja suunnat.

10.1

Vaikutukset tuulivoimapuiston lähialueen (< 6 km) visuaaliseen maisemakuvaan

10.1.1 Hummastinjärvien alue
Hummastinjärvet, Kivijärvi ja Järvineva muodostavat erämaisen kokonaisuuden Kangastuulen hankealueen
luoteispuolelle. Kyseisistä järvistä ja Järvinevasta käytetään tässä yhteydessä nimitystä Hummastinjärvien
alue, sillä aluetta voidaan maisematarkastelun osalta pitää yhtenä kokonaisuutena, johon hankkeen vaikutukset kohdistuvat. Järvien rannoilla on yhteensä kuusi lomarakennusta, jonka lisäksi Hummastinjärvien
etelälaidan virkistysalueella on myös kota, sauna sekä retkeilypolku. Loma-asutuksen lisäksi kyse on virkistysmaisemasta sekä mökkiläisille että mahdollisesti myös paikallisille asukkaille. Hummastinjärvien länsirannalta lähimpään tuulivoimalaan on matkaa noin 2 km vaihtoehdosta riippumatta.
Hummastinjärvien alueella Kangastuulen hankkeen tuulivoimaloita on nähtävissä, mutta katselupisteestä
riippuen havainnoitavien tuulivoimaloiden määrät vaihtelevat. Kaikki tai lähes kaikki voimalat ovat nähtävissä
Hummastinjärvien etelä- ja keskiosissa sekä erityisesti järvien länsirannalla (Kuva 10-3, näkyvyysanalyysikartta). Järven selkä ja läheinen suoalue muodostavat kohtalaisen laajan avoimen alueen parantaen näkyvyyttä. Hummastinjärvien alueen länsireunalla näkymäsektori on laaja ja tuulivoimaloita näkyy leveässä
sektorissa (Kuva 10-4… Kuva 10-6). Lähimmät tuulivoimalat näkyvät suurina rakenteina ja nousevat selvästi
metsän reunan yläpuolelle. Yksittäiset suuret tuulivoimalat muuttavat alueen maisemakuvaa enemmän kuin
kauempana sijaitsevat voimalat, joiden lavat erottuvat horisontin yläpuolella. Puusto luo jonkin verran peittovaikutusta ja esimerkiksi Hummastinjärvien pohjoisosassa sekä Kivijärven rannalla tuulivoimaloita ei näy joko
ollenkaan tai osasta voimaloista on näkyvissä vain roottorin lavat tai osa lavoista.
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Kuva 10-3. Kangastuulen hankkeen lännenpuoleinen asutus, maisemakohteet ja vauriot sekä vaihtoehdon VE2 näkymäalueanalyysin tulokset.
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Kuva 10-4. Havainnekuva (polttoväli 28 mm) Hummastinjärvien rannalta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita sisältäen molemmat vaihtoehdot. Rautalankamalli havainnollistaa, kuinka paljon alueen kasvillisuus
peittäisi näkymiä katselupisteestä. Etäisyyttä lähimpään Kangastuulen tuulivoimalaan on noin 2,3 km.

Kuva 10-5. Havainnekuva Hummastinjärvien rannalta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa
VE1.

Kuva 10-6. Havainnekuva Hummastinjärvien rannalta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa
VE2.

Niiltä kohdin Hummastinjärvien aluetta, joilta vastarannan metsärajaan muodostuu runsaasti etäisyyttä,
kaikki voimalat voivat näkyä tarkastelupisteestä riippuen. Vastarannan yhtenäinen metsäraja antaa tuulivoimaloille selkeän jalustan maiseman taustalle, mutta siitä huolimatta tuulivoimalat ovat hallitsevia maisemassa. Tuulivoimalat vaikuttavat haitallisesti erämaisen suo- ja järvialueen luonteeseen ja kokemukseen. Hummastinjärvien eteläosan avoimen osan luontopoluilta sekä järvenselältä on nähtävissä useita tuulivoimaloita,
mikä voi aiheuttaa vaikutuksia alueen virkistyskäyttökokemukseen. Lisäksi maiseman luonteeseen aiheuttaa
vaikutuksia tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle ja torniin asennettavat lentoestevalot, jotka muuttavat
maiseman muuten valotonta luonnetta pimeän aikaan. Erämaisen alueen maisemassa lentoestevalojen aiheuttamat muutokset korostuvat verrattuna asutusalueiden ennestään valaistuun maisemaan.
Kangastuulen hankkeen eri vaihtoehtojen välillä on eroja Hummastinjärvien alueen osalta. Vaihtoehdossa
VE2 on enemmän voimaloita, joista kuusi sijoittuu nimenomaan Hummastinjärvien alueen puoleiselle reunalle
aiheuttaen enemmän muutoksia maisemassa etenkin järvien etelä- ja länsiosissa. Hankkeen vaikutukset ovat
suuruudeltaan keskisuuria ja vaikutuskohde on arvioitu herkkyydeltään kohtalaiseksi. Hummastinjärvien
alueen maisemaan aiheutuvat vaikutukset arvioidaan näillä perustein molempien vaihtoehtojen osalta kohtalaisiksi.
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10.1.2 Multaranta – Relletti – Korsunperä
Kangastuulen hankkeen eteläpuolella kaakkois-luodesuuntaisesti kulkee Tuomiojantie, jonka varrella sijaitsee
Multarannan caravanalue noin 4,3 km etäisyydellä lähimmistä VE2 tuulivoimaloista. Multarannan ympäristössä on jonkin verran viljelysalueita, samoin kauempana etelässä Korsunperällä, joka on pienempi asutuskeskittymä 7,2 km päässä lähimmistä VE2 tuulivoimaloista. Tuomiojantien läheisyydessä, 4,8 km päässä lähimmistä VE2 tuulivoimaloista sijaitsee lisäksi Relletti, jossa on pääosin vanhaa rakennuskantaa. Näitä kohteita
lukuun ottamatta valtatie 8 eteläpuoleinen alue on pitkälti ojitettua metsätalousaluetta ja yksittäiset rakennukset sijaitsevat teiden varsilla.
Metsäisillä ja sulkeutuneilla alueilla näkymät tuulivoimapuiston suuntaan ovat hyvin rajallisia, eikä tuulivoimaloita ole monin paikoin näkyvissä (Kuva 10-7, näkyvyysanalyysikartta). Avonaisilla ja hieman suuremmilla
aukeilla alueilla, kuten Multarannassa ja Korsunperällä, jotka sijoittuvat peltojen reunoille, näkymät ovat
huomattavasti erilaiset verrattuna muuhun ympäristöön. Molemmista kohteista tarkasteltuna Kangastuulen
hankkeen tuulivoimaloita on nähtävissä ja paikoin näkymäsektori avautuu niin laajaksi, että lähes kaikki
hankkeen tuulivoimalat erottuvat metsän reunan yläpuolella (Kuva 10-8, Kuva 10-9). Joskin kauimmaisista
voimaloista erottuu korkeintaan roottorin lavat tai lapojen kärjet. Hankealueen eteläosiin kohdistuvat vaikutukset ovat selkeimpiä juuri Multarannassa ja Korsunperällä. Muualla metsät luovat näkymäesteitä, kuten
myös Multarannassa ja Korsunperällä puurivistöt muodostavat näkymäesteitä tuulivoimapuiston suuntaan,
jolloin tuulivoimalat eivät näy samassa laajuudessa joka osaan kyseisiä alueita.
Multarannan caravanalueen läheisyydestä kohti Kangastuulen hanketta kääntyy Kallionevantie, joka kiertää
pienen lenkin lähellä hankealueen rajaa yhtyen jälleen Tuomiojantiehen muutaman kilometrin päässä etelämpänä. Kallionevantien varrella on joitakin vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja, joista suurin osa sijoittuu tien
varteen. Lisäksi Murrontiellä sijaitsee muutamia vakituisia rakennuksia Murron peltoaukean laidalla. Kallionevan tila on lähin rakennus ja se sijaitsee noin 2 km päässä lähimmistä VE2 voimaloista, kun taas Murtoon on
matkaa lähimmiltä voimaloilta noin 2,9 km. Kallionevantien varsi on metsätalousaluetta lukuun ottamatta
Murron ja Sillan pieniä peltoaukeita.
Näkymät Kallionevantien varrelta ovat monin paikoin sulkeutuneet, sillä metsät rajaavat tietä sen molemmin
puolin. Alueella on tehty jonkin verran metsätaloustoimia, jotka näkyvät avohakkuualueina tien varressa.
Kyseisillä alueilla maisema on avonaisempaa ja Kangastuulen hankkeen suuntaan avautuu näkymiä, joista
tuulivoimaloita on havaittavissa. Kallionevan tilalle tuulivoimalat eivät näy metsän peittovaikutuksen vuoksi,
vaikka etäisyyttä onkin kohtalaisen vähän. Voimalat eivät todennäköisesti näy myöskään muihin Kallionevantien varren pihapiireihin.
Murrontien varren rakennusten pihoille tuulivoimalat näkyvät myös hyvin rajoitetusti, sillä rakennukset sijaitsevat metsän reunassa peltoaukean pohjoispuolella, jolloin tuulivoimalat jäävät metsänreunan taakse. Murron
peltoaukean eteläreunalla maisema avautuu pohjoiseen hankealueen suuntaan ja näkymäsektori on kohtalaisen laaja. Peltoaukealle näkyvät vaihtoehdon VE2 eteläisimmät tuulivoimalat, joista näkyy roottori lapoineen
loppujen voimaloiden peittyessä metsän taa (Kuva 10-10, Kuva 10-11). Läheisestä sijainnista huolimatta
vaikutukset Murron peltoaukealle jäävät vähäisiksi metsän peittovaikutuksen vuoksi. Vaikutukset Sillassa
Sauvolannevantien varrella ovat vastaavia kuin Murrontien varrella. Metsät jättävät peittoonsa suurimman
osan Kangastuulen tuulivoimaloista ja lähimmät voimalat nousevat metsänreunan yläpuolelle peltoalueiden
eteläreunalla, mistä voimaloita voi ainoastaan havaita.
Myös Relletissä, jossa on vain muutamia asuinrakennuksia, vaikutukset jäävät vähäisiksi. Relletin ennen
avoimet peltoaukeat ovat vuosien saatossa metsittyneet ja maisema on suurimmaksi osaksi hyvin sulkeutunutta, eikä näkymiä muodostu hankealueen suuntaan. Korkeintaan osia tuulivoimaloiden lavoista voi näkyä
suurimmille peltoaukeille, mutta voimalat sulautuvat taustaan, eivätkä juuri muuta maisemaa.
Valtatie 8 eteläpuoleinen alue on pääosin melko sulkeutunutta metsätalousmaisemaa muutamine peltoaukeineen. Tuomiojantietä kuljettaessa näkymä tuulivoimapuiston suuntaan vaihtelee huomattavasti välillä avaten
näkymiä ja välillä sulkien ne täysin. Avoimilla paikoilla maiseman luonne muuttuu. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2
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välillä on eroa 11 tuulivoimalan verran, joista puolet sijoittuu hankealueen eteläosaan aiheuttaen eroa vaikutuksissa juuri Multarannan, Korsunperän ja Murron kohdalla. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita näkyy enemmän
ja ne sijoittuvat lähemmäs edellä mainittuja kohteita.

Kuva 10-7. Kangastuulen hankkeen etelänpuoleinen asutus, maisemakohteet ja vauriot sekä vaihtoehdon VE2 näkymäalueanalyysin tulokset.
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Kangastuulen hankkeen toteutuessa Multarannan ja muiden hankkeen eteläisten alueiden maisemaan muodostuu uusia maamerkkejä. Tuulivoimalat muuttavat maisemaa myös hämärän aikaan, sillä tuulivoimaloiden
konehuoneiden päälle ja torniin asennettavat lentoestevalot muuttavat pimeällä kohteiden muuten valotonta
luonnetta. Maisemavaikutukset on arvioitu avoimilla, asutetuilla alueilla suuruudeltaan keskisuuriksi ja
talousmetsäalueilla pieniksi. Vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu Multarannan osalta korkeintaan kohtalaiseksi ja muuten pääosin vähäiseksi. Hankealueen eteläpuoleiset alueet ovat maisemaltaan pääosin sulkeutuneita, alueella ei ole merkittäviä maisemakohteita ja vaikutusten kokevien ihmisten määrä on pieni.
Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja Multarannan osalta korkeintaan kohtalaiseksi
edellä mainituista syistä. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat kokonaisuudessaan pienemmät kuin vaihtoehdon
VE2. Merkittävyyden osalta merkittäviä eroja ei kuitenkaan synny, vaikka paikoin vaihtoehdon VE1 aiheuttamat vaikutukset voivat jäävät merkityksettömiksi voimaloiden jäädessä kokonaan metsän katveeseen.

Kuva 10-8. Havainnekuva Multarannasta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita. Rautalankamalli havainnollistaa, kuinka paljon alueen kasvillisuus peittäisi näkymiä katselupisteestä. Etäisyyttä lähimpään Kangastuulen (VE2) tuulivoimalaan on noin 4,4 km. Kameran polttoväli laajakulma 18 mm.

Kuva 10-9. Havainnekuva Multarannasta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa VE1.
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Kuva 10-10. Havainnekuva Murron peltoaukealta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita. Rautalankamalli
havainnollistaa, kuinka paljon alueen kasvillisuus peittäisi näkymiä katselupisteestä. Etäisyyttä lähimpään Kangastuulen VE2 tuulivoimalaan on noin 3,2 km. Kameran polttoväli laajakulma 18 mm.

Kuva 10-11. Havainnekuva Murron peltoaukealta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa VE2.

10.1.3 Revonlahden keskusta ja sen eteläpuoliset alueet
Siikajokilaaksoon Huhansaarelle ja sen ympäristöön sijoittuva Revonlahden kyläalue sijaitsee Kangastuulen
tuulivoimahankkeen itäpuolella Siikajokivarressa. Revonlahden kylä on pieni, noin 800 asukkaan kylä. Revonlahden kyläkeskuksessa sijaitsee mm. kirkko ja Neste Oil -huoltoasema, jota paikallisten lisäksi käyttävät
myös valtatiellä 8 kulkijat. Huhansaaressa on tiheämpää taajama-asutusta, jonka lisäksi saaren pohjoispäässä on runsaammin loma-asutusta. Revonlahden taajaman lisäksi asutusta on sijoittunut Siikajoen ja sitä
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seuraavien teiden varsille sekä pohjoiseen että etelään. Pohjoisessa joen länsipuolta kutsutaan Revonlahdeksi
ja vastaavasti itäpuolta Lahtirannaksi. Revonlahden ja Lahtirannan alueet kenties jatkuvat myös valtatie 8
eteläpuolella, mutta selvyyden vuoksi käytetään nimityksiä Ruukintien (länsipuoli) ja Sammalkankaantien
varsi (itäpuoli). Revonlahden keskustasta, Huhansaaren rannalta lähimpiin VE2 tuulivoimaloihin on etäisyyttä
noin 4,5 km. Huhansaaren pohjoiskärjen kohdalta joen länsipuolelta etäisyyttä on noin 3,5 km ja vastaavasti
kylän eteläpuolen maatalousmaisemista Ruukintien ja Kallilantien risteyksestä noin 5,9 km lähimpiin VE2
voimaloihin.
Revonlahden alue on kokonaisuudessaan melko tasaista ja alavaa Siikajokilaakson aluetta, jossa maisemat
vaihtelevat sulkeutuneista puoliavoimiksi, paikoin avoimiksikin. Revonlahdella maisemavaikutuksia syntyy
niiden peltoalueiden laidoille, joilta avautuu avoimia näkymiä tuulivoimaloita kohti pellon yli (Kuva 10-12,
näkyvyysanalyysikartta). Kyläkeskuksen pohjoispuolella Siikajoentien varresta avautuu paikoin laajojakin
näkymiä, jolloin suurin osa hankkeen voimaloista on havaittavissa. Jokivarren kasvillisuus luo puolestaan
näkymäesteitä, eikä joenranta-asutukselta juuri avaudu näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan. Myös Revonlahden kyläkeskuksesta ja taajamasta näkymät hankealueen suuntaan ovat rajoittuneet, eikä tuulivoimaloita
juuri näy.
Ruukintien varrelle sijoittuu osa Revonlahden peltoaukeista ja isojen peltoaukeiden laidoilta avautuukin avoimia näkymiä peltojen yli hankealueen suuntaan ja useita tuulivoimaloita on yhtä aikaa havaittavissa. Alueella
on enemmän vakituista asutusta, mutta jokivarressa on lisäksi loma-asutusta. Uudemman rakennuskannan
lisäksi alueella on paljon myös vanhempaa rakennuskantaa ja vanhoja, edelleen toimivia tiloja. Kalliokoskentie ja Kallilantie halkovat viljelysalueita, jonne voimaloita tulee katselupisteestä riippuen näkymään useita.
Lähimmät voimalat sijaitsevat pääsääntöisesti yli 6 km päässä, jolloin ne eivät enää hallitse maisemaa, joskin
voimalat vielä erottuvat hyvin metsän reunan yläpuolella. Peltoalueiden väliset metsät sekä lohkojen välissä
kasvavat puurivistöt muodostavat näkymäesteitä, jotka saattavat vaikuttaa hyvinkin paljon tuulivoimaloiden
näkymiseen tietyille alueille. Lisäksi rakennukset saattavat aiheuttaa estevaikutusta. Useita pihapiirejä jää
näkymäesteiden katveeseen.
Tuulivoimaloita näkyy paikoin myös Sammalkankaantien varteen kirkonkylän etelä- ja joen itäpuolelle. Näkymät hankealueen suuntaan ovat selvästi rajoittuneemmat kuin joen länsipuolella. Maastonmuodot ovat
vaihtelevampia ja metsät peittävät suurimman osan Huhansaaren eteläosasta ja Sammalkankaantien varren
alueista. Peltoalueet joen itäpuolella ovat pienempiä ja kapeampia, joten pitkiä tai laajoja näkymäkenttiä ei
muodostu. Näin ollen Sammalkankaantien pihapiireihin tuulivoimalat eivät pääsääntöisesti näy. Tietyistä
katselupisteistä voi nähdä joidenkin tuulivoimaloiden roottorin lapoja tai lavan osia, mutta tuulivoimalat todennäköisesti sulautuvat paremmin taustaan kuin muualla Revonlahden alueella.
Revonlahden avoimimmat näkymät hankealueen suuntaan avautuvat Lahtirannan peltoalueelta Siikajoen
itäpuolelta, mistä Kangastuulen tuulivoimapuiston kaikki tuulivoimalat ovat nähtävissä. Lahtirannan alueelle
kohdistuu hankkeen merkittävimmät vaikutukset. Lahtirannan pelloilta tai valtatieltä 8 tarkasteltuna Kangastuulen tuulivoimalat näkyvät lännen suunnalla laajassa näkymäsektorissa (Kuva 10-13, Kuva 10-14, Kuva
10-15) tuulivoimaloiden jakautuessa valtatien molemmin puolin. Noin 5,8 km päässä sijaitsevat lähimmät
voimalat erottuvat vielä hyvin ja lähimmät nousevat selvästi metsänrajan yläpuolelle. Suurin osa voimaloista
sijoittuu kuitenkin kauemmas, mistä voimaloista näkyy puolestaan vain osia.
Revonlahden alueella merkittävimmät näkymävaikutukset kohdistuvat juuri Lahtirannan alueelle. Revonlahden ja erityisesti Lahtirannan puoleisen alueen maisemakuva muuttuu Kangastuulen hankkeen toteuttamisen
myötä, erityisesti niillä avoimilla alueilla, joilla hankkeen kaikki tuulivoimalat ovat nähtävissä. Lahtirannasta
sekä muilta laajoilta peltoaukeilta tarkasteltuna vaihtoehdossa VE2 näkymäsektori on hieman laajempi eteläsuunnalla ja hankealueen luoteisosan voimalat tuovat näkymään myös lisää syvyyttä verrattuna vaihtoehtoon
VE1. Tuulivoimaloiden lentoestevalot erottuvat myös pimeään aikaan ja muuttavat maisemaa myös silloin.
Valtatien 8 varsi ja kyläkeskusta on valaistu, missä lentoestevalojen vaikutukset jäävät muuta ympäristöä
pienemmiksi.
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Kuva 10-12. Kangastuulen hankkeen idänpuoleinen asutus, maisemakohteet ja vauriot sekä vaihtoehdon
VE2 näkymäalueanalyysin tulokset.
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Kuva 10-13. Havainnekuva Revonlahdelta valtatie 8 varrelta länteen kohti suunniteltuja tuulivoimaloita.
Rautalankamalli havainnollistaa, kuinka paljon alueen kasvillisuus ja rakennukset peittäisivät näkymiä
katselupisteestä. Etäisyyttä lähimpään Kangastuulen tuulivoimalaan on noin 5,8 km. Laajin vaihtoehto
VE 2 sisältää siniset voimalanumeroinnit (VE 1) ja vihreät voimalanumeroinnit. Kameran polttoväli
41 mm.

Kuva 10-14. Havainnekuva Revonlahdelta valtatie 8 varrelta länteen kohti suunniteltuja tuulivoimaloita
VE1.
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Kuva 10-15. Havainnekuva Revonlahdelta valtatie 8 varrelta länteen kohti suunniteltuja tuulivoimaloita
VE2.

Revonlahden keskustassa ja sen eteläpuolisilla alueilla Kangastuulen tuulivoimapuiston aiheuttamat maisemavaikutukset arvioidaan avoimilla alueilla suuruudeltaan keskisuuriksi ja maiseman sulkeutuneilla alueilla
pieniksi, sillä vaikutukset eivät tule kohdistumaan kaikkialle yhtä suurina. Vaikutuskohteen herkkyys on
arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi, jolloin maisemavaikutukset ovat merkittävyydeltään joko kohtalaisia ja osittain vähäisiä. Vaihtoehtojen välillä on eroa 11 tuulivoimalan verran, jotka jonkin verran laajentavat näkymää etenkin Lahtirannasta tarkasteltuna. Näkymä ei muutu kuitenkaan niin paljoa, että vaihtoehtojen merkittävyys muuttuisi.

10.1.4 Siikajokivarsi
Siikajoentie kulkee Siikajoen länsipuolta ja Revonlahdentie joen itäpuolta pohjoiseen Revonlahdelta Siikajoelle. Revonlahden keskustasta pohjoiseen jokivartta reunustaa suurimmaksi osaksi viljelysalueet mutta välissä
on myös metsäisempiä alueita. Sekä vakituista että loma-asutusta on tien varressa joen molemmin puolin.
Lähempänä Siikajoen tai Revonlahden kyläkeskuksia asutus on luonnollisesti tiheämpää. Lähimpänä Siikajoentietä Kangastuulen tuulituulivoimalat ovat suunnilleen Pöyryn voimalaitoksen kohdalla, mistä voimaloihin
on matkaa noin 3 km. Siikajoentien varren havainnekuva on otettu Huhansaaren pohjoiskärjen kohdalta,
mistä etäisyyttä tuulivoimaloihin tulee noin 3,3 km.
Siikajokivarressa näkymät suuntautuvat joen ja jokea kahta puolta kulkevien teiden suuntaisesti. Maisema on
paikoin avonaista ja näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan avautuu tällä alueella avoimimpien peltojen kohdilta,
jolloin useita tuulivoimaloita on näkyvissä (Kuva 10-12 ja Kuva 10-18, näkyvyysanalyysikartta). Joen länsipuolella näkymät painottuvat länteen peltoalueille, sillä jokivarsi on monin paikoin hyvin puustoinen, eivätkä
näkymät täten avaudu joelle päin. Joen toisella rannalla, Revonlahdentien varrella näkymät tuulivoimapuiston
suuntaan ovat rajallisemmat jokivarren puuston takia, eivätkä tuulivoimalat näy yhtä hyvin joen itärannalle.
Sen sijaan itärannan peltoaukeiden perällä näkymät muodostuvat pidemmiksi ja myös laajemmiksi, jolloin
suunniteltuja tuulivoimaloita näkyy enemmän. Asutus sijoittuu kuitenkin tien varteen, joten voimaloita ei
todennäköisesti tule juuri näkymään pihapiireihin jokivarren puuston vuoksi.
Laajemmilla peltoaukeilla, kuten havainnekuvan ottopaikalla näkymäsektori on laaja ja tuulivoimaloita on
näkyvissä laajalla sektorilla (Kuva 10-16, Kuva 10-17). Lähimmät, näkyvät voimalat ovat hankkeen koillis-
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kulman tuulivoimaloita, jotka kohoavat korkeimmalle ja joista myös tornia on nähtävissä. Kaikki voimalat
eivät kuitenkaan näy, sillä kauimmaiset jäävät metsän taa piiloon. Monista voimaloista on näkyvissä ainoastaan roottorin lavat, jotka pyöriessään erottuvat metsänreunan yläpuolella. Paikoin näkymät ovat puoliavoimia tai jopa sulkeutuneita, kun metsät työntyvät rantaan asti ja tie kulkee metsän läpi. Näkymien sulkeutuessa myös tuulivoimalat katoavat metsän taakse, eikä niitä ole tällöin havaittavissa (Kuva 10-18, näkyvyysanalyysikartta).

Kuva 10-16. Havainnekuva Siikajoentien varresta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa VE2.
Rautalankamalli havainnollistaa, kuinka paljon alueen kasvillisuus peittäisi näkymiä katselupisteestä.
Etäisyyttä lähimpään Kangastuulen VE2 tuulivoimalaan on noin 3,3 km. Laajin vaihtoehto VE 2 sisältää
siniset voimalanumeroinnit (VE 1) ja vihreät voimalanumeroinnit. Kameran polttoväli laajakulma 18 mm.

Kuva 10-17. Havainnekuva Siikajoentien varresta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa VE2.

Tuulivoimapuiston toteutuessa Siikajoen- ja Revonlahdentien varsien avoimilla peltoaukeilla näkymät muuttuvat ja uusia maamerkkejä nousee metsän reunan takaa enemmän tai vähemmän katselupisteestä riippuen.
Peltoaukeiden kohdalla näkymät ovat pitkiä ja peltojen koosta ja mallista riippuen myös näkymäsektorit saattavat olla laajoja, jolloin tuulivoimaloita näkyy enemmän. Vaihtoehto VE2 laajentaa näkymäsektoria etelään,
joskin etäisyyden vuoksi hankkeen eteläisimmistä voimaloista näkyy korkeintaan roottorin lavat tai osia niistä. Näkymäsektorin pohjoispäässä katselupisteestä riippuen vaihtoehdon VE2 tuulivoimalat voimistavat vaikutusta.
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Siikajoentien varren maisemaan nousee uusia maamerkkejä Kangastuulen hankkeen toteutuessa. Tuulivoimalat muuttuvat maisemaa myös hämärän aikaan, sillä tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle ja torniin
asennettavat lentoestevalot muuttavat kohteiden muuten valotonta luonnetta pimeän aikaan. Maisemavaikutukset on arvioitu suuruusluokaltaan pieniksi ja keskisuuriksi niillä alueilla, missä suunnittelut voimalat
näkyisivät selvästi ja muuttaisivat maiseman luonnetta. Vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu korkeintaan
kohtalaiseksi. Siikajokivarren maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi ja paikoittain
vähäisiksi. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat kokonaisuudessaan pienemmät kuin vaihtoehdon VE2, mutta
merkittävyyden osalta merkittäviä eroja ei synny.

10.1.5 Muut herkät alueet/kohteet
Maisemakuvallisesti herkkinä alueina voidaan pitää myös mm. suojelualueita tai yleisesti ottaen hienoja
avosuokokonaisuuksia, vesialueita, kuten Hummastinjärviä, tai muita virkistyskäytössä olevia kohteita ja
ympäristöjä.
Hankealueen lähiympäristö on pääosin maa- ja metsätalousaluetta, missä avosoiden määrä on kuitenkin
vähäinen. Lähin avosuokokonaisuus on Isonevan Natura-alue ja Hummastinjärviä ympäröivät suoalueet,
jotka sijaitsevat tuulivoimapuiston lähialueella ja joille suunnitellut voimalat tulevat näkymään erityisesti
vaihtoehdon VE2 myötä. Hankkeen myötä suoalueiden erämainen maisema muuttuu teknisempään suuntaan,
sillä erityisesti lähialueella voimalat nousevat selvästi puiden latvojen yläpuolelle muuttaen visuaalista maisemakuvaa. Muutokset maisemassa vaikuttavat puolestaan suolla, mutta myös alueen järvillä liikkujien kokemuksiin alueen maisemasta. Vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Kangastuulen tuulivoimapuiston lähialueella on lisäksi lukuisia virkistyskäyttökohteita, joista yksi sijaitsee
hankealueella. Hankealueen keskellä valtatie 8 pohjoispuolella on yksi ampumarata, jonka välittömään läheisyyteen on suunnitteilla yksi tuulivoimala. Muita ampumaratoja sekä metsästysmaja sijaitsee Tuomiojantien
varrella hankealueen lounaispuolella. Ampumaradat sijaitsevat pääosin metsän keskellä, eikä suunnitellut
voimalat tule näkymään niille lukuun ottamatta hankealueella olevaa kohdetta. Vaikutukset arvioidaan mm.
kohteiden käytön luonteen ja näkymien rajallisuuden perusteella vähäisiksi.
Muita virkistyskäyttökohteita ovat ravirata ja motocrossrata hankealueen länsipuolella valtatie 8 varrella.
Tietyistä katselupisteistä suunniteltuja voimaloita tai osia niistä voi havaita ko. kohteilta. Kohteet ovat osa
rakennettua ympäristöä ja eikä niille avautuvan maiseman muuttumisen teknisempään suuntaan arvioida
aiheuttavan suurta muutosta maiseman kokemisessa. Vaikutukset arvioidaan täten vähäisiksi.
Hummastinjärvien alueen eteläpuolella, hankealueen länsipuolella sijaitsee alueen korkein kohta Hummastinvaara, jonka maisema on maa-aineisten oton takia kokenut jo vaurioita. Hummastinvaaralla sekä sen lähiympäristössä risteilee kuitenkin ulkoilureitti, joka kulkee järvien eteläpuolitse ja jatkuu Pattijoelle asti.
Hankkeen suunnitellut voimalat tulevat näkymään Hummastinjärvien alueen eteläosaan, joten on mahdollista, että ulkoilureitin käyttäjille avautuu näkymiä hankealueen suuntaan ja katselupisteestä riippuen muutamia tai useita voimaloita on nähtävissä. Etäisyyttä on alle 3 km, joten näkyessään voimalat kohoavat korkeina elementteinä puiden latvojen yläpuolelle muuttaen maisemaa. Ulkoilureitti kulkee pääosin kuitenkin metsässä ja muuten sulkeutuneessa maisemassa, joten näkymiä hankealueen suuntaan avautuu vain harvoin
esim. järven rannalta tai avoimelta suoalueelta. Näkymien paikoittaisuudesta johtuen muutokset maisemassa
arvioidaan kuitenkin maltillisiksi ja vaikutukset merkittävyydeltään vähäisiksi.
Revonlahdella, hankealueen itäpuolella on latuja, kuntoratoja ja -reittejä, luistelukenttiä ja muita urheilualueita, joiden painopiste on Revonlahden keskustan tuntumassa. Kangastuulen tuulivoimapuiston näkyminen
Revonlahden keskustaan on hyvin paikoittaista puuston ja rakennuskannan peittovaikutuksen vuoksi, joten
hankkeen aiheuttamat maisemavaikutukset arvioidaan ko. alueille vähäisiksi.
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10.1.6 Yhteenveto
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 10-1) on esitetty yhteenvetona maisemavaikutukset ja niiden merkittävyys hankealueen lähialueella (0–6 km etäisyydellä).
Taulukko 10-1. Vaihtoehtojen vertailu ja hankealueen lähialueen (0–6 km) maisemaan kohdistuvien
vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa (VE1 ja VE2).
Vaihtoehto
VE1 (36 voimalaa)
Hummastinjärvien alue

Multaranta
Murto–Silta

Relletti

Korsunperä

Lahtiranta

Revonlahti

Ruukintie

Sammalkankaantie

Siikajokivarsi

VE2 (45 voimalaa)
Hummastinjärvien alue

Multaranta
Murto–Silta
Relletti
Korsunperä
Lahtiranta

Revonlahti
Ruukintie
Sammalkankaantie
Siikajokivarsi

Vaikutus

Vaikutuksen merkittävyys

Hankkeen toteutuessa Hummastinjärvien erämainen virkistysmaisema kokee muutoksia lähimpien tuulivoimaloiden
kohotessa metsän yläpuolelle suurina rakenteina. Kauemmat
voimalat muodostavat taustalle pienempien voimaloiden
rivistön, jotka laajentavat näkymäsektoria.
Suunniteltuja voimaloita tulee näkymään Multarannan caravanalueelle, joskin metsän taakse jää useita voimaloita.
Näkymät ovat pääosin sulkeutuneita ja tuulivoimaloiden osia
voi näkyä ainoastaan peltoaukeiden perältä, mistä muodostuu hieman pidempiä näkymiä hankealueen suuntaan. Vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Alueen sulkeutuneen luonteen takia maisemavaikutukset
jäävät hyvin vähäisiksi, sillä alueelta puuttuvat peltoaukeat,
joille voimalat muualla pääosin näkyvät.
Korsunperän peltoaukeat sijoittuvat pohjoiseen avaten
näkymiä hankealueen suuntaan. Alueelle tulee näkymään
voimaloita, mutta ainoastaan rajoitetulta alueelta.
Kangastuulen hankkeen merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat Lahtirannan puoleiselle peltoalueelle, missä
hankkeen kaikki tuulivoimalat ovat havaittavissa. Hankkeen
vaikutukset ovat erityisesti vt8 käyttäjien havaittavissa, sillä
voimalat näkyvät laajassa sektorissa suoraan edessä.
Vaikutuksia aiheutuu myös Revonlahdelle. Maisemavaikutukset ovat selkeimmät avoimilla alueilla, mistä hankkeen
lähes kaikki voimalat ovat havaittavissa. Näkymiä avautuu
etenkin Siikajoentieltä peltojen laidoilta. Sen sijaan Revonlahden keskustassa näkymät ovat paljon rajallisemmat
jokivarren puuston peittovaikutuksen vuoksi.
Osa Revonlahden alueen peltoaukeista sijoittuu keskustan
eteläpuolelle Ruukintielle joen länsirannalle. Hankkeen
voimaloita tulee näkymään peltojen etelälaidoille, mutta
pihapiirien ja peltojen reunojen puusto luo katvealueita
rajoittaen voimaloiden näkymistä esim. pihapiireihin.
Sammalkankaantien varressa maastonmuotojen ja puuston
peittovaikutuksen vuoksi näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan avautuu hyvin rajoitetusti ja vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Hankkeen toteutuessa maisema Siikajokivarressa tulee
muuttumaan, paikoin enemmän ja paikoin vähemmän metsien ja jokivarren puuston luodessa monin paikoin näkymäesteitä. Peltoalueille voimalat tulevat näkymään selvimmin.

Kohtalainen

Vaihtoehdossa VE2 hankealueen luoteiskulmalle tulee lisää
voimaloita, jotka tulevat näkymään Hummastinjärvien alueelle voimistaen hankkeen aiheuttamia maisemavaikutuksia.
Näkyvien voimaloiden lukumäärä kasvaa ja voimistaa maisemaan kohdistuvia vaikutuksia.
Vaihtoehdossa VE2 eteläisimmät voimalat sijoittuvat ko.
alueita lähimmäksi ja näkyvät täten selviten.
Tuulivoimalat eivät todennäköisesti näy Rellettiin. Korkeintaan osia voimaloista voi näkyä avoimimmille alueille.
Kuten Murrossa eteläisimmät voimalat lisäävät maisemaan
kohdistuvia vaikutuksia niiden jäädessä kuitenkin vähäisiksi.
Lahtirannasta havainnoituna tuulivoimaloiden lukumäärä
lisääntyy ja näkymäsektori laajenee ja syvenee. Vaihtoehdon VE2 myötä vaikutukset hieman voimistuvat.
Etäisyydet lähimpiin voimaloihin säilyy samana, mutta näkymäsektori laajenee hieman. Merkittävyys säilyy samana.
Näkymäsektori laajenee vaihtoehdon VE2 myötä hieman
voimistaen vaihtoehdon VE2 vaikutuksia.
Maisemavaikutukset säilyvät lähes samoina kuin vaihtoehdossa VE1, sillä näkymät jäävät edelleen paikoittaisiksi.
Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa VE1 joskin
hieman suuremmat voimaloiden määrän kasvamisen myötä.
Suurin osa voimaloista sijoittuu kuitenkin kauemmas, joten
vaikutusten merkittävyyden ei arvioida muuttuvan.

Kohtalainen

Kohtalainen
Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Kohtalainen
Vähäinen
Vähäinen
Vähäinen
Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen
Kohtalainen

Vähäinen
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10.1.7 Vaikutusten ja vaihtoehtojen vertailu tuulivoimapuiston lähialueen (<6 km) visuaalisessa maisemakuvassa
Kangastuulen hankealuetta lähimpänä sijaitseva maisemavaikutuksille herkkä kohde on Hummastinjärvien
alue, joka on alle 3 km etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista. Hummastinjärvien alueella Kangastuulen
voimalat nousevat selvästi metsän reunan yläpuolelle maisemaa hallitsevina elementteinä. Hummastinjärvien
osalta on merkitystä, kumpi vaihtoehto toteutuu, sillä vaihtoehdossa VE2 Hummastinjärvien puolella on kuusi
voimalaa enemmän kuin vaihtoehdossa VE1.
Hankealueen eteläpuolelle Tuomiojantien sekä Kallionevantien varteen tuulivoimalat näkyvät hyvin vaihtelevasti, sillä ne jäävät monin paikoin metsän taa lyhyestä etäisyydestä huolimatta. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on viisi enemmän hankealueen eteläosassa verrattuna vaihtoehtoon VE1 voimistaen vaikutuksia hankealueen eteläpuolella. Revonlahti sekä Siikajoen varsi sijaitsee alle 6 km päässä Kangastuulen voimaloista,
jolloin tuulivoimalat eivät enää muodosta yhtä hallitsevia elementtejä, vaikka ne näkyvätkin maisemassa
hyvin. Siikajokivarren laajoilla peltoaukeilla näkymät hankealueen suuntaan ovat pitkiä ja muodostavat leveitä sektoreita, jolloin hankkeen kaikki voimalat voivat näkyä. Vaihtoehto VE2 laajentaa näkymäsektoria etelän
suuntaan, joskaan voimalat eivät sijoitu yhtään lähemmäs. Mikäli kylien ja tuulivoimapuiston väliin jäävillä
metsäalueilla suoritetaan avohakkuita, saattavat ne lisätä suoria näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan. Avohakkuiden sijainnista ja laajuudesta riippuen maisemavaikutukset saattaisivat kasvaa mm. Siikajokivarressa,
Revonlahdella ja Hummastinjärvien alueella.
10.2

Vaikutukset tuulivoimapuiston väli- ja kaukoalueen (6–20 km) visuaaliseen maisemakuvaan

10.2.1 Siikajokisuu
Siikajokilaaksossa lähellä jokisuistoa sijaitsee Siikajoen kunnan keskusta, joka sijaitsee Kangastuulen hankealueelta katsottuna pohjoisessa noin 9 km päässä. Revonlahden ja Siikajoen kyläkeskusten välissä jokivarren
viljelyksien laajuus vaihtelee. Revonlahden peltoalueiden jälkeen jokilaakso ja sen asutus jatkuvat kapeana
vyöhykkeenä Siikajoen suuntaan. Saavuttaessa Ylipään ja Välikylän alueille jokilaakso laajenee ja muuttuu
avoimemmaksi. Kuten muualla jokilaaksossa myös Siikajokisuun alueella näkymät vaihtelevat sulkeutuneista
puoliavoimiin ja paikoin jopa avoimiin laajojen peltoaukeiden kohdalla. Siikajokisuun alueelta katsottuna
suunnitellut voimalat sijaitsevat etelässä, joten avoimia näkymiä ei muodostu tien varrelta hankealueen
suuntaan samalla tavalla kuin Revonlahdella.
Siikajoen keskustaan etäisyys lähentelee jo 10 km, jolloin tuulivoimalat vielä näkyvät, mutta maiseman muut
elementit vähentävät voimaloiden näkymistä ja hallitsevuutta maisemassa. Siikajoella metsät mutta myös
rakennukset luovat estevaikutuksia, jolloin tuulivoimalat ovat nähtävissä vain rajoitetuilla alueilla jokivarressa, missä on avoimempia alueita (Kuva 10-18, näkyvyysanalyysikartta). Ylipään alueelle Siikajokivarteen on
matkaa lähimmistä voimaloista noin 6,2 km, jolloin tuulivoimalat erottuvat hieman paremmin kuin Siikajoella
ja tuulivoimaloita on nähtävissä esimerkiksi Ylipään alueella etelän suunnalla kaukana maiseman taustalla.
Kangastuulen hankkeen maisemavaikutukset vähenevät jokilaaksossa siirryttäessä Ylipäästä kohti Siikajoen
keskustaa johtuen etäisyyden kasvamisesta ja näkyvyysalueiden paikoittaisuudesta. Tuulivoimaloiden lentoestevalot voivat erottua paremmin pimeän aikaan kuin varsinaiset voimalat valoisaan aikaan muuttaen
alueen muuten valotonta luonnetta. Siikajoen keskustan katuvalaistus lieventää vaikutuksia keskustan tuntumassa. Sikajokisuun osalta maisemaan aiheutuvat vaikutukset on arvioitu suuruusluokaltaan pieniksi ja
vaikutuskohteen herkkyys kohtalaiseksi. Siikajokisuuhun kohdistuvat maisemavaikutukset arvioidaan täten
merkittävyydeltään vähäisiksi. Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja, sillä erot vaihtoehtojen VE1 ja
VE2 välillä painottuvat hankealueen länsi- ja eteläreunoille. Vaikutusten merkittävyys on sama molemmissa
vaihtoehdoissa.
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Kuva 10-18. Kangastuulen hankkeen pohjoisenpuoleinen asutus, maisemakohteet ja vauriot sekä vaihtoehdon VE2 näkymäalueanalyysin tulokset.
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10.2.2 Pattijoen ja Olkijoen kyläalueet
Pattijoen kylä Raahen kaupungin kupeessa sekä Olkijoen kylä pohjoiseen vievän Siikajoen–Raahentien varressa sijoittuvat Kangastuulen hankkeen länsi- ja luoteispuolelle. Asutus sijoittuu Pattijoen taajamaan ja
taajaman eteläpuolella pääosin Pattijoen ja Kastellintien varrelle. Pattijoella asukkaita on enemmän kuin
pienessä Olkijoen kylässä, jonka asutus on sijoittunut molemmin puolin Olkijokea jokivarteen ja peltojen
laitamille. Pattijoelta katsottuna lähimmät voimalat sijoittuvat 8,4 km päähän valtatie 8 pohjoispuolelle, kun
taas Olkijoen kylältä katsottuna lähimmät voimalat sijoittuvat Hummastinjärvien taakse 7,0 km päähän.
Sekä Pattijoella että Olkijoella viljelysalueita halkovat joet puustoisine rantoineen ja peltolohkoja, kuten osittain pihapiirejäkin, rajaavat puurivistöt sekä eri levyiset metsäiset vyöhykkeet. Viljelysalueilla näkymät vaihtelevat sulkeutuneista puoliavoimiksi ja paikoin myös avoimiksi. Pattijoen taajamassa asutusta on tiheämmässä ja taajama-alueella rakennukset puolestaan estävät avoimien näkymien muodostumisen. Niillä avoimilla alueilla, missä näkymiä avautuu kauas, Kangastuulen voimaloita tai niiden osia on laajimmin näkyvissä.
Tarkempi näkymäalueanalyysikartta, jossa ovat myös Pattijoki ja Olkijoki, on esitetty lähialueen vaikutusten
yhteydessä Hummastinjärvien aluetta käsiteltäessä (Kuva 10-3, näkymäalueanalyysikartta).
Avoimempia alueita on Pattijoella taajaman eteläpuoleisella viljelysalueella sekä Olkijoella kylän läpi kulkevan
tien molemmin puolin. Pidemmät ja laajemmat näkymäalueet muodostuvat hankealueelta katsottuna peltojen
kauimmaiselle reunalle, mihin voimalat tulevat selvimmin näkymään. Etäisyyksistä riippuen voimalat voivat
nousta selvästi metsänrajan yläpuolelle tai muodostaa kauemmas maiseman taustalle pienempien voimaloiden rivistön. Näkyessään kauemmista voimaloista on todennäköisesti nähtävissä vain osia. Kangastuulen
hankkeen tuulivoimaloita voi näkyä paikoitellen molempiin kyliin avoimimmille alueille, jolloin tuulivoimalat
muodostavat laajan näkymäsektorin maiseman taustalle. Pitkästä etäisyydestä johtuen voimalat jäävät horisonttiin, eivätkä hallitse maisemaa. Asutuksen kannalta tuulivoimalat jäävät monin paikoin metsien tai rakennusten katveeseen, jolloin vaikutukset muodostuvat odotettua pienemmiksi. Puut ympäröivät pihapiirejä
sekä Pattijoella että Olkijoella, jolloin näkyvyys tuulivoimapuiston suuntaan on hyvin rajallinen. Olkijoella osa
asutuksessa sijaitsee peltojen länsilaidalla, mihin tuulivoimalat tulevat hyvin todennäköisesti näkymään kohtalaisen hyvin, joskin hieman pienempinä. Sen sijaan Pattijoella asutus keskittyy peltojen keskelle joen tai
tien varteen, mistä näkyvyys on selvästi heikompi.
Pitkän etäisyyden vuoksi Kangastuulen tuulivoimapuiston aiheuttamat maisemavaikutukset eivät aiheuta
merkittäviä muutoksia maisemakuvassa, vaikkakin tuulivoimaloita on paikoin näkyvissä. Vaikutukset vaihtelevat alueella liikuttaessa voimakkaasti riippuen metsän aiheuttamasta estevaikutuksesta. Idän suuntaan
tiellä liikuttaessa vain muutamat Kangastuulen tuulivoimalat näkyvät kapeassa näkymäsektorissa muuttaen
vähäisesti tienkäyttäjän havaitsemaa maisemaa. Kyseiset tuulivoimalat muodostavat selvän kiintopisteen
horisonttiin tien päähän. Muut tuulivoimalat näkyvät tien käyttäjille vaihtelevasti jääden suurimmaksi osin
metsän peittoon, jolloin ainoastaan osia lähimmistä tuulivoimaloista on havaittavissa tieltä käsin.
Pattijoen ja Olkijoen kylien sijoittuessa väli- ja kaukovyöhykkeelle vähentyvät tuulivoimaloiden aiheuttamat
maisemavaikutukset verrattuna lähivyöhykkeeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Näkyessään tuulivoimalat vielä
erottuvat hyvin, mutta etäisyyden kasvaessa niiden hallitsevuus maisemassa jää vähemmälle. Valtatie 8
varren maisemaan nousee uusia maamerkkejä Kangastuulen hankkeen toteutuessa. Tuulivoimalat muuttavat
jonkin verran alueiden maisemakuvaa erottuessaan metsän reunan yläpuolella, jonka lisäksi ne muuttavat
maisemaa myös hämärän aikaan. Tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle ja torniin asennettavat lentoestevalot muuttavat kohteiden muuten valotonta luonnetta pimeän aikaan. Mahdollinen katuvalaistus hieman lieventää lentoestevalojen tuomaa vaikutusta. Maisemavaikutukset on arvioitu suuruusluokaltaan pieniksi ja
vaikutuskohteen herkkyys kohtalaiseksi. Pattijoen ja Olkijoen kylien maisemiin kohdistuvat vaikutukset
arvioidaan täten vähäisiksi. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat kokonaisuudessaan pienemmät kuin vaihtoehdon VE2, mutta merkittävyyden osalta merkittäviä eroja ei synny.

Maisemaselvitys

52 / 62

10.2.3 Raahe
Kangastuulen tuulivoimapuiston väli- ja kaukoalueella sijaitsee myös Raahen kaupunki noin 10 km päässä.
Raahe on kuntaliitosten myötä laajentunut, mutta asumisen painopiste on keskittynyt kaupungin taajamaan.
Raahe poikkeaa muista lähimmistä asutuskeskittymistä tiheämmän ja korkeamman rakentamisen myötä,
joka vaikuttaa myös tuulivoimaloiden näkymiseen alueelle. Näkymäalueanalyysin mukaan suunnitellut voimalat tulevat näkymään Raahen keskustaan, mutta analyysissä ei ole huomioitu rakennusten aiheuttamaa peittovaikutusta, minkä seurauksena Raahesta, etenkään keskustasta ei juuri avaudu näkymiä hankealueen
suuntaan tai ne ovat hyvin rajoittuneita. Rakennusten lisäksi puusto peittää näkymiä.
Etäisyyttä Raahen keskustaan tai taajamaan on pääosin yli 10 km, joten tuulivoimalat erottuvat pienenä
horisontin yläpuolella, eivätkä täten tule hallitsemaan maisemaa Raahessa. Raahen keskustassa rakennukset
peittävät enemmän näkymiä hankealueen suuntaan ja luovat katvealueita, joten taajamassa matalan rakentamisen alueilla näkyvyys on paikoin parempi ja tuulivoimaloita voi näkyä pihapiireihin. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kuitenkin pieniksi ja vaikutuskohteen herkkyys kohtalaiseksi mm. vaikutusten
kokevien ihmisten suuren määrän vuoksi. Raaheen kohdistuvien maisemavaikutusten merkittävyys muodostuu täten vähäiseksi.

10.2.4 Ruukki
Siikajoen kuntaan kuuluva Ruukin kylä sijaitsee Siikajokivarressa noin 8 km päässä Revonlahdelta kaakkoon
ja etäisyyttä lähimpiin VE2 voimaloihin on noin 12 km. Pellot reunustavat jokea ja jokivarren asutus jatkuu
nauhamaisena Revonlahdelta Ruukin taajamaan asti. Revonlahden ja Siikajokisuun tapaan laajoilta peltoalueilta avautuu näkymiä hankealueen suuntaan, mutta monin paikoin maisema on puoliavointa tai sulkeutunutta, jolloin näkymät hankealueen suuntaan ovat hyvin rajoittuneet. Ruukintien varrella tien länsipuolen puusto
peittää näkymiä tehokkaasti tuulivoimapuiston suuntaan, jolloin voimaloita voi havainnoida vain tietyiltä
alueilta peltojen laidoilta.
Ruukin taajama on sijoittunut Siikajoen molemmin puolin asutuksen keskittyessä joen länsipuolelle. Taajama
on pääosin metsien ympäröimä, sillä laajemmat peltoaukeat sijoittuvat taajaman ulkopuolelle. Kangastuulen
suunnitellut tuulivoimalat eivät tule juuri näkymään Ruukin keskustaan, sillä hankealueen suuntaan avautuvat näkymät ovat kyseisellä alueella hyvin rajallisia. Alueelle voi näkyä joitakin tuulivoimaloita ja niistäkin
vain lavat tai osia lavoista, sillä etäisyyttä on yli 10 km ja kauimmaisiin voimaloihin jopa 20 km. Voimalat
erottuvat paikoin pienenä horisontin yläpuolella sulautuen kaukomaisemaan. Maisemaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä, vaikutusten suuruuden ollessa pieni ja herkkyyden vähäinen.

10.2.5 Muut herkät alueet/kohteet
Maisemakuvallisesti herkkinä alueina voidaan pitää myös mm. suojelualueita, vesialueita, kuten Perämerta,
tai virkistysalueita. Väli- ja kaukoalueilla vaikutukset eivät aiheudu yhtä voimakkaina, mutta hankkeen toteutuessa maisema tulee muuttumaan mm. valtatie 8 varressa, Revonlahdelta itään sijaitsevalla Revonnevan
Natura-alueella. Hankkeen myötä suoalueen erämainen maisema muuttuu, mutta riittävän etäisyyden vuoksi
tuulivoimalat eivät hallitse maisemaa, vaan ne erottuvat pieninä horisontin yläpuolella. Muutokset maisemassa voivat vaikuttaa suolla liikkujien kokemuksiin alueesta. Luontokohteiden lisäksi hankealueen väli- ja kaukoalueella on myös muita virkistyskäyttökohteita, joihin suunnitellut voimalat voivat paikoin näkyä. Hietamaan vapaa-aikakeskus (10 km), Ruukin hevoskeskus sekä maaseutuoppilaitos (11 km) sijaitsevat Ruukin
keskustan läheisyydessä, eikä suunniteltujen tuulivoimaloiden arvioida muuttavan ko. virkistysmaisemia, sillä
näkymät ovat rajallisia.
Molemmissa vaihtoehdoissa suunnitellut tuulivoimalat tulevat näkymään selkeästi myös avomerelle sekä
rannikon saarten maanpuoleisille rannoille, missä on veneilyreittejä ja mihin osa rannikon virkistyskäytöstä
suuntautuu. Merellä liikkujille avautuu esteettömiä näkymiä hankealueen suuntaan. Suunnitellut voimalat
tulevat näkymään merelle, mutta kohoten pieninä metsänrajan yläpuolelle. Lentoestevalot, varsinkin kirkkaat
vilkkuvat valot, tulevat erottumaan pimeään aikaan todennäköisesti paremmin kuin itse tuulivoimalat va-
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loisaan aikaan. Hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyys arvioidaan lähi- ja kaukoalueen
herkillä alueilla vähäiseksi.

10.2.6 Yhteenveto
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 10-2) on esitetty yhteenvetona maisemavaikutukset ja niiden merkittävyys hankealueen väli- ja kaukoalueilla (6–20 km etäisyydellä).
Taulukko 10-2. Vaihtoehtojen vertailu ja hankealueen väli- ja kaukoalueen (6–20 km) maisemaan kohdistuvien vaikutusten merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa (VE1 ja VE2).
Vaihtoehto
VE1 (36 voimalaa)
Siikajokisuu

Olkijoki

Pattijoki

Raahe

Ruukki

VE2 (45 voimalaa)
Siikajokisuu

Olkijoki

Pattijoki

Raahe

Ruukki

Vaikutus

Vaikutuksen merkittävyys

Vaikutukset Siikajokivarressa vähenevät kuljettaessa kohti
Siikajokea etäisyyden kasvaessa ja näkymien rajoittuessa
puuston ja rakennusten peittovaikutuksen vuoksi.
Olkijoella vaikutukset kohdistuvat kylän alueelle ja etenkin
kylällä sijaitsevien peltoaukeiden länsireunalle, mistä avautuu pitkät ja kohtalaisen laajat näkymät hankealueen suuntaan. Etäisyyden ollessa yli 6 km eivät tuulivoimalat nouse
hallitseviksi metsänreunan yläpuolelle.
Pattijoella Kangastuulen tuulivoimalat ovat selviten havaittavissa valtatie 8 varrelta. Pattijoen taajamasta näkymät ovat
puuston ja rakennusten vuoksi hyvin rajalliset, mutta vastaavasti taajaman eteläpuolisten peltoalueiden länsireunalta
avautuu näkymiä paremmin hankkeen suuntaan.
Suunnitellut voimalat voivat paikoin näkyä Raaheen, mutta
puuston ja kaupungissa erityisesti rakennusten aiheuttaman
peittovaikutuksen vuoksi tuulivoimalat tulevat näkymään
Raaheen vain paikoin. Näkyessään voimalat nousevat kohtalaisen pieninä horisontin yläpuolelle, sillä etäisyyttä lähimpiin
voimaloihin on yli 10 km.
Hankealueelta Ruukin keskustaan on etäisyyttä yli 10, jolloin
maisemavaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Ruukista ei
avaudu laajoja näkymiä hankealueen suuntaan, vaan voimalat ovat nähtävissä hyvin rajoitetulta alueelta.

Vähäinen

Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset Siikajokisuuhun saattavat
paikoin hieman kasvaa luoteisten voimaloiden myötä, vaikka
etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on edelleen vähintään 6 km.
Vaihtoehdossa VE2 näkymäsektori laajenee Olkijoen suunnalta tarkasteltuna. Vaikutukset eivät kuitenkaan merkittävästi lisäänny.
Pattijoelle aiheutuvien maisemavaikutusten kannalta vaihtoehdon VE2 vaikutukset ovat hieman suuremmat kuin vaihtoehdossa VE1, mutta merkittäviä muutoksia tuulivoimaloiden
näkymisessä ei todennäköisesti ole.
Näkyvien tuulivoimaloiden määrä vaihtoehdon VE2 myötä
kasvaa, mutta näkyvyyden paikoittaisuuden vuoksi maisemavaikutusten merkittävyys säilyy samana.
Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välillä ei ole suurta eroa arvioitaessa Ruukin keskustaan tai taajamaan kohdistuvien maisemavaikutusten merkittävyyttä.

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

10.2.7 Vaikutusten ja vaihtoehtojen vertailu tuulivoimapuiston väli- ja kaukoalueen (6–20 km) visuaalisessa
maisemakuvassa
Kangastuulen tuulivoimapuiston väli- ja kaukoalueella sijaitsee Siikajokivarressa Siikajoen kuntakeskus ja
Ruukin kylä sekä hankealueen länsi- ja luoteispuolella Raahen kaupunki, Olkijoen ja Pattijoen kyläalueet. Yli 6
km päässä Olkijoella ja Pattijoella tuulivoimalat tulevat vielä näkymään mutta maiseman muiden elementtien
rinnalla ne eivät ole enää niin hallitsevia. Raahessa näkymät tulevat olemaan rakennusten peittovaikutuksen
vuoksi rajoittuneemmat. Kun taas yli 10 km päässä Siikajoella ja Ruukissa voimaloita on vaikeampi hahmottaa ja ne sulautuvat osaksi kaukomaisemaa. Selkeimmät näkymät ja laajimmat näkymäsektorit muodostuvat
laajempien peltoaukeiden kohdalla, joskaan tuulivoimalat eivät enää kohoa selvästi horisontin yläpuolelle
vaan voimaloista näkyy todennäköisesti vain lavat tai osia lavoista. Metsien, osittain myös rakennusten peittovaikutuksen sekä etäisyyden kasvun takia näkymät ovat monin paikoin hyvin rajallisia ja vain paikoin muodostuu kapeita sektoreita, mistä useita voimaloita on kerralla nähtävissä. Mainittujen paikkojen lisäksi noin
20 km säteellä hankealueesta ei ole muita kuntakeskuksia tai suurempia kyliä, joihin hankkeesta aiheutuisi
maisemavaikutuksia.
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11. VAIKUTUKSET ARVOKKAISIIN MAISEMA- JA KULTTUURIALUEISIIN
11.1.1 Revonlahden kulttuurimaisema
Revonlahden kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas maisema-alue, joka sijaitsee Kangastuulen hankealueelta katsottuna idässä. Maisemakokonaisuus muodostuu Siikajokea ympäröivästä kulttuurimaisemasta
Revonlahdella, johon kuuluvat Siikajoessa sijaitseva Huhansaari ympäröivine viljelysalueineen. Maisema-alue
sisältää maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön Martikkalan agraarimaiseman rakennuksineen, Revonlahden kirkon, kirkkopuiston ja hautausmaan sekä maakunnallisesti arvokkaan SiikajokiRevonlahti maisematien.
Revonlahden kulttuurimaiseman avoimimmat näkymät avautuvat maisema-alueen itäosan Lahtirannan peltoalueelta, mistä hankkeen kaikki suunnitellut tuulivoimalat ovat havaittavissa katselupisteestä riippuen (Kuva
10-12, näkyvyysanalyysikartta). Lahtirannan alueella vaikutukset ovat merkittävimpiä, koska alueen maiseman maakunnallisen statuksen lisäksi alueella kulkevien ja vaikutukset kokevien ihmisten määrä on suuri.
Kangastuulen tuulivoimalat näkyvät Lahtirannan pelloilta ja valtatieltä sekä sen varrelta. Maisema-alueelle
saavuttaessa idän suunnalta vastassa oleva metsänreuna muodostaa tasaisen jalustan, jonka takaa tuulivoimalat nousevat korkeampina ja matalampina etäisyydestä riippuen. Kangastuulen lähimmät tuulivoimalat
ovat noin 5,8 km etäisyydellä, jolloin ne erottuvat selkeästi muusta maisemasta. Kokonaisuudessaan hankkeen voimalat muodostavat leveän sektorin, jossa voimaloita on näkyvissä. Sektori on leveämpi vaihtoehdossa VE2. Havainnekuvia Revonlahdelta Lahtirannan puolelta on esitetty aikaisempien vaikutustarkastelujen
yhteydessä (Kuva 10-13… Kuva 10-15).
Muita arvokkaita kohteita sijaitsee mm. Revonlahden kyläkeskuksen tuntumassa Huhansaaressa, missä Revonlahden kirkko kirkkopuistoineen jää suurten puiden suojaan, joten Revonlahden kirkolta ei avaudu näkymiä hankealueen suuntaan. Myös jokivarren puusto peittää näkymiä kirkon länsipuolella. Revonlahden kyläkeskuksesta Siikajoelle päin lähtee maakunnallisesti arvokas maisematie (Siikajoki-Revonlahtie), joka mutkittelee maisema-alueen pohjoisosassa Siikajoen länsipuolella Siikajoentietä pitkin luoteeseen. Tiellä ja muutoinkin alueella kuljettaessa maisemat vaihtelevat sulkeutuneista puoliavoimiksi ja suurilla peltoaukeilla maisema on paikoin jopa avoin. Kangastuulen kaikki voimalat ovat mahdollisesti nähtävissä niiltä alueilta, mistä
avautuu esteettömät ja pitkät näkymät hankealueen suuntaan. Näillä alueilla maisema-alueen luonne muuttuu. Paikoin jokivarren puustosta sekä joen itäpuolen peltojen laajuudesta riippuen näkymiä hankealueen
suuntaan avautuu myös toiselta puolelta jokea.
Kangastuulen tuulivoimapuiston tuulivoimaloita on nähtävissä myös Revonlahden maisema-alueen eteläosassa Ruukintien varresta. Ruukintien varressa on lisäksi Martikkalan maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde, johon on sisällytetty Kallilantien varressa sijaitseva Kallilan tila. Martikkalan tilojen
lisäksi alueella sijaitsee muitakin maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia. Martikkala
mukaan lukien Kallila sijaitsevat peltoaukeilla, jonne hankkeen tuulivoimaloista osa on nähtävissä (Kuvat 111, 11-2). Vanhoja tiloja ympäröivät puut ja peltoja rajaavat puurivistöt rajaavat näkymiä voimaloiden jäädessä puiden taakse. Etäisyyttä ko. kohteisiin on keskimäärin noin 6 km, jolloin tuulivoimalat vielä erottuvat
hyvin maisemassa näkyessään. Kauimmaisista voimaloista näkyy vain osia. Laajimmat näkymät avautuvat
peltojen koillis–itäreunoilta, mutta näkymäsektorit eivät muodostu yhtä laajoiksi kuin Lahtirannassa.
Revonlahden melko suurpiirteisessä ja tasaisessa maisemassa tuulivoimalat muodostavat laajan kokonaisuuden maiseman taustalle aiheuttaen muutoksia kulttuurimaiseman luonteessa ja ominaispiirteissä. Vaikutukset
ovat merkittävimpiä Lahtirannan puolella, missä voimalat ovat erittäin hyvin havainnoitavissa ja missä vaikutuksen kokevien ihmisten määrä nousee suureksi maisema-alueen lävistävän valtatien 8 takia. Muualla kulttuurimaisema-alueella tuulivoimaloiden näkyminen vaihtelee suuresti. Kulttuurimaisema-alueen sietokyvyn ei
kuitenkaan arvioida ylittyvän maiseman muutoksesta huolimatta. Hankkeen vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaisiksi vaikutuksen suuruuden ollessa keskisuuri ja herkkyyden puolestaan kohtalainen.
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Molempien vaihtoehtojen osalta merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi, vaikka tuulivoimaloiden näkymäsektori laajenee vaihtoehdon VE2 myötä.

Kuva 11-1. Havainnekuva Kallilantien varresta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita. Rautalankamalli havainnollistaa, kuinka paljon alueen kasvillisuus peittäisi näkymiä katselupisteestä. Etäisyyttä lähimpään
Kangastuulen tuulivoimalaan on noin 5,7 km. Laajin vaihtoehto VE 2 sisältää siniset voimalanumeroinnit
(VE 1) ja vihreät voimalanumeroinnit. Kameran polttoväli on 28 mm.

Kuva 11-2. Havainnekuva Kallilantien varresta kohti suunniteltuja tuulivoimaloita vaihtoehdossa VE2.
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11.1.2 Siikajoen suun kulttuurimaisema
Siikajoen suun kulttuurimaisema sijaitsee Kangastuulen tuulivoimahankkeesta pohjoiseen ja on arvotettu
maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Maisema-alue sisältää valtakunnallisista RKY 2009 kohteista
Nikolan umpipihan sekä Siikajoen kirkon ympäristöineen sekä osan Pohjanmaan rantatiestä, joka kulkee
Siikajoen kirkon ympäristössä. Maisema-alueen halki pitkin Siikajokivartta kulkee lisäksi Siikajoki-Revonlahti
maisematie. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteiksi on ehdotettu Komppalinnan koulukeskusta ja Meijerinsaarta, jotka sijoittuvat maisema-alueen keskiosaan Siikajoenkylään joen länsirannalle.
Siikajokea seurailevilta vanhoilta teiltä avautuu vaihtelevia rajattuja näkymiä tien suuntaisesti sekä viljelysalueille. Siikajoki–Revonlahti maisematieltä Kangastuulen suunnitellut tuulivoimalat ovat nähtävissä maiseman avautuessa etelään (Kuva 10-18, näkyvyysanalyysikartta). Parhaiten Kangastuulen suunnitellut tuulivoimalat ovat havaittavissa Siikajoen suun kulttuurimaiseman eteläosasta mm. maisematien varrelta, johon
merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat. Avoimille peltoalueille Ylipään sekä Välikylän alueille avautuu näkymiä hankealueen suuntaan ja monin paikoin useita voimaloita on nähtävissä. Laajimmat ja pisimmät näkymät avautuvat ns. peltojen perältä ja joen länsirannalta maisematieltä, missä näkyvissä on useita voimaloita. Joen itärannalle ja siellä kulkevalle Revonlahdentielle voimalat eivät todennäköisesti tule näkymään kovin
hyvin puuston peittävän vaikutuksen vuoksi. Ylipään alueelle on matkaa noin 6 km, joten näkyessään tuulivoimalat erottuvat maisemassa taustalla, eivätkä enää muodosta hallitsevaa elementtiä. Kauemmista voimaloista erottuu vain osia ja osa saattaa jäädä kokonaan metsän taa piiloon.
Nikolan umpipiha sijoittuu Siikajokilaaksoon joen länsitörmälle Siikajoen suun kulttuurimaiseman eteläosaan.
Pellot ympäröivät tilaa etelästä, mutta näkymät hankealueen suuntaan muodostuvat silti kohtalaisen kapeiksi. Kangastuulen tuulivoimaloita tai osia niistä voi näkyä rakennetun kulttuuriympäristön pelloille muttei itse
umpipihalle rakennusten peittäessä näkymät aiheuttaen vain vähäisiä vaikutuksia. Siikajoelle asti, missä
loput maakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sijaitsevat, vaikutukset vähänevät
etäisyyden ja peittovaikutuksen lisääntyessä. Siikajokivarressa sijaitsevat Komppalinnan koulukeskus ja Meijerinsaari jäävät lähivaikutusalueen ulkopuolelle etäisyyden kasvaessa yli 8 km. Edellä mainitut kohteet jäävät todennäköisesti katveeseen niin, ettei Kangastuulen voimaloita voida havaita niiltä käsin. Myös Pohjanmaan rantatie sijaitsee sen verran kaukana, että näkymien avautuessa ja tuulivoimaloiden näkyessä ne näkyvät horisontissa kohtalaisen pieninä.
Siikajoen suun kulttuurimaisemassa tuulivoimalat muodostavat maisema-alueen eteläosiin metsän taustalle
nousevan kokonaisuuden. Riittävän suuren etäisyyden vuoksi hankkeen vaikutukset kulttuurimaisemassa
eivät kuitenkaan nouse merkittäviksi, vaikka paikoin maisemassa erottuvat tuulivoimalat aiheuttavat muutoksia maiseman luonteeseen ja ominaispiirteisiin paikoin enemmän ja vähemmän, sillä tuulivoimaloiden
näkyminen maisemassa vaihtelee kulttuurimaiseman eri alueilla suuresti. Kulttuurimaisema-alueen sietokyvyn ei arvioida ylittyvän Kangastuulen hankkeen toteutumisen myötä. Hankkeen vaikutukset arvioidaan pieniksi Siikajoen suun maisema-alueen pohjoisosassa ja keskisuureksi maisema-alueen eteläosassa. Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan puolestaan kohtalaiseksi, sillä kyse on kuitenkin maakunnallisesti arvokkaasta
maisema-alueesta rakennetun kulttuuriympäristön kohteineen. Kangastuulen arvokkaisiin maisema- ja kulttuurialueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on vähäinen maisema-alueen pohjoisosassa ja kohtalainen sen eteläosassa. Vaihtoehtojen välillä ei synny merkittäviä eroja, jotta merkittävyys muuttuisi.

11.1.3 Olkijoen kylä
Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa huomioitu kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä Olkijoen kylä sijaitsee Pattijoelta Siikajoelle vievän tien varrella. Kylä on osa Olkijoen tienoon viljelysmaisemaa, joka avautuu molemmin puolin tietä juuri kylän kohdalla. Rakennuskanta on
monin paikoin vanhaa ja maisema avointa tai puoliavointa viljelysmaisemaa. Olkijoen kulttuurihistoriallisesti
merkittäviin kohteisiin kuuluvat Olkijoen rauhanpirtti, Olkijoen koulu, Yli-Maunulan pilkkapetäjä sekä Jussilan
talouskeskus. Olkijoen kylän läpi pohjoiseen kulkee maakunnallisesti ja osittain myös valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Pohjanmaan rantatie.
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Olkijoen kylä on pieni kylä keskellä peltoaukeaa ja tien varrelta avautuu paikoin esteettömiä näkymiä tuulivoimapuistojen suuntaan (Kuva 10-3, näkyvyysanalyysikartta). Kylän läpi virtaa Olkijoki, jonka puustoiset
rannat aiheuttavat peittovaikutuksia rajaten näkymiä Kangastuulen tuulivoimapuiston suuntaan. Lisäksi näkymäesteitä muodostavat pihapiirien puustot ja peltoaukeita rajaavat ja halkovat puurivit tai kapeat metsäkaistaleet, jotka vaikuttavat hankkeen näkymiseen riippuen katselupisteestä.
Kangastuulen lähimpiin VE2 voimaloihin on matkaa Olkijoen kulttuuriympäristöalueen reunalta 6,5 km, joten
peltoalueen länsilaidalta etäisyyttä voimaloihin tulee jo lähes 8 km. Suunnitelluista voimaloista lähimmät
näkyvät vielä horisontissa metsänreunan yläpuolella ja voimalat erottaa ympäröivästä maisemasta, mutta ne
eivät ole pitkän etäisyyden vuoksi enää hallitsevia. Suurin osa voimaloista sijaitsee yli 10 km päässä, jossa ne
erottuvat pieninä ja niitä voi olla jopa vaikea erottaa. Kauemmista voimaloista, jotka vielä näkyvät metsän
takaa, erottuvat vain lavat tai osia niistä.
Olkijoen kylän peltoaukean molemmin puolin tie jatkaa kulkua metsäisten alueiden keskellä, jolloin tuulivoimalat eivät ole puuston takaa havaittavissa. Maisema tien varrella voi vaihdella, mutta suurin osa on sulkeutunutta metsätalousmaisemaa. Sen sijaan avoimilta peltoalueilta, kuten Olkijoen kylän kohdalta, avautuu
esteettömiä näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan, etenkin peltoaukean länsilaidalta. Olkijoen kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin tuulivoimalat näkyvät vaihtelevasti puuston ja rakennusten peittävyyden mukaan. Olkijoen koulu sekä rauhanpirtti sijaitsevat keskellä kylää, mutta Olkijokivarren puustoiset rantavyöhykkeet heikentävät näkyvyyttä hankealueen suuntaan jättäen osan suunnitelluista tuulivoimaloista kokonaan taakseen. Muut arvokohteet sijaitsevat aukean itälaidalla, jolloin metsän peittovaikutus on suurempi.
Kangastuulen tuulivoimapuiston voimalat muuttavat Olkijoen kylän viljelysmaisemaa ja sen ominaispiirteitä
tuulivoimaloista osan näkyessä metsänrajan yläpuolella idänsuunnalla. Suunnitelluista voimaloista vain osa
näkyy kylän keskiosiin, suurin osa peltoaukean länsireunalle, jonne kauemmista voimaloista erottuu kuitenkin
vain lavat tai osa lavoista. Kulttuurimaisemaa voidaan pitää vaikutuksille melko herkkänä kohteena, mutta
koska suunnitellut voimalat eivät hallitse maisemaa idässä ja näkymät kylältä hankkeen suuntaan ovat monin
paikoin rajallisia, ei maiseman sietokyvyn arvioida ylittyvän Kangastuulen hankkeen toteutumisen myötä.
Tuulivoimaloiden näkymiseen alueella vaikuttavat ennen kaikkea peltojen väliset metsäsaarekkeet, jotka
paikoin peittävät näkymiä. Olkijoen kyläalueeseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan pieniksi
ja vaikutuskohteen herkkyys vähäiseksi. Vaikutusten merkittävyys on täten vähäinen.

11.1.4 Pattijoen kulttuurimaisema
Pattijoen kulttuurimaisema sijaitsee Kangastuulen tuulivoimapuiston länsipuolella noin 8 km päässä Pattijoen
taajaman eteläpuolella. Kulttuurimaisema rajautuu taajaman ulkopuolelle, joskin Pattijoen taajamassa maisema-alueen läheisyydessä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Pattijoen
museosilta sekä maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde Pattijoen kirkko ympäristöineen. Pattijoen taajaman läpi pohjoiseen johtaa Pohjanmaan rantatie, joka on maakunnallinen sekä osittain myös valtakunnallinen rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Pattijoen kulttuurimaiseman merkittävimmät näkymät
suuntautuvat erityisesti lännen suuntaan Raaheen päin, joita havainnoidaan valtatietä länteen ajettaessa, kun
taas Kangastuulen hankealue sijoittuu päinvastaiseen suuntaan.
Kulttuurimaiseman läpi johtaa valtatie 8, jolta avautuu näkymä Kangastuulen hankkeen suuntaan. Tietä lähimpänä sijaitsevat voimalat näkyvät tien päässä kapeassa näkymäsektorissa selkeinä rakenteina muuttaen
tien käyttäjän havaitsemaa maisemaa. Kauempana tiestä sijaitsevat tuulivoimalat tai lähinnä voimaloiden
siivet tai siipien kärjet ovat nähtävissä paikoin tietä reunustavien metsien takaa. Pienten peltoaukeiden kohdalla maisema voi avautua hieman enemmän mahdollistaen useamman voimalan tai voimaloiden siipien näkymisen.
Pattijoen kulttuurimaisema-alue on pääosin tasaista, paikoin kumpuilevaa viljelysaluetta, jossa peltolohkojen
väliset metsäkaistaleet ja jokivarren puusto katkovat pitkiä näkymiä. Peltoaukean länsilaidalta avautuu avoimempi ja pidempiä näkymiä hankealueen suuntaan mahdollistaen useiden voimaloiden näkymisen kulttuuri-
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maisema-alueelle (Kuva 10-3, näkyvyysanalyysikartta). Maastonmuotojen ja ympäröivien metsien vuoksi
kulttuurimaiseman etelä-, pohjois- ja itäosiin hankkeen voimalat eivät tule näkymään. Avoimille peltoaukeilla
kohdistuu vähintään yhtä suuria vaikutuksia kuin valtatielle, sillä peltoaukeilla näkymäsektori on laajempi ja
voimaloita näkyy mahdollisesti enemmän. Voimalat eivät kuitenkaan enää ole hallitsevia näkyessään metsänreunan yläpuolella, sillä lähimmiltä voimaloilta Pattijoen kulttuurimaiseman länsireunaan on lähes 10 km.
Suurin osa voimaloista jää täten metsän katveeseen tai niistä näkyy korkeintaan osia.
Pattijoen museosilta sekä kirkko ympäristöineen sijoittuvat Pattijoen taajamaan, missä rakennuskanta on
tiheämpää kuin maaseudulla luoden näkymäesteitä myös tuulivoimapuiston suuntaan. Kangastuulen tuulivoimaloita ei ole nähtävissä Pattijoen kirkolta, eikä museosillalta niiden sijaitessa metsäisen alueen keskellä.
Pohjanmaan rantatiellä edetessä maisemat vaihtelevat ja tuulivoimaloita voi paikoin olla nähtävissä avoimilta
alueilta tarkasteltuna.
Pattijoen kulttuurimaisema muodostuu Pattijoen ympärille sijoittuvista viljelysalueista, joista suurin osa sijoittuu Pattijoen taajaman eteläpuolelle. Viljelysalueilta Kangastuulen hankealueelle suuntautuvia näkymiä katkovat ja rajoittavat erilevyiset metsäkaistaleet, jotka vaikuttavat maiseman taustalle kohoavien tuulivoimapuistojen muodostamien kokonaisuuksien laajuuteen. Tarkastelupisteestä riippuen kokonaisuudet voivat olla
melko laajoja, mutta suurimmaksi osaksi ne muodostuvat todennäköisesti melko kapeiksi, jonka lisäksi näkyvät voimalat kohoavat kohtalaisen pieninä metsänreunan yläpuolelle. Verrattuna esimerkiksi Revonlahden
maisema-alueelle aiheutuviin maisemavaikutuksiin, ovat Pattijoen kulttuurimaisemaan kohdistuvat vaikutukset huomattavasti vähäisempiä pidemmistä etäisyyksistä johtuen. Tienkäyttäjien näkökulmasta eivät Pattijoelta avautuvat näkymät ole läheskään yhtä vaikuttavia kuin lähestyttäessä hankealuetta Limingan suunnalta.
Kohtalaisen herkässä maisemassa tuulivoimahankkeet aiheuttavat muutoksia maiseman luonteessa mutta
jäävät vähäisiksi pitkän etäisyyden vuoksi. Tuulivoimaloiden näkyminen kulttuurimaisemassa vaihtelee suuresti metsän peittovaikutuksesta johtuen. Suurimmaksi osaksi niilläkin alueilla, mihin voimaloita tulisi näkymään, voimalat, voimaloiden lavat tai osia niistä näkyvät suhteellisen pieninä metsän reunan yläpuolella.
Maisemavaikutusten merkittävyys on arvioitu vähäiseksi vaikutuskohteen vähäisen herkkyyden ja pienten
vaikutusten perusteella, eikä kulttuurimaiseman sietokyvyn arvioida ylittyvän. Hankevaihtoehtojen väliset
erot eivät luo suuria eroja Pattijoen kulttuurimaisemaan kohdistuviin vaikutuksiin, joten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi molemmissa vaihtoehdoissa.

11.1.5 Relletti
Relletin alue on voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa huomioitu kulttuuriympäristön
vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi. Alueella sijaitsee ainakin kulttuurihistoriallisesti
arvokas Relletin vanha asemarakennus Kokkola–Oulu välisen junaradan varrella. Relletin maiseman luonne
on muuttunut vuosikymmenten saatossa sulkeutuneemmaksi maiseman ollessa nykyisin pääosin joko sulkeutunut tai puoliavoin. Rakennuskanta Relletissä on pääosin vanhaa ja osa taloista on todennäköisesti kylmillään. Olkijoen kylän tavoin Rellettiä ei ole enää määritelty Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa maakunnallisesti arvokkaaksi maisema- tai kulttuurikohteeksi, joskin yksittäiset arvokkaat rakennukset on voitu selvityksissä huomioida.
Maiseman sulkeutuneisuuden vuoksi näkymät hankealueen suuntaan ovat hyvin rajallisia, eikä suunniteltuja
tuulivoimaloita juuri näy Relletin alueelle. Pisimmät näkymät avautuvat junaradan suuntaisesti poispäin hankealueelta, sillä alueella on jäljellä enää kaksi pienempää peltoaluetta. Joitakin tuulivoimaloita voi näkyä
peltojen eteläreunoille, mutta sekin on epätodennäköistä. Sijaintia ja olosuhteita voi verrata Murtoon ja sieltä
tehtyihin havainnekuviin (Kuva 10-10, Kuva 10-11), sillä Murron ja Relletin välinen etäisyys lähimpiin voimaloihin ei ole kovin suuri ja peltoaukeat ovat jokseenkin samankokoisia. Murtoon Kangastuulen tuulivoimalat
näkyvät vain vaihtoehdossa VE2, joten tilanne lienee sama Relletissä. Alueelle voi näkyä muutaman voimalan
roottori ja lavat tai osia lavoista maisemavaikutusten jäädessä melko pieniksi. Vanhan asemarakennuksen
piha on avoin radan suuntaan, mutta sulkeutunut pohjoiseen hankealueen suuntaan, joten voimalat eivät tule
näkymään Relletin aseman pihapiiriin.
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Kangastuulen tuulivoimahanke ei juuri muuta kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeän Relletin maiseman luonnetta tai sen ominaispiirteitä. Hankkeen voimalat eivät juuri näy alueelle, joten alueen sietokyky
ei tule ylittymään tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä. Relletin alueen muuttuneen luonteen vuoksi vaikutuskohteen herkkyys määritellään vähäiseksi ja alueeseen kohdistuvat vaikutukset pieniksi, jolloin vaikutusten merkittävyys tulee olemaan vähäinen. Hankevaihtoehtojen merkittävyydet ovat yhtäläiset.

11.1.6 Yhteenveto
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 11-1) on vedetty yhteen Kangastuulen tuulivoimapuiston vaikutusalueella
sijaitseviin arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvat vaikutukset ja niiden merkittävyydet.
Taulukko 11-1. Vaikutukset ja niiden merkittävyys hankealueen
Vaihtoehto
VE1 (35 voimalaa)
Revonlahden kulttuurimaisema

Siikajoen suun kulttuurimaisema

Olkijoen kylämaisema

Pattijoen kulttuurimaisema

Relletti

VE2 (46 voimalaa)
Revonlahden kulttuurimaisema

Siikajoen suun kulttuurimaisema

Olkijoen kylämaisema

Pattijoen kulttuurimaisema

Relletti

Vaikutus

Vaikutuksen merkittävyys

Revonlahden kulttuurimaisemaan kohdistuu
hankkeen myötä muutoksia, jotka vaikuttavat
selvästi maiseman luonteeseen ja sen kokemiseen. Kyseinen maisema-alue sijaitsee hankealuetta lähimpänä, joten vaikutukset ovat sitä
mukaan merkittävimpiä. Kulttuurimaisemaalueen sisällä merkittävimmät vaikutukset
kohdistuvat Lahtirannan puoleiselle alueelle,
missä hanke tulee vaikuttamaan avoimilla
peltoaukeilla länteen avautuviin näkymiin.
Siikajoen suun kulttuurimaisema-alueen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat alueen
eteläosiin ja erityisesti eteläosien peltoalueille.
Hankkeen tuulivoimaloita tulee näkymään
alueella ja lähimmät voimalat erottuvat selvästi
metsänrajan yläpuolelle etäisyyden ollessa
vielä kohtalainen. Kauempana vaikutukset
vähenevät.
Olkijoen kylän viljelysmaisemaan voimalat
tulevat näkymään rajoitetusti metsän ja pihapiirien tai peltojen laitojen puuston vaikutuksesta. Laajimmat näkymät avautuvat peltoalueen länsilaidalta, mistä tarkasteltuna voimalat
eivät enää nouse metsänreunan yläpuolelle
kovin hallitsevina etäisyyden ollessa jo 8 km.
Pattijoen kulttuurimaiseman monimuotoisen
luonteen vuoksi hankkeen suuntaan ei juuri
avaudu pitkiä tai laajoja näkymiä, jotka mahdollistaisivat kaikkien voimaloiden näkymisen
maisema-alueen laajuudesta huolimatta. Voimaloita tulee näkymään valtatie 8 varteen sekä
peltoaukean länsilaidalle voimaloiden noustessa
jonkin verran metsänrajan yläpuolelle.
Vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi maiseman
sulkeutuneen luonteen vuoksi, eikä voimaloita
välttämättä näy Relletin alueella.

Kohtalainen

Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa
VE1 mutta hieman voimistuen laajemmasta
vaihtoehdosta johtuen. Maisema-alueen eri
osista avautuvat näkymäsektorit laajentuvat ja
syventyvät jonkin verran vaihtoehdossa VE2.
Vaihtoehdossa VE2 näkymäsektori laajenee
myös pohjoisemmaksi Siikajokivarteen Hummastinjärven läheisten voimaloiden lisääntyessä. Muutoin vaikutukset ovat yhtäläiset vaihtoehdon VE1 kanssa.
Vaikutuksia voi verrata vaihtoehdon VE1 synnyttämiin vaikutuksiin, sillä merkittäviä muutoksia ei vaihtoehdon VE2 myötä aiheudu.
Voimaloiden määrä horisontissa lisääntyy
muutamalla, mutta etäisyyttä on jo niin paljon,
että voimalat sulautuvat kaukomaisemaan.
Pattijoen kulttuurimaisemasta avautuvat näkymäsektorit saattavat hieman laajentua vaihtoehdon VE2 myötä. Muutoin vaikutukset ovat
yhtäläisiä vaihtoehdon VE1 vaikutusten kanssa.
Vaihtoehdon VE2 eteläisimpien voimaloiden
myötä alueella näkyy joitakin voimaloita.

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Maisemaselvitys

60 / 62

12. LENTOESTEVALOJEN VAIKUTUKSET
Tuulivoimaloihin tulee asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden takaamiseksi. Lentoesteet on merkittävä
Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi 31.1.2013) määräysten mukaisesti. Voimalat tulee varustaa sekä ympäri
vuorokauden valaisevilla valoilla että pimeällä käytössä olevilla valoilla. Lentoestevalot asennetaan tuulivoimaloiden konehuoneen päälle eli valot sijaitsevat voimaloiden napakorkeudella. Asennettavan lentoestevalon
valaistusteho ja valon tyyppi määräytyy lentoesteen korkeuden ja lentoesteen sijainnin mukaan. Päivävalo on
suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo tai kiinteä punainen valo ja yövalo suuritehoinen vilkkuva valkoinen tai
keskitehoinen vilkkuva tai kiinteä punainen valo. Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan
yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden
korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia punaisia kiinteitä valoja. Ohjeistuksessa esitetyistä valovaihtoehdoista kiinteä punainen valo aiheuttaa vähiten huomiota ympäristöön.
Koska hankkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden maston korkeus on maksimissaan 150 m maanpinnasta,
tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa pienitehoiset lentoestevalot tasaisin, alle 52 metrin välein. Tornivaloista
vähintään kahden valon tulee näkyä kaikista ilma-alusten lähestymissuunnista.
Ympäristöön välittyvän valon määrän vähentämiseksi yhtenäisen tuulivoimapuiston lentoestevalot voidaan
ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien
valaisinten kehä (suuritehoisella vilkkuvalla, valkoisella valolla varustettujen voimaloiden etäisyys toisistaan
on oltava alle 2 km) ja kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia, jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston sisältä merkittävästi muita korkeampi voimala tulee merkitä
tehokkaammin estevaloin. Tuulivoimapuiston lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti.
Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimaloiden korkein kohta (napakorkeus).
Käytännössä valo on siis mahdollista havaita sää- ja valaistusolosuhteista riippuen kauempana kuin itse voimala. Valolähteet on suunnattu ylöspäin, joten ne valaisevat enemmän taivasta kuin maisemaa. Päiväsaikaan
taivaan valoisuus on niin suuri, ettei lentoestevalon kirkkaus pysty nousemaan häiritsevän voimakkaaksi
taustavaloon nähden. Pilvisellä säällä valot voivat jonkin verran heijastua pilvistä, mikä erottuu erityisesti
pimeään aikaan. Päiväsaikaan huonolla kelillä valot eivät näy kauas runsaan pilvisyyden ja sateen takia. Valon vilkkuminen muuten pimeässä näkymässä voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä tekijänä.
Lentoestevalojen maisemavaikutuksia on käsitelty myös varsinaisten maisemavaikutusten yhteydessä, sillä
tuulivoimaloiden konehuoneiden päälle ja torniin asennettavat lentoestevalot aiheuttavat vaikutuksia maiseman luonteeseen. Lentoestevalot muuttavat maiseman muuten valotonta luonnetta pimeän aikaan. Erämaisen alueen maisemassa lentoestevalojen aiheuttamat muutokset korostuvat verrattuna asutusalueiden ennestään valaistuun maisemaan. Väli- ja kaukoalueella lentoestevalojen vaikutukset korostuvat, sillä pelkät
voimalat on kauempaa vaikeampi havaita pelkällä ihmissilmällä ja lentoestevalot parantavat tuulivoimaloiden
havaitsemista yli 10 km päässä, missä tuulivoimalat muutoin sulautuvat maisemaa.

13. HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMINEN, 0VAIHTOEHDON VAIKUTUKSET
Mikäli hanketta ei toteuteta, alueen maisemakuvan kehitys jatkuu nykyisenlaisena. Muutoksia alueen maisemaan tulee, jos alueella toteutetaan avohakkuita tai alueen maankäyttö muuttuu. Maisemallisesti arvokkaiden viljelymaisemien säilyminen riippuu siitä, jatkuuko perinteinen maatalous. Kulttuuriympäristön kehitys
jatkuu nykyisen kaltaisena. Mikäli vanhoja rakennuksia ja muita arvokohteita ei pidetä kunnossa, ränsistyvät
ne ajan myötä ja niiden arvo laskee.
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14. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENNYSTOIMET
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa merkittävästi voimalan koko, koska suuremmat voimalat näkyvät kauas. Lisäksi koko vaikuttaa voimalan valaistustarpeeseen.
Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksia voidaan lieventää poistamalla tuulivoimaloita erityisesti kyläalueiden ympäristössä. Myös huolellisella voimaloiden sijoitussuunnittelulla suhteessa tiettyihin erityisen herkkiin
kohteisiin

nähden

voidaan

lieventää

haitallisia

vaikutuksia.

Kangastuulen

tuulivoimapuiston

YVA-

selostusvaiheeseen haitallisia maisemavaikutuksia on jo pyritty vähentämään poistamalla tuulivoimaloita ja
siirtämällä voimaloita kauemmaksi lähimmistä asuin- ja lomarakennuksista ja muilta herkiltä alueilta kuten
Hummastinjärvien alueelta. Vaikutuksia maisemaan voidaan lieventää myös välttämällä tuulivoimaloiden
muodostamien suorien linjojen synnyttämää mahdollista muurivaikutusta, sillä erilaisissa muodostelmissa
olevat tuulivoimapuistot näkyvät maisemassa eri tavoin ja luovat erilaisia vaikutelmia.
Vaikutuksia lähimaisemaan voidaan lieventää esim. rakentamalla tuulivoimalan alue lähiympäristöön luonnollisesti liittyväksi kasvillisuuden, käytettävien pinnoitteiden ja maastomuotojen suhteen. Metsä muodostaa
monin paikoin tärkeän näköesteen, joten metsänhoitotoimenpiteiden rajoittamisella tietyillä näkymäsektoreilla, voidaan vaikuttaa voimaloiden näkyvyyteen.

15. ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tuulivoimapuiston maisemavaikutusten arviointia vaikeuttaa maiseman ja sitä kautta näkymien muuttuminen
ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina. Puuston ja muun kasvillisuuden kasvaminen sekä esimerkiksi avohakkuut
voivat muuttaa maiseman luonnetta ja näkymiä lyhyessäkin ajassa. Muuten tasaisessa maastossa, kuten
Pohjanmaalla, metsien peittovaikutuksen merkitys korostuu. Maisemavaikutukset eivät ole mitattavissa olevia
tai yksiselitteisiä.
Tuulivoimaloiden aiheuttamien visuaalisten vaikutusten kokeminen on subjektiivista ja myös analyysien ja
arviointien tekeminen edellyttävät tulkintaa ja näkemystä, minkä vuoksi mm. vaikutusten merkittävyyden ja
vaikutustavan arvioiminen on haastavaa. Vaikutusten kokemiseen vaikuttavat mm. henkilön suhde kyseiseen
alueeseen, aiheeseen liittyvä tietämys ja mielenkiinto sekä henkilökohtaiset perusteet kyseisen alueen arvostamiseen.
Havainnekuvien käyttö arvioinnin apuna sisältää myös epävarmuustekijöitä, sillä kuvasovitteiden lopulliseen
ulkoasuun vaikuttaa monta eri tekijää. Lisäksi kuvat kertovat vain arvion siitä, miltä maisemanmuutos voisi
kyseisellä alueella näyttää. Lähialueella tehtävät metsienhoitotoimenpiteet ja joskus jo muutaman puun kaataminen voivat vaikuttaa tuulivoimaloiden näkymiseen merkittävästi. Lisäksi mm. kuvakulmalla ja säätilalla
on suuri merkitys kuvasovitteen luomaan vaikutelmaan.
Lähtötietojen yleispiirteisyys sekä aineistojen ajantasaisuus ja niissä esiintyvät virheet voivat aiheuttaa epävarmuutta mm. paikkatietopohjaisissa analyyseissä. Myös laajojen aineistojen esittämisen myötä tiettyjen
asioiden tai ilmiöiden yleistäminen voivat lisätä epävarmuutta.
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