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TIIVISTELMÄ
Siikajoen edustan merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan
alueelle sijoitettaisiin vaihtoehdosta riippuen 24 – 29 voimalaa. Tuulivoimaloiden
napakorkeus ja roottorin halkaisija tulisivat olemaan noin 100 metriä. Nimellisteholtaan voimalat olisivat noin 3 MW:n voimaloita.
Hankevastaavana toimii Intercon-Energy Oy. Intercon-Energy on virolainen uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen, erityisesti tuulivoimaan keskittynyt yritys.
Yhtiö on kehittämässä tuulivoimahankkeita Virossa ja Suomessa.
Hankkeessa on tarkoitus tuottaa ympäristöystävällistä energiaa ja siten olla mukana
toteuttamassa Euroopan unionissa sovittuja, ja kansallisia ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita.
Suomen hallituksen 6.11.2008 hyväksymä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia käsittelee toimenpiteitä vuoteen 2020. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että
tuulienergiaa valjastetaan käyttöön vuoteen 2020 mennessä noin 6 TWh eli Suomeen pitäisi rakentaa vähintään 700 kpl 3 MW:n suuruisia tuulivoimaloita (Työ- ja
elinkeinoministeriö, tiedote 300/2008). Hanke edustaa tästä tavoitteesta noin 4 %:ia.
Pohjois-Suomen strategia 2011 –ohjelmassa ja Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiassa 2015 on annettu tavoitteet tuulivoiman lisäämiseksi. Pohjois-Pohjanmaan energiastrategiassa on asetettu tavoitteeksi rakentaa tuulivoimaa 50 – 220 MW vuoteen
2015 mennessä. Hanke edustaa tästä tavoitteesta noin 40 %:ia.
Hanketta on lähdetty kehittämään, koska alueen on katsottu soveltuvan tuulivoiman
tuotantoon. Hankealueesta vain pieni osa, Vareskarin alue, on merkitty tuulivoiman
tuotantoalueeksi. Alueen tuuliolosuhteet ovat kuitenkin kohtuullisen hyvät ja rannikon läheisyys (teknis-taloudellisuus) mahdollistavat tuulivoimatuotannon.
Hankkeeseen sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
(YVA –menettelyä), jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäristöön. Menettelyllä pyritään löytämään myös keinoja haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja
minimoimiseksi. Tavoitteena on edelleen lisätä eri sidosryhmien tiedonsaantia
hankkeesta. Tämä dokumentti on YVA –menettelyn ohjelmarunko, jossa kuvataan
YVA –menettelyssä selvitettävät asiat ja menetelmät niiden selvittämiseksi.
Tässä arviointiohjelmassa on käsitelty 0 –vaihtoehdon lisäksi kahta eri hankevaihtoehtoa.
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Vaihtoehto VE0. Hanketta ei toteuteta. Alue säilyy muuttumattomana.
Vaihtoehto VE1. Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa. Alueella olevat nykyiset voimalat Säikkä 1 ja 2 puretaan. Säikkä 2:n tilalle rakennetaan uusi isompi tuulivoimala.
Vaihtoehto VE2. Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa ja Merikylänlahden edustalle viisi tuulivoimalaa. Varessäikän alueella
olevat nykyiset voimalat Säikkä 1 ja Säikkä 2 puretaan. Säikkä 2:n tilalle rakennetaan uusi isompi voimala. Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 29 kappaletta
Tässä arviointiohjelmassa käsitellään myös sähkönsiirtoa tuulivoimaloista Siikajoen
Varessäikässä olevaan sähköasemaan sekä sähköasemalta valtakunnan sähköverk-
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koon Siikajoen Ruukkiin. Sähkönsiirron osalta arvioidaan vaihtoehtoa, joka noudattaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan merkittyä 110 kV pääsähköjohdon yhteystarvelinjausta.
Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan Ely –keskus, jonka
tehtävänä on kuuluttaa hankkeesta ja pyytää arviointiohjelmasta lausunnot. Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle tietoa siitä, mitä asioita jatkotyössä eli
arviointiselostuksessa on vielä huomioitava. Arviointiselostuksessa esitetään vaihtoehtojen vertailu ja varsinainen ympäristövaikutusten arviointi. YVA –menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta laaditun lausunnon
hankevastaavalle. YVA –ohjelmasta järjestetään julkinen yleisötilaisuus yhteysviranomaisen ilmoittamana aikana.
Siikajoen tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi
alkuvuodesta 2010 YVA –ohjelman laatimisella. YVA –selostusvaihe käynnistyy
syksyllä 2010. YVA –prosessi on tarkoitus saada päätöksen tämän hetkisten aikataulujen mukaan alkuvuodesta 2011.
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YVA –menettelyn jälkeen tuulipuistolle haetaan tarvittavat luvat hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että valmistelevia rakennustöitä päästäisiin aloittamaan
kesällä 2011. Tuulivoimalat on tarkoitus asentaa paikoilleen kesällä 2012 ja tuotanto
aloittaa 2012 - 2013.
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LYHYESTI TUULIVOIMASTA
Tuulivoimaa on hyödynnetty ihmisten tarpeisiin ainakin 3000 vuoden ajan. Ennen
1900 –lukua tuulivoimaa käytettiin pääasiallisesti suoraan mekaanisen työn tekemiseen, kuten veden pumppaamiseen tai viljan jauhantaan. Teollistumisen myötä tällaiset tuulta hyödyntävät sovellukset korvattiin usein kuitenkin fossiilisia polttoaineita tai sähköä käyttävillä sovelluksilla.
Kiinnostus tuulivoimaan, kuten muihinkin uusiutuviin energiamuotoihin, palasi kuitenkin ensimmäisen öljykriisin aikaan 1970 –luvulla. Tuulivoimalla pyrittiin nyt
tuottamaan sähköenergiaa perinteisen mekaanisen energian sijasta.
Merkittävin tuulivoiman kehittäminen alkoi 1970 –luvun alussa, ja vaiheittain siitä
oli tullut 1990 –luvun loppuun mennessä yksi merkittävimmistä vakaista uusiutuvista energiamuodoista. 1990 –luvulla tuulivoiman kehitys ja kapasiteetin kasvu oli
erittäin voimakasta; tuulivoiman kapasiteetti noin kaksinkertaistui kolmen vuoden
välein. 1980 -luvun lopussa 300 kW:n turbiini ja 30 metrin roottorihalkaisija olivat
sen ajan teknologian huipulla, kun taas jo 1990 –luvun lopulla 2 MW:n turbiinit ja
halkaisijaltaan 80 metriä olevat roottorit olivat mahdollisia.
Asennetun tuulivoimakapasiteetin keskiteho on kasvanut myös Suomessa nopeasti
viime vuosien aikana. Suomessa vuosittain asennetun kapasiteetin keskiteho on kasvanut 173 kW:sta vuonna 1991, 3 MW:iin vuonna 2008. (Holttinen & Stenberg)
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Suomen tuulivoimakapasiteetti oli toukokuussa 2010 147 MW, 118 tuulivoimalaa
(Kuva 1).

Kuva 1. Tuulivoimalaitokset Suomessa 05/2010. (VTT)
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Tuulivoimalla tuotetaan noin 0,3 % Suomen sähkönkulutuksesta, noin 277 GWh
vuonna 2009 (Kuva 2).

Kuva 2. Suomen tuulivoimatuotanto (GWh) ja yhteenlaskettu kapasiteetti (MW vuoden 2009 lopussa). Tuotantoindeksi 100 % vastaa keskimääräistä vuosituotantoa 1987
– 2001. (VTT)

Tuulivoimalla tuotetaan hieman yli prosentti maailman sähköntuotannosta ja sillä
tuotettiin 3 % Euroopan sähköstä vuoden 2007 lopussa. Euroopan tuulivoimatuottajien edunvalvontajärjestö (EWEA) ennustaa tuulivoiman tuottavan 13 % Euroopan
sähköstä vuonna 2020. Suurimpia tuulivoimaa tuottavia maita ovat Tanska, Espanja
ja Saksa. Tuulivoiman tuotanto on nelinkertaistunut aikavälillä 2000 – 2006 ja kasvu jatkuu edelleen hyvin merkittävänä.
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Suomen ensimmäinen tuulipuisto perustettiin vuoden 1991 syksyllä Vaasan lähelle
Korsnäsiin. Se koostui neljästä 200 kW:n laitteesta, jotka ovat nykyisin Suomessa
vanhimmat toimivat tuulivoimalat. Tuulipuistojen läpimurtovuosi oli 1993, jolloin
rakennettiin jo useita tuulivoimaloita.
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1 YVA –MENETTELY
1.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA –menettely, perustuu lakiin
(468/1994, 267/1999, 458/2006) ja asetukseen (713/2006). Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioimista jo
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Menettelyn tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua sekä vaikuttaa hankkeisiin ja hankkeiden suunnitteluun. YVA –menettelyssä tuotetaan tietoa päätöksenteon perustaksi.
YVA –asetuksessa on esitetty hankeluettelo, joihin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan. Tuulivoimalat ja tuulipuistot eivät nykyisellään sisälly YVA
–asetuksen mukaiseen hankeluetteloon. Tuulivoimahankkeet vaativat kuitenkin
YVA –menettelyn silloin, kun ne todennäköisesti aiheuttavat haitallisia ympäristövaikutuksia. Päätöksen YVA –menettelyn tarpeellisuudesta tekee paikallinen ELY –
keskus.
Suuret tuulivoimahankkeet tullaan lisäämään vuoden 2010 aikana hankeluetteloon.
Pienemmissä tuulivoimahankkeissa päätöksen YVA –menettelyn tarpeellisuudesta
tekee kuitenkin edelleen tapauskohtaisesti paikallinen ELY –keskus.
Vaikka hankkeen toteuttaminen ei vaatisikaan YVA – menettelyä, tulee hankevastaavan kuitenkin olla selvillä hankkeen aiheuttamista ympäristöhaitoista (YVA –lain
selvilläolovelvollisuus 25 §).
Tuulipuistohankkeisiin liittyy oleellisesti sähkönsiirto. Vähintään 220 kV voimajohtohankkeet, joiden pituus on yli 15 km vaativat YVA –menettelyn. Kun kyse on alle
220 kV hankkeesta, josta saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, päätöksen YVA –menettelyn tarpeellisuudesta tekee ympäristöministeriö. Vaikka hankkeen toteuttaminen ei vaatisikaan YVA – menettelyä, tulee hankevastaavan
kuitenkin olla selvillä hankkeen aiheuttamista ympäristöhaitoista (YVA –lain selvilläolovelvollisuus 25 §).
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Arviointiohjelma
YVA –menettely käynnistyy arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelma on
selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään
ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa esitetään mm. perustiedot
hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista sekä suunnitelma tiedottamisesta hankeen
aikana ja arvio hankkeen aikataulusta.
Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus tiedottaa arviointiohjelman nähtäville asettamisesta alueen kunnissa. Yhteysviranomainen järjestää
nähtävilläoloaikana yleisötilaisuuden, jossa arviointiohjelmaa esitellään. Arviointiohjelmasta voi antaa yhteysviranomaiselle mielipiteitä sen nähtävilläoloaikana.
Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja pyytämänsä lausunnot ja antaa oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle, minkä jälkeen selvitys- ja
arviointityö jatkuu.
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Arviointiselostus
Arviointiselostukseen kootaan arviointiohjelmassa esitetyt tiedot. Selostuksessa esitetään myös ympäristönvaikutuksia varten tehtyjen erillisselvitysten tulokset sekä
edellä mainittuihin tietoihin perustuvat arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailu,
arvioinnissa käytetty aineisto lähdeviitteineen, käytetyt arviointimenetelmät ja yhteenveto arviointityöstä. Selostuksessa tulee esittää myös arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämis- ja ehkäisykeinot.
Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta ja järjestää selostukseen liittyvän yleisötilaisuuden. Arviointiselostus on nähtävillä kahden kuukauden ajan, jolloin asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää
mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen pyytää lausunnon useilta
viranomaistahoilta mm. kunnilta, merenkulun viranomaisilta, ilmailuhallinnolta ja
museovirastolta. Lausuntoa pyydetään myös useilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä kuten
paikallisilta kalastusosakaskunnilta sekä luonnonsuojelu- ja linnustoihmisiltä. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa oma
lausuntonsa osittain saatuihin lausuntoihin perustuen viimeistään kahden kuukauden
kuluttua nähtävilläolon päättymisestä.
YVA –menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA –
selostuksesta hankkeesta vastaavalle. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhemmässä päätöksenteossa ja lupaharkinnassa.
YVA –menettely ei ole lupamenettely vaan kuulemismenettely.
HANKKEESTA VASTAAVA

VUOROPUHELU

YHTEYSVIRANOMAINEN

tiedottaminen ja osallistuminen
ARVIOINTIOHJELMA

KUULUTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
- kuulutus ja nähtävilläolo
- yleisötilaisuus
- tiedotusvälineet
- kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
ARVOINTIOHJELMASTA
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- ohjausryhmätyö
SELVITYKSET, ARVIOINTI
JA VERTAILU

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
ARVIOINTIOHJELMASTA

ARVIOINTISELOSTUS

KUULUTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
- kuulutus ja nähtävilläolo
- yleisötilaisuus
- tiedotusvälineet
- kirjalliset mielipiteet ja lausunnot

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
ARVOINTISELOSTUKSESTA

- ohjausryhmätyö
YVA-MENETTELY PÄÄTTYY

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Kuva 3. YVA –menettelyn vaiheet.
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1.2 Siikajoen tuulipuiston YVA:n tarpeellisuus
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus on 22.04.2010 antamassaan päätöksessä (Dnro
POPELY/67/07.04/2010) todennut, että Siikajoen edustan merituulipuistohankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Päätöksen perusteluissa ELY –keskus toteaa, että kyseessä on YVA –lain 4 §:n 2
momentin mukainen hanke, joka todennäköisesti aiheuttaa laissa tarkoitettuja merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankealue on suhteellisen suuri ja vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Hanke sijoittuu suojelualueiden läheisyyteen ja kansainvälisestikin tärkeälle lintualueelle. Hankkeella saattaa olla sellaisia merkittäviä vaikutuksia vesiympäristöön, pohjaeliöstöön, kalakantoihin, kalastukseen, liikenteeseen,
maisemakuvaan, suojelualueisiin, linnustoon, loma- ja muuhun asutukseen sekä virkistyskäyttöön, jotka on syytä selvittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.
Vaikutukset voivat olla sekä pysyviä että väliaikaisia. Hankkeella ja sen vaikutusalueelle sijoittuvilla muilla tuulipuistohankkeilla, erityisesti Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeella, saattaa olla sellaisia yhteisvaikutuksia, jotka on perusteltua selvittää YVA –menettelyssä. Natura -alueiden läheisyys vaatii erityistä vaikutusarviointia.
Oleellisena osana hankkeeseen kuuluu sähkönsiirto. Sähkönsiirron vaikutusten arviointi kuuluu arviointimenettelyyn.

1.3 YVA -menettelyn osapuolet
1.3.1 Hankkeesta vastaava
Hankevastaavana Siikajoen tuulipuistohankkeessa toimii Intercon- Energy Oy.
Intercon-Energy on virolainen uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen, erityisesti tuulivoimaan, keskittynyt yritys. Yhtiö on kehittämässä tuulivoimahankkeita
Virossa ja Suomessa.
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Intercon-Energy Oy
Iltatie 11 A 1
02210 Espoo
Yhteyshenkilö:
Markku Tarkiainen, puh. 050 4616 836
m.tarkiainen@intercon-energy.com

1.3.2 Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY –keskus). ELY –keskus ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn
täytäntöönpanoa, toimii yhteysviranomaisena ja huolehtii YVA –laissa (468/1994)
ja –asetuksessa (713/2006) annetuista tehtävistä.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Veteraanikatu 1
90100 Oulu
Yhteyshenkilö:
Heli Harjula, puh. 040 821 6223
heli.harjula@ely-keskus.fi

1.3.3 YVA –konsultti
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja –selostuksen laatimisesta vastaa WSP
Environmental Oy.
WSP Environmental on kansainvälinen ja laaja-alainen konsultointiyhtiö. WSP Environmental Oy tarjoaa rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä suunnittelu-,
projektinhallinta- ja tutkimuspalveluja, jotka perustuvat laajaan kokemukseen ja
osaamiseen energia- ja ympäristösuunnittelusta.
WSP Environmental Oy
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 Oulu
Yhteyshenkilö:
Jaana Hakola, puh. 0207 864 856
jaana.hakola@w spgroup.fi

Empower Oy vastaa hankeen sähkönsiirtoon liittyvästä suunnittelusta (mm. voimajohtoreittien linjaukset, liityntäpisteet ja voimajohtojen tekniset ominaisuudet).
1.3.4 Seurantaryhmä
Seurantaryhmän rooli YVA –menettelyssä on keskeinen. Sen tehtävän on varmistaa,
että varsinainen arviointityö ja sitä varten tehtävät selvitykset ovat riittäviä ja
asianmukaisia. Seurantaryhmään kuuluu yleensä edustajia eri viranomaisista ja
YVA –menettelyn onnistumisen kannalta tärkeistä järjestöistä ja yhteisöistä. Yleensä myös hankealueen kunnalla on mahdollisuus osallistua seurantaryhmän toimintaan.
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Siikajoen tuulipuisto seurantaryhmään on kutsuttu edustajat seuraavilta tahoilta:
* Pohjois-Pohjanmaan Ely –keskus

* Siikajoen kunta

* Hailuodon kunta

* Lumijoen kunta

* Pohjois-Pohjanmaan liitto

* Museovirasto

* Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo

* Finavia, Oulun lentoasema

* Liikennevirasto, Länsi-Suomen väyläyksikkö * Kainuun Ely –keskus, kalatalous
* Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut

* Puolustusvoimat, Lapin lennosto

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

* Siikajoen osakaskunta

* Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry

* Tauvon osakaskunta

* Pohjois-Perämeren ammattikalastajat ry

* Oulunsalon osakaskunta
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* Oulunsalon Kalastajainseura ry

* Hailuodon Kalastajainseura ry

* Lumijoen/Lapinniemen osakaskunta
* Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
* Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
* Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdistys
Ensimmäinen seurantaryhmän kokous pidetään 15.6.2010.

1.4 Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen
YVA –menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on
mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianosaiset voivat osallistua hankkeen
käsittelyyn toimittamalla näkemyksensä kirjallisena yhteysviranomaiselle (PohjoisPohjanmaan ELY –keskukselle) tai epävirallisesti hankevastaavalle tai YVA –
konsultille.
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus tiedottaa arviointiohjelmasta ja –selostuksesta
kuuluttamalla siitä Siikajoen ja Hailuodon kuntien ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan myös sähköisesti ELY –keskuksen nettisivuilla ja mm. sanomalehti Kalevassa.
Sekä arviointiohjelma että –selostus ovat nähtävillä kokonaisuudessaan Siikajoen ja
Hailuodon kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksessa sekä ELY –keskuksen
nettisivuilla (www.ely-keskus.fi > ELY -keskukset > Pohjois-Pohjanmaan ELY –
keskus > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA >
Vireillä olevat YVA hankkeet).
Yhteysviranomainen järjestää sekä arviointiohjelmasta että –selostuksesta yleisötilaisuudet nähtävilläolon aikana, joissa YVA –menettelyä, arviointiohjelmaa ja –
selostusta esitellään yleisölle.
YVA –ohjelmasta järjestetään yleisötilaisuus Siikajoenkylän nuorisotiloissa (Heikinhovi) keskiviikkona 16.6.2010 klo. 17.30 – 20.00.
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Kannanotot tullee esittää kirjallisesti ja ne tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY
–keskukseen kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kannanotto voidaan laatia vapaamuotoisesti. Kannanotosta tulisi kuitenkin löytyä ainakin seuraavat
asiat:
•

se tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskukselle

•

siitä tulee käydä ilmi minkä hankkeen YVA:aa se koskee

•

mitä esitetään ja miten esityksiä perustellaan

•

kannanoton laatija, hänen yhteystietonsa sekä laatimisajankohta.

Mitä selkeämpi ja perustellumpi kannanotto on, sitä todennäköisimmin siinä esitetyt
asiat otetaan huomioon. Kannanotossa voi myös esittää ehdotuksia siitä, miten osallistuminen menettelyn aikana tulisi järjestää.
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1.5 YVA –menettelyn aikataulu
Siikajoen tuulipuiston YVA –menettely käynnistyi tammikuussa 2010 arviointiohjelman laatimisella. Kevään, kesän ja syksyn 2010 aikana on tarkoitus tehdä ympäristövaikutusten arviointia varten erilaisia luontoselvityksiä mm. linnusto- ja kalastoselvityksiä sekä erilaisia teknisiä selvityksiä mm. merialueen rakennettavuuden
tutkimuksia.
Valmistuneiden selvitysten jälkeen syksyllä 2010 lähdetään työstämään arviointiselostusta. Suunnitelmien mukaan arviointiselostus olisi valmis syyskuun lopussa,
jolloin YVA –menettely olisi mahdollista saada päätökseen alkuvuodesta 2011
(Taulukko 1).
Taulukko 1. Siikajoen tuulipuiston YVA –menettelyn arvioitu aikataulu.
2

3

4

5

6

2010
7

8

9

10

11

12

1

2011
2

3

1 YVA -ohjelma
Lähtömateriaalin hankkiminen
Arviointiohjelman laatiminen

▬▬▬
▬▬▬▬▬▬

Nähtävilläolo, kannanotot

▬▬▬▬▬▬

Yhteysviranomaisen lausunto

▬▬

2 YVA -selostus
Arviointityö, selvitykset

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬

Arviointiselostuksen laatiminen
Nähtävilläolo, kannanotot

▬▬▬▬

Yhteysviranomaisen lausunto

▬▬▬▬

Vuoropuhelu

☺
☺

Seurantaryhmä
Yleisöesittelyt/tilaisuudet

☺

☺
☺

2 HANKEKUVAUS
2.1 Hankkeen sijainti ja tarkoitus
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2.1.1 Hankkeen sijainti
Hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Siikajoen kunnan merialueella (Kuva 4).
Tuulivoimaloiden sijoituspaikat ovat noin 2 - 8 metriä syvillä vesialueilla. Lähimmät voimalat sijaitsisivat noin 400 metrin etäisyydellä Siikajoen rannikosta ja noin 3
kilometrin etäisyydellä Hailuodon rannikosta. Hankealueiden kokonaispinta-ala on
noin 8 neliökilometriä.
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Kuva 4. Siikajoen tuulipuistohankkeen sijainti.

Keskimääräinen tuulennopeus alueella vaihtelee 7 – 9,5 m/s (Taulukko 2, Kuva 5).
Tuulisin ajanjakso on myöhäissyksy lokakuusta joulukuuhun. Tuulettomia päiviä on
vuodessa keskimäärin 3 – 4.
Taulukko 2. Keskimääräinen tuulennopeus Siikajoen edustan merialueella 50, 100 ja
200 metrin korkeudella. (www.tuuliatlas.fi) 3 MW:n tuulivoimalan lavat ulottuvat
noin 150 metrin korkeudelle.
Piste
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Piste 1
Piste 2
Piste 3
Piste 4
Piste 5

Tuulennopeus, m/s
50 m
100 m
200 m
7,6
8,4
9,3
7,8
8,6
9,5
7,5
8,3
9,2
7,6
8,4
9,3
7,5
8,2
9,1
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Piste
Piste 6
Piste 7
Piste 8
Piste 9

Tuulennopeus, m/s
50 m
100 m
200 m
7,4
8,2
9,2
7,3
8,1
9,0
7,0
7,8
8,7
7,4
8,2
9,0
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Kuva 5. Taulukon 2 tuulennopeuspisteet. (© Affecto Finland, Karttakeskus, lupa
L8619)

Varessäikän alueelle on pystytetty tuulimittausmasto. Tuulimittauksia on tarkoitus
tehdä vuoden ajan.
2.1.2 Hankkeen tausta
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Hankealueella nykyisin olevat voimalat (Säikkä 1 ja Säikkä 2) ovat espanjalaisen
Spanish Power S.L:n tytäryhtiön Spawer Kraft Oy:n omistuksessa. Spanish Power
S.L kehittää tuuli- ja aurinkovoimaloita Madridista käsin. Yhtiön ensimmäinen sijoitus Suomeen tapahtui kesäkuussa 2009, jolloin yhtiö osti Vattenfall Sähköverkko
Oy:ltä 10 tuulivoimalaa. Kyseiset voimalat sijaitsevat Kalajoella, Siikajoella ja Hailuodossa.
Säikkä 1:n ja Säikkä 2:n voimalat ovat vanhoja ja tuotannon kannalta liian pieniä,
mistä johtuen ne tulisi uudistaa nykyaikaisiksi. Tässä vaiheessa yhtiö selvitteli vaihtoehtoa korvata nykyiset voimalat useammilla voimaloilla. Tämän seurauksena yhtiö otti yhteyttä Intercon Energyyn ja yhtiöt päättivät yhteistyökuviosta. Tarkoituksena on toteuttaa tuulipuisto, jonka rakentamisesta vastaa Intercon Energy Oy.

2.2 Hankkeen tekninen kuvaus
2.2.1 Merituulipuiston rakentaminen
Tuulivoimaprojektit etenevät vaiheittain. Osittain vaiheet saattavat mennä päällekkäin esim. YVA –menettelyn aikana saatetaan käynnistää aikaa vieviä prosesseja
kuten kaavoitusmenettely ja tuulipuiston maa- ja vesirakennussuunnittelu.
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Tuulivoimahankkeen päävaiheet ovat (Suomen Tuulivoimatieto 2010):
1. Esiselvitys
2. Sopivan alueen etsintä
3. Neuvottelut alueen omistajan kanssa ja vuokrasopimuksen laatiminen
4. Alustavat neuvottelut verkon haltijan ja sähkön ostajan kanssa
5. Tuulimittausten aloittaminen
6. Yhteysviranomaiselta päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA)
7. YVA –menettely
8. Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi
9. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan ja sähkönostajan kanssa
10. Lupien hakeminen
11. Maa- ja vesirakennussuunnittelu
12. Turbiinien tilaus ja rakentamisen aloitus
Itse tuulipuiston rakentamisen ja käyttöönoton päävaiheita ovat:
1. Alustavat pohjatyöt, perutuksien ja väylien mahdolliset ruoppaukset
2. Tuulivoimaloiden perustuksien rakentaminen
3. Merikaapelien asennus
4. Sähköaseman rakentaminen
5. Tuulivoimaloiden nosto
6. Tuulivoimaloiden sähköasennukset
7. Testaukset ja koekäytöt
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2.2.2 Tuulivoimalat (turbiinit)
Tuulivoimalaitoksen toimintaideana on, että tuulen liike-energia muutetaan pyörimisliikkeeksi ja edelleen generaattorin avulla sähköksi, jota syötetään sähköverkkoon. Tuulivoimalatyyppejä on periaatteessa useita. Eniten käytettyjä ovat kolmilapaiset vaaka-akseliset, potkurimalliset.
Tuulivoimalaitos koostuu perustuksen päälle asennettavasta tornista eli jalustasta,
roottorista lapoineen ja konehuoneesta (Kuva 6).
Torni on yleensä putkirakenteinen terästorni, käyttöön ollaan ottamassa myös torneja, joiden alinosa, 50 metriä, on betonia ja loput noin 50 metriä terästä. Tornin koko
vaihtelee tuulipuiston tehon mukaan. Vuonna 1999 1 MW tuulivoimalan tornin korkeus oli noin 60 metriä. Nykyiset noin 3 MW tuulivoimalat ovat 100 – 120 metriä.
(Motiva Oy 1999, VTT)
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Tuulivoimaloiden roottorien lavat valmistetaan yleisimmin komposiittimateriaalista,
joissa käytetään lasikuitua. Valmistukseen voidaan käyttää myös hiilikuitua tai puuta epoksin tai polyesterin kanssa. Lavat toimivat myös tehonsäätö- ja pysäytysmekanismina. (Moitva Oy 1999)
Tuulivoimaloiden vaihteisto, generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät sijaitsevat konehuoneessa. Konehuoneen rungon ja kuoren valmistusmateriaalina käytetään
yleensä terästä tai lasikuitua. (Motiva Oy 1999)
Siikajoelle suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 100 metriä korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista (roottorin halkaisija 100 -125 m). Nimellisteholtaan tuulivoimalat ovat noin 3 MW.
Merituulipuistoissa käytettävät tuulivoimalat ovat yleensä suurimpia tuotannossa
olevista malleista. Tällä hetkellä rakennetuin voimalakokoluokka on 3,5 MW.
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Kuva 6. Tuulivoimalan osat. (Alkuperäinen kuva Wikipedia)

Käynnistyäkseen tuulivoimala tarvitsee vähintään 3 m/s tuulen nopeuden. Riippuen
voimalamallista tuulen nopeuden ollessa 13 – 14 m/s voimala saavuttaa nimellistehonsa. Tästä eteenpäin aina 25 m/s voimala tuottaa vakiotehoa. (Motiva Oy 1999)
2.2.3 Tuulivoimaloiden sijoittelu
Tuulivoimalat aiheuttavat ympärilleen pyörteitä ja muun muassa vaimentavat tuulta,
mistä johtuen laitoksia ei voi sijoittaa liian lähelle toisiaan. Laitosten välinen minimietäisyys tulisi olla viisi kertaa roottorin lapojen kärkiväli (noin 500 metriä). Suu-
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rissa tuulivoimahankkeissa etäisyyksien tulisi olla vieläkin suuremmat, jopa 7 – 8
roottorinhalkaisijaa (700 – 800 m). (Motiva Oy 1999)
Tuulipuistoissa tuulivoimalat on yleensä sijoitettu geometrisiin muodostelmiin.
Suosittuja geometrisia sijoittelukuvioita ovat olleet tasaväliset rivit, säännöllisistä
neliöistä tai kolmioista koostuvat kuviot tai ympyrämuodostelmat. (Weckman 2006)
2.2.4 Perustukset
Tuulivoimaloiden perustustapaan vaikuttavat ensisijaisesti vesisyvyys ja merenpohjan laatu. Merituulivoimalan rakentamisessa voidaan käyttää paaluperustusta (monopile) tai kasuunia. Matalan veden alueella voi myös keinosaariratkaisu tulla kysymykseen.
Monopile (junttapaalu)
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Monopile edustaa perinteistä merirakentamista. Itse paalu on suuri teräslieriö, joka
valmistetaan konepajalla. Paalu asennetaan paikoilleen junttaamalla se 15 – 30 metrin syvyyteen merenpohjaan (Kuva 7). Perustustyyppi ei ole herkkä huuhtoutumiseroosiolle. Junttaussyvyys ja teräspaalun dimensiot riippuvat kohdealueen maaperästä (pohjanlaadusta), veden syvyydestä ja perustuksen päälle asennetavan voimalan koosta.

Kuva 7. Periaatekuva monopile –perustuksesta. (Alkuperäinen kuva Wikipedia: Wind
Energy – The Facts)
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Kasuuni
Kasuuni on perinteinen vesirakenteen massiiviperustus, joka pitää massavoimillaan
siitä nousevan ylärakenteen pystyssä sekä myös estää liukumisen vaakasuunnassa
(Kuva 8). Se on massiivisen jäykkä rakenne, joka voidaan toteuttaa suhteellisen matalaan veteen. Kasuunin mitat riippuvat vaikuttavista kuormista ja pohjan kantavuudesta (maaperästä). Kasuunien valmistukseen käytetään joko betonia tai terästä. Perustus valmistetaan kuivatelakalla, kuljetetaan paikoilleen, upotetaan ja painotetaan.
Lopuksi tehdään eroosiosuojaus.

Kuva 8. Periaatekuva kasuuniperustuksesta. (Alkuperäinen kuva Wikipedia: Wind
Energy – The facts)
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Keinosaari
Keinosaariratkaisussa rakennetaan murskeesta ja louheesta veteen keinosaari. Saareen rakennetaan betoninen perustuslaatta, johon tuulivoimala asennetaan (Kuva 9).
Betonilaatta peitetään murskeella. Betoninen perustuslaatta on käytössä useimmissa
maalle rakennetuissa tuulivoimaloissa.
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Kuva 9. Periaatekuva keinosaaresta. (Alkuperäinen kuva Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston YVA –selostus)

2.2.5 Voimajohdon rakentaminen
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Alustavien suunnitelmien mukaan merikaapelit tullaan kytkemään maalla sijaitsevaan sähköasemaan Siikajoen Varessäikässä. Sähkönsiirto sähköasemalta valtakunnan sähköverkkoon tapahtuu alustavien suunnitelmien mukaan Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavassa merkittyä 110 kV:n voimajohdon yhteystarvereittiä pitkin (Kuva
10). Liityntäpiste olemassa olevaan voimalinjaan sijaitsisi siten Ruukissa.

21 (110)

Toimeksiantonumero:
Päivätty: 01.06.2010
Tarkastettu:

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Käsittelijä: Päivi Vainionpää

Status:

Kuva 10. Siikajoen tuulipuiston alustava sähkönsiirtolinja Varessäikästä valtakunnan verkkoon (hennon punainen ympyrä = sähköasema). © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10

Uuden voimajohdon suunnittelua ja rakentamista ohjaavat lainsäädäntö ja suunnittelustandardit. Voimajohdon rakentaminen on monivaiheinen prosessi (Kuva 11), jossa taloudellisten ja teknisten hyötynäkökohtien lisäksi tulee huomioida maankäyttöja ympäristönäkökohdat. (Fingrid Oyj 2004)
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LUNASTUSMENETTELY

YVA -MENETTELY

Käsittelijä: Päivi Vainionpää

ARVIOINTIOHJELMA
▼
Asetetaan nähtäville
▼
HUOMAUTUKSET JA MUISTUTUKSET
Maanomistajat, viranomaiset, kunnat, yms.
▼
ELY -KESKUKSEN LAUSUNTO
▼
ARVIOINTISELOSTUS
▼
Asetetaan nähtäville
▼
HUOMAUTUKSET JA MUISTUTUKSET
Maanomistajat, viranomaiset, kunnat, yms.
▼
ELY -KESKUKSEN LAUSUNTO
▼
PÄÄTÖS JOHTOREITISTÄ
JATKOSUUNNITTELUN POHJAKSI
▼
RAKENTAMISLUPA
Johdon tarpeellisuuden käsittely/
sähkömarkkinaviranomainen
▼
MAASTOTUTKIMUKSET
▼
JOHDON JA PYLVÄSPAIKKOJEN
SUUNNITTELU
▼
MAANOMISTAJIEN KUULEMISKOKOUS
TAI ESISOPIMUSTEN TEKO
▼
LUNASTUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Työ- ja elinkeinoministeriö
▼
LUNASTUSLUPA
Valtioneuvosto
▼
LUNASTUSTOIMITUS JA KORVAUKSET
MAANOMISTAJILLE
Maanmittaustoimisto/lunastustoimikunta

LUNASTUSTOIMITUS
(lunastustoimikunta)
ALKUKOKOUS
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
JATKOKOKOUS
(kun johto on valmis)
▼
▼
MAASTOKATSELMUS
▼
LOPPUKOKOUS

Päätös ennakkokorvauksista
ja ennakkohaltuunotosta
▼
Johtoalueen puuston raivaus
▼
JOHDON RAKENTAMINEN
▼
Rakentamisen aikaisten
vahinkojen korvaaminen
tai korjaaminen
▼
Korvausvaatimusten
esittäminen
▼
Lunastajan vastine
korvausvaatimuksista
▼
Korvauspäätösten
esittäminen
▼
Lunastuskorvausten
maksaminen
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Kuva 11. Voimajohtohankkeen vaiheet. (Fingrid Oyj 2004)

YVA –menettelyyn kuluu voimajohtohankkeissa yleensä 1 – 1,5 vuotta. Siikajoen
tuulipuistohankkeen tapauksessa voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yhdessä varsinaisen tuulipuiston kanssa, eli tässä arviointiohjelmassa ja tulevassa arviointiselostuksessa.
Tarvittaessa maastotutkimukset voidaan aloittaa jo YVA –menettelyn aikana aluehallintoviraston myöntämällä luvalla.
Lunastuslupahakemukseen tulee liittää mm. ympäristövaikutusten arviointiselostus
(YVA –selostus) ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Lunastusluvan käsittely kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Lunastuslupa toimitetaan paikalliseen maanmittaustoimistoon, jossa lunastustoimitus saatetaan vireille. (Fingrid Oyj
2004)
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Suomessa voimajohdot rakennetaan tavallisesti käyttäen harustettuja portaalipylväitä. Johtoalue muodostuu johtoaukeasta sekä johtoaukean molemmin puolin sijaitsevista reunavyöhykkeistä. Johtoalueen leveys riippuu jännitetasosta ja pylväiden korkeudesta (Kuva 12). Johtoalueen ja –aukean tulee olla niin leveä, että puut mahdollisesti kaatuessaan eivät ulotu johtoon. Tämän takia puiden korkeutta on rajoitettava
reunavyöhykkeellä. (www.fingrid.fi)
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Kuva 12. Johtoalueen ja –aukean leveyden vaihtelut. (Kuva Fingrid Oyj)

Voimajohdon pylväiden tärkeimmät osat on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 13).
Pylväillä on tukevat betoniset perustukset. Pylväiden korkeus riippuu mm. käytettävästä johtimesta, maaston korkeuserosta sekä mahdollisesti tarvittavasta pitkästä
pylväiden välimatkasta esimerkiksi vesistöjä ylitettäessä. Sähkönsiirron kannalta
johdin on oleellinen. Nykyisin käytettävät johtimet ovat pääosin teräsvahvisteisia
alumiinijohtimia.
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Kuva 13. Voimajohtopylvään tärkeimmät osat. (Kuva Fingrid Oyj)
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2.2.6 Merikaapelit
Tuulivoimalaitokset kytketään toisiinsa merikaapelilla (Kuva 14) ja edelleen sähköaseman kytkinkenttään ilmajohdoilla. Merikaapelit sijoitetaan joko vapaasti tai kaivamalla merenpohjaan. Veneväylän suuntaisesti kulkeville merikaapeleille jätetään
riittävä turvaväli väylään.
Merikaapelien kytkentäsuunnitelmat ovat vielä kesken.
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Kuva 14. Merikaapelin rakenne. (Alkuperäinen kuva Wikipediasta)

2.3 Arvioitavat vaihtoehdot
Tässä YVA –ohjelmassa arvioidaan nollavaihtoehdon lisäksi kahta muuta vaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa sähkönsiirto valtakunnan verkkoon tullaan toteuttamaan samalla tavalla (samaa reittiä).
2.3.1 Vaihtoehto VE0
Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.
2.3.2 Vaihtoehto VE1
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Vaihtoehdossa VE1 Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa (Kuva 15). Alueella olevat nykyiset voimalat Säikkä 1 ja 2 puretaan.
Säikkä 2:n tilalle rakennetaan uusi isompi tuulivoimala. Nimellisteholtaan voimalat
tulevat olemaan noin 3 MW, ja niiden napakorkeus ja roottorin halkaisija tulevat
olemaan noin 100 metriä.
Voimalat on tarkoitus liittää 20-45/110 kV sähköasemaan 3-8 voimalan ryhminä 2045 kV:n jännitteellä. Sähkötekninen suunnitelma ja sähköaseman tarkempi sijainti
tarkentuvat hankkeen edetessä. Alustavan suunnitelman mukaan sähköasema sijoittuisi Siikajoen Varessäikkään.
Alue on sen verran matalaa, vesisyvyys vaihtelee metristä noin 7,5 metriin, että tuulivoimaloiden rakentaminen tulee vaatimaan ruoppausta. Voimaloiden perustamisruoppaukset voidaan toteuttaa joko imuruoppauksena tai kaivuna. Ruoppausmassojen laadusta riippuen ne läjitetään joko maalle tai merelle.
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Ruoppaus- ja läjityssuunnitelmat tarkentuvat myöhemmässä vaiheessa, kun saadaan
tarkempaa tietoa alueen pohjaolosuhteista ja sedimenttien laadusta.
Voimaloiden perustuksia ja pystystä varten joudutaan Varessäikän alueelle rakentamaan tukisatama. Tukisatama koostuu satama-altaasta ja satamakentästä. Tukisatama toimii perustuksiin käytettävien materiaalien välilastausalueena sekä hinaajaja proomukaluston väliaikaisena tukisatamana. Mikäli perustukset toteutetaan kasuuniperustuksina, perustusten rakentamista varten alueelle voidaan rakentaa lisäksi
ns. telakka-allas. Telakka-allas on yksinkertainen avattava ja suljettava allas, jossa
maa-aineksesta tehty pato voidaan tarvittaessa avata helposti kauhakuormaajalla.
Mikäli perustamisruoppaukset tullaan tekemään imuruoppauksena, joudutaan tukisataman alueelle rakentamaan myös imuruoppausallas. Altaaseen on tarkoitus johtaa
tuulipuiston alueelta ruopattavaa pohjalietettä.
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Kuva 15. Vaihtoehdossa VE1 Varessäikän alueelle rakennetaan 24 tuulivoimalaa.

2.3.3 Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa VE 2 Varessäikän edustalle rakennetaan 24 tuulivoimalaa ja Merikylänlahden edustalle viisi tuulivoimalaa. Tuulivoimaloita rakennetaan tällöin yhteensä 29 kappaletta (Kuva 16). Nimellisteholtaan voimalat tulevat olemaan noin 3 MW,
ja niiden napakorkeus ja roottorin halkaisija tulevat olemaan noin 100 metriä.
Voimalat on tarkoitus liittää 20-45/110 kV sähköasemaan 3-8 voimalan ryhminä 2045 kV:n jännitteellä. Sähkötekninen suunnitelma ja sähköaseman tarkempi sijainti
tarkentuvat hankkeen edetessä, alustavan suunnitelman mukaan sähköasema sijoittuisi Siikajoen Varessäikkään.
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Alueet ovat sen verran matalia, vesisyvyys vaihtelee 1 – 7,5 m (Merikylänlahdella
2,7 - 5,4 m), että tuulivoimaloiden rakentaminen tulee vaatimaan ruoppausta. Voimaloiden perustamisruoppaukset voidaan toteuttaa joko imuruoppauksena tai kaivuna. Ruoppausmassojen laadusta riippuen ne läjitetään joko maalle tai merelle.
Ruoppaus- ja läjityssuunnitelmat tarkentuvat myöhemmässä vaiheessa, kun saadaan
tarkempaa tietoa alueen pohjaolosuhteista ja sedimenttien laadusta.
Voimaloiden perustuksia ja pystystä varteen rakennetaan mahdollisesti myös Merikylän pienvenesataman alueelle tukisatama.

Kuva 16. Vaihtoehdossa VE2 Varessäikkään rakennetaan 24 tuulivoimalaa ja Merikylänlahdelle 5 tuulivoimalaa.

2.4 Arvioinnista poisjätetyt vaihtoehdot
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Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Siikajoelle oli tarkoitus rakentaa tuulivoimaloita kolmelle eri alueelle:
•

Varessäikän alueelle oli tarkoitus rakentaa 11 tuulivoimalaa

•

Kuusiniemen alueelle 4 tuulivoimalaa ja

•

Tauvon rantaan 11 tuulivoimalaa.

Kuusiniemen ja Tauvon alueista luovuttiin luonnonsuojelullisista ja rakennusteknisistä syistä.
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2.5 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä hankkeen
aikataulu
2.5.1 Kaavoitus
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) asettaa puitteet kaikelle rakentamiselle myös tuulivoimarakentamiselle.
Voimassa olevassa ympäristölainsäädännössä on ainoastaan kaksi nimenomaisesti
tuulivoimalaa koskevaa säännöstä (Suomen Tuulivoimatietoa 2010):
•

maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999, MRA) 62.1 §:n 4 kohdassa
säädetään tuulivoimalan toimenpideluvanvaraisuudesta

•

maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999, MRA) 64 §:ssä säädetään
tuulivoimalan rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Jos tuulivoimatuotantoon suunniteltu alue on kaavassa (maakunta- tai yleiskaavassa) osoitettu tuulivoima-alueeksi voidaan alueelle suunnitellut tuulivoimalat pääsääntöisesti toteuttaa luparatkaisuilla ilman yksityiskohtaista kaavaa. Tällöin voidaan katsoa, että rakentaminen ei aiheuta yksityiskohtaista kaavaa edellyttäviä vaikutuksia (maankäyttö- ja rakennuslaki 137 ja 172 §). (Suomen Tuulivoimatieto
2010)
Kaavoituskäytäntö on vielä monelta osin epäselvää. Joissain tapauksissa tuulipuistoa varten on jouduttu tekemään kolme päällekkäistä kaavaa: maakunta-, yleis- ja
asemakaava. Ympäristöministeriö on esittämässä lakiin muutoksia. Muutosehdotusten on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn keväällä 2010. (Suomen Tuulivoimatieto 2010)
Siikajoen tuulipuistohankkeessa joudutaan toteuttamaan kaavoitusmenettely / kaavamuutos. Voimassa olevassa Siikajoen rantayleiskaavassa Vareskarin alue on tuulivoimalle varattua aluetta, mutta tämä aluevaraus ei kata koko suunnittelun tuulipuiston (vaihtoehdon VE1) aluetta. Merikylänlahdelle sijoitettavaksi suunnitellut
tuulivoimalat eivät suunnitelmien mukaan sijaitse tuulivoimalle varatulla alueella.
Siikajoen edustalle on maakuntakaavassa osoitettu suurempi tuulivoimalle varattu
alue, mutta nyt suunnitteilla olevat tuulivoimalat eivät sijoitu kyseiselle alueelle.
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2.5.2 Sähkönsiirto- ja sähkönmyyntisopimus
Tuottamaansa sähkön siirtoa ja myyntiä varten on toiminnanharjoittajan tehtävä
sähkönsiirto- ja sähkönmyyntisopimukset.
Sähkönsiirtosopimus tehdään sen jakeluverkonhaltijan kanssa, jonka alueelle tuulivoimalaitos aiotaan rakentaa. Siikajoen tapauksessa siirtosopimus on tehtävä Fingrid Oyj:n/Vattenfall Oy:n kanssa.
Tuulisähkön myyntisopimus tarvitaan aina, kun tuotanto hetkellisestikään ylittää
toiminnanharjoittajan oman kulutuksen. Siikajoen tapauksessa toiminnanharjoittajan/hankevastaavan tarkoituksena on myydä koko tuottamansa tuulisähkö. Myyntisopimus tehdään Fingrid Oyj:n tai Vattenfall Oy:n kanssa.
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2.5.3 Rakennuslupa tai toimenpidelupa
Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko rakennusluvan tai toimenpideluvan
(maankäyttö- ja rakennuslaki 125 ja 126 §).
Käytännössä tuulivoimalat vaativat useimmiten rakennusluvan.
Rantayleiskaavassa osoitettu tuulivoimalat voidaan toteuttaa rakennusluvalla. Jos
tuulivoimaloiden sijoittumisaluetta ei ole yksityiskohtaisessa kaavassa osoitettu tuulivoimarakentamiseen tarvitaan aina myös poikkeamispäätös suunnittelutarpeesta
(maankäyttö- ja rakennuslaki 72 ja 172 §). Ranta-alueen ulkopuolelle rakennettaessa
voi tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua
(maankäyttö ja rakennuslaki 16 ja 137 §). (Suomen Tuulivoimatieto 2010)
2.5.4 Vesilupa
Tuulivoimalan tai tuulipuiston rakentaminen edellyttää käytännössä aina vesilain
mukaista lupaa.
Tuulivoimalan ja tuulipuiston vesiluvan tarve perustuu vesilain mukaiseen ns. intressivertailuun. Lupa voidaan myöntää, mikäli rakentamisesta saatavan hyödyn
katsotaan olevan hankkeesta aiheutuvaan vahinkoon, haittaan tai muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hankkeen hyötynä otetaan huomioon myös päästöttömän sähköntuotannon lisääntyminen. Haittoina otetaan huomioon mm. alueelle
ja sen lähiympäristön kalastukselle, asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat.
Alueella voimassa oleva tai laadittava kaava huomioidaan vesiluvan myöntämisen
edellytyksiä harkittaessa. (Suomen Tuulivoimatieto 2010)
2.5.5 Sähkömarkkinalain mukainen rakentamislupa
Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamiseen on pyydettävä sähkömarkkinaviranomaisen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on,
että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista (Sähkömarkkinalaki 5 luku 18 §).
2.5.6 Tutkimuslupa
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Johtoreitin maastotutkimuksiin tarvitaan aluehallintoviraston myöntämä lupa, jonka
nojalla voidaan ennen lunastuksen toimeenpanoa suorittaa lunastuksen kohteeksi
aiotun omaisuuden tutkimus (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 12 luku 84 §).
2.5.7 Lunastuslupa
Johtoalueen lunastukseen tarvitaan lunastuslupa. Lunastusluvan antaa hakemuksesta
valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi siirtää toimivaltaansa aluehallintoviranomiselle
tai erityisestä syystä muulle hallintoviranomaiselle niissä tapauksissa, joissa lunastusluvan antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksityisen edun kannalta
vähemmän tärkeästä lunastuksesta (Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 2 luku 5 §).
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2.5.8 Lentoestelupa
Vuoden 2006 alusta voimaan astuneen Ilmailulain 124/2005 159 § edellyttää, että
maston, nosturin, valaistus-, radio- tai muun laitteen, rakennuksen, rakennelman ja
merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta. Lentoesteen asettajan tulee pyytää lupaa esteen asettamiseksi Ilmailuhallinnolta (Finavia).
2.5.9 Ympäristölupa
Toiminnanharjoittaja tarvitsee myös ympäristöluvan, jos tuulivoimalasta tai tuulipuistosta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa alueen lähellä olevalle pysyvälle tai loma-asumiselle. Haitan aiheuttaja voi olla tuulivoimaloiden käyntiääni tai lapojen liikkeestä aiheutuva valon ja varjon vilkkuminen.
2.5.10 Muinaismuistolain asettamat velvoitteet
Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoja Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän
muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty (Muinaismuistolaki 1 luku 1 §).
Myös merestä tai vesistöstä tavattu laivan tai muun aluksen hylky, joka voidaan
olettaa vähintään sadan vuoden vanhaksi, tai sellaisen hylyn osa, on rauhoitettu
(Muinaismuistolaki 3 luku 20 §).
2.5.11 Hankkeen aikataulu
YVA -menettelyn jälkeen tuulipuistolle haetaan tarvittavat luvat hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että alustavia rakennustöitä päästäisiin tekemään kesällä
2011 ja voimalat pystytettäisiin vuonna 2012, jolloin tuulivoimalat olisivat tuotannossa vuonna 2012 - 2013.
Tuulivoimaloiden käyttöikä on 20 - 25 vuotta, jonka jälkeen voimalan osia on uusittava tai päätös toiminnan lopettamisesta ja voimaloiden purkamisesta on tehtävä.
Osien uusimisen jälkeen toimintaa on mahdollista jatkaa vielä vuoteen 2065 asti.
YVA –menettely 2010
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Luvitus 2011
Rakentaminen 2011 - 2012
Tuotanto 2012 - 2038
Lopettaminen 2038 - 2040

Kuva 17. Siikajoen tuulipuistohankkeen elinkaari.
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2.6 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Hankkeen toteuttamiseen liittyy useita eri ohjelmia ja suunnitelmia sekä muita
hankkeita
•

•

•
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•

Energiantuotantoon liittyvät ohjelmat:
-

Suomen hallituksen 6.11.2008 julkistama ilmasto- ja energiastrategia

-

Pohjois-Pohjanmaan strategia 2011

-

Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia

-

Fingrid Oyj, 400 kV voimajohtohanke välille Pyhänselkä (Muhos)
ja Ventusneva (Kokkola)

Kaavoitukseen liittyvät suunnitelmat:
-

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

-

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2006)

-

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 – 2010

-

Siikajoen rantayleiskaava

Muut tuulipuistohankkeet:
-

WPD Finland Oy, Suurhiekan merituulipuistohanke

-

Pohjolan Voima Oy, Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuistohanke

-

Fortum Power and Heat Oy, Tuulivoimatuotannon aluevaraus Pitkänmatalan ja Maakrunnin alueella

-

Metsähallitus, Oulun Seudun Sähkö ja Lumituuli Oy, OulunsaloHailuoto tuulipuistohanke

-

Rajakiiri Oy, Maanahkiaisen merituulipuistohanke sekä Tornion
Röytän merituulivoimahanke

Muut hankkeet:
-

Morenia Oy, Perämeren merihiekan nostohanke

-

POPELY, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue (ennen vuotta
2010 Tiehallinto, Oulun tiepiiri), Hailuodon liikenneyhteys –
hanke
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3 HANKKEEN MERKITTÄVIMMÄT
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
3.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tuulipuiston rakentamisen aikaisia vaikutuksia aiheutuu erilaisten materiaalien ja
tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksista sekä varsinaisista maa- ja vesirakennustöistä.
3.1.1 Ruoppausten aiheuttamat vaikutukset
Ruoppaustyöt, väylä- ja perustamisruoppaukset sekä mahdolliset ruoppausmassojen
läjittämiset veteen, aiheuttavat rakennusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä
kiintoaineen lisääntymistä vedessä ja veden samentumista. Samentumisen laajuuteen ja voimakkuuteen vaikuttavat useat eri tekijät: ruopattavan massan määrä ja
koostumus, käytetty työmenetelmä, vallitsevat virtaukset ja vesisyvyydet, pohjan
laatu sekä veden lämpötila ja kerrostuneisuus.
Yleisesti samentumista pidetään paikallisena ilmiönä ja veden on todettu kirkastuvan nopeasti ruoppaustöiden päätyttyä noin 3 - 4 vuorokauden kuluessa.
Ruoppausten yhteydessä merenpohjalle sedimentoituneet ravinteet ja haitalliset aineet pääsevät leviämään veteen. Ennen ruoppaustöitä tullaan sedimentin laatu selvittämään vaikutusten minimoimiseksi.
Arvioiden mukaan ruoppausten välittömässä läheisyydessä kiintoainepitoisuus saattaa olla luokkaa 50 mg/l ja kilometrin etäisyydellä ruoppauskohdasta luokkaa 5
mg/l. Normaalit kiintoainepitoisuudet esimerkiksi läheisellä Oulunsalon ja Hailuodon välisellä alueella ovat vuodenajasta ja vesisyvyydestä riippuen olleet 1 – 4
mg/l.
3.1.2 Liikennevaikutukset
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Tuulipuiston rakentamisen myötä liikenne tulee lisääntymään sekä maalla että merellä.
Maanteitse tuotavia materiaaleja ovat mm. perustuksiin tarvittavat maa- ja kiviainekset (louhe, hiekka, moreeni, kalliomurske), kaapelit (maa- ja merikaapelit),
betoni sekä teräs. Arvioiden mukaan esimerkiksi yhden tuulivoimalan perustuksiin
(betonikasuuniperustus) tarvittavien materiaalien (Taulukko 3) kuljettamisen tarvitaan noin 50 täysperävaunurekkaa, joten liikenteen lisääntyminen hankealueelle johtavalla tiellä tulee olemaan merkittävää.
Taulukko 3. Arvio betonikasuuniin tarvittavasta materiaalimäärästä. (lähde: Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanke)
Materiaali
Pienlouhe (m³)
Kalliomurske (m³)
Louhe (m³)
Hiekka (m³)

Määrä/voimala
450
220
685
240
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Materiaali
Moreeni (m³)
Betoni (m³)
Teräs (t)

Määrä/voimala
250
600
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Tuulivoimalaitosten komponentit tuodaan todennäköisesti meritse Raahen Lapaluodon satamaan. Yhteen laivaan arvioidaan mahtuvan 3 – 4 voimalaa, jolloin noin
30 voimalan kuljettamiseen tarvitaan 10 alusta. Lapaluodon satamasta voimalan osat
kuljetetaan pienemmillä aluksilla hankealueelle, joten odotettavissa on merkittävää
vesiliikenteen lisääntymistä Raahen Lapaluodon ja Siikajoen Merikylälahden ja Varessäikän välillä.
Rakentamisen aikaista liikennettä tulee olemaan myös suunnitellun voimajohtoreitin
varrella. Voimajohtoreitin rakentaminen toteutetaan vaiheittain, joten yhtäaikaista
toimintaa ei ole koko noin 30 kilometrin voimajohdon alueella. Liikenne koostuu
pääosin eri materiaalien kuljetuksista; voimajohtopylväiden ja voimajohtojen lisäksi
alueelta mahdollisesti raivattavien puiden kuljetuksista.
3.1.3 Melu
Tuulipuiston rakentamisen aikaisia melua aiheuttavia toimintoja ovat
•

tuulivoimaloiden perustamistyöt; ruoppaukset ja kaivut

•

tukisatamissa tapahtuvat materiaalien purkamis- ja lastaustyöt

•

tuulivoimaloiden asennus- ja kokoamistyöt sekä maalla että merellä

•

sekä maalla että merellä tapahtuvat materiaalikuljetukset

•

maalla ja merellä tapahtuvat sähköasennustyöt, mukaan lukien sähköaseman
ja voimajohdon rakentaminen.

Vesirakennustyöt synnyttävät myös vedenalaista melua.

3.2 Käytön aikaiset vaikutukset
Tuulipuistojen merkittävimpiä käytönaikaisia ympäristövaikutuksia ovat
•

maisemavaikutus

•

linnustovaikutukset

•

melu- ja varjostusvaikutus.

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

3.2.1 Maisemavaikutus
Tuulivoimalaitosten näkyvyyteen vaikuttavat sää- ja valo-olosuhteet sekä ympäröivä maisema (maaston muodot, kasvillisuus, rakennukset). Näkyvyyteen vaikuttavat
myös voimalan ulkomuoto (korkeus ja väritys), voimaloiden määrä ja sijainti.
(Weckman 2006)
Yleisesti voi todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa 5 – 10
kilometrin säteellä roottorin lavan, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa.
15 – 20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa 20 – 30 kilometrin päähän. (Weckman 2006)
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3.2.2 Linnustovaikutukset
Tuulivoiman aiheuttamat linnustovaikutukset on tapana jakaa seuraavasti (BirdLife
Suomi):
•

häirintävaikutus

•

elinympäristön menetys

•

este lentoradalla sekä

•

törmäysriski ja kuolleisuus.

Häirintävaikutukset ovat vaihtelevia sekä usein laji-, vuodenaika- ja paikkakohtaisia. Häirintävaikutus saattaa olla pysyvä tai väliaikainen. Rakentamisen aikainen
lisääntynyt toiminta alueella sekä rakentamisen myötä vähentyvä ravinto (pohjaeläimet, kalasto) voivat karkottaa alueen linnustoa hetkellisesti. Toisaalta sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin on havaittu sekä pesivien että muuttavien lajien suhteen.
Yksittäisiä voimaloita ei pidetä erityisenä uhkana lintujen elinympäristöille, mutta
isoissa tuulivoimapuistoissa esimerkiksi rannikkoalueilla lintujen ruokailualueet
voivat hävitä. (BirdLife Suomi)
Jonkin verran on viitteitä siitä, että linnut kiertävät tuulivoimaloita, esimerkiksi
Ruotsissa rannikkoveteen rakennettu tuulipuisto (Nogersundissa) siirsi monien lajien muuttoreittiä ulommaksi merelle. Laajat tuulivoimapuistot voivat myös katkaista
ekologisia käytäviä lintujen yöpymis- ja ruokailupaikkojen välillä. (BirdLife Suomi)
Tuulivoimaloiden merkittävin ja pysyvin vaikutus on törmäysriski. Yleisesti tuulivoimaloiden törmäysriski on vähäinen verrattaessa esimerkiksi rakennuksiin, sähköverkkoihin ja erilaisiin mastoihin törmääviin lintuihin (Taulukko 4). Se ei kuitenkaan ole merkityksetön sillä pienikin törmäysriskin lisäys voi olla merkittävä jollekin lajille, esimerkiksi pitkäikäisille (leveäsiipisille) lajeille, joiden populaatiokoko
on pieni, lisääntymistuotto pieni ja joiden sukukypsyysikä on korkea (esim. petolinnut). (BirdLife Suomi)
Törmäyskuolleisuudella voi olla yksilötason vaikutusten lisäksi myös populaatiotason vaikutuksia, mutta vaikutusten arviointi on yleensä vaikeata puutteellisten tietojen vuoksi. (BirdLife Suomi)

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Tuulivoimaloiden tiedetään houkuttelevan lintuja niiden tarjoamien tähystyspaikkojen vuoksi mm. petolinnut ja lokit voivat käyttää voimaloita istuskelu- ja lepäilypaikkoina. (BirdLife Suomi)
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Taulukko 4. Törmäyksissä kuolleiden lintujen määrät vuodessa. (Koistinen 2004)
Törmäyskohde

Lintukuolemia

Sähköverkko
Puhelin- ja radiomastot
Rakennukset yöllä
Rakennukset (ikkunat) päivällä
Majakat ja valonheittimet
Tuulivoimalat (vuonna 2002)
Tieliikenne

200 000
100 000
10 000
500 000
10 000
100
4 300 000

3.2.3 Melu- ja varjostusvaikutukset
Melu
Tuulivoimalaitteiston käyntiääni koostuu pääosin lapojen aerodynaamisesta melusta
(noin 60 %) sekä hieman sähköntuotantokoneiston yksittäisten osien melusta (mm.
vaihteisto, generaattori sekä jäähdytysjärjestelmä). (Carlo Di Napoli 2007)
Tuulivoimalaitoksen käyntiääni on jaksollista, mikä johtuu siipien pyörimisestä.
Jaksollisuus voi olla 6 dB:n luokkaa ja sen on havaittu olevan merkittävä melun häiritsevyystekijä pisteessä (kohteessa), joissa mitattu melutaso on alhainen. (Carlo Di
Napoli 2007).
AWEA:n (American Wind Energy Association) mukaan yksittäisen tuulivoimalan
melu on merkittävä vain voimalan välittömässä läheisyydessä, kun voimalan päästömelutaso on 100 dB(A). 300 – 350 metrin etäisyydellä voimalasta äänitaso on
luokka 40 dB. Äänitasoraja 45 dB kulkee noin 160 – 200 metrin etäisyydellä voimalasta. Useamman kymmenen voimalayksikön merituulipuisto aiheuttaa merkittävästi
tausta melusta erottuvaa ääntä vain alueen sisällä ja sen läheisyydessä. 40 dB:n äänitasoraja kulkee noin kilometrin etäisyydellä voimalayksiköstä.
Varjostus/vilkkuminen

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Tuulivoimaloiden lähellä on havaittavissa valon ja varjon liikkumisesta johtuen
mahdollisia häiriötekijöitä, jotka syntyvät auringon paistaessa tuulivoimalan takaa.
Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua
satojen metrien päähän tuulivoimalasta auringon kulmasta riippuen. On kuitenkin
huomattava, että edellä mainittu vaikutus syntyy yleensä vain tiettyinä vuorokauden
aikoina, eikä läheskään kaikkina vuoden päivinä.
Pohjoismaissa käytetään yleisesti varjostuksen/vilkkumisen ohjearvona 8 h/vuosi
asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla. otettaessa sääolosuhteet huomioon vastaa
teoreettinen 8 h/vuosi käytännössä noin 30 h/vuosi.
3.2.4 Kalastovaikutukset
Tuulipuiston rakentamisen yhteydessä meren pohja muuttuu tai peittyy ja samalla
häviää mahdollinen pohjaeliöstö ja kasvillisuus etenkin voimaloiden perustusten
alueelta. Pohjaeläimistön ja kasvillisuuden häviäminen saattaa välillisesti vaikuttaa
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kaloihin ravinnon, suojapaikkojen ja kutualueiden tuhoutumisena. (WPD Finland
Oy 2009)
Näön avulla saalistavien kalojen saalistustehokkuus saattaa heikentyä ruoppauksesta
aiheutuvan veden samentumisen myötä. (WPD Finland Oy)
Tuulivoimalan käyntiääni kanavoituu runkoputkea pitkin perustuksen vedenalaisiin
osiin (Carlo Di Napoli 2007). Vedenalaisen käyntiäänen on havaittu sekä karkottavan kaloja alueelta että suuntaavan kaloja ääntä kohti. Nämä vaikutukset saattavat
muuttaa kalojen vaellusreittejä sekä syönnös- ja kutualueita. Kalojen on todettu aistivan äänen lisäksi myös veden välittämiä paineaaltoja kylkiviiva-aistinsa avulla.
Tutkimusten mukaan (Thomsen ym. 2006, Wahlberg & Westerberg 2005) silakka
voi kuulla tuulivoimalasta lähtevää vedenalaista ääntä 4 – 5 kilometrin päähän ja
lohi noin 1 kilometrin päähän. (WPD Finland Oy 2009)

3.3 Voimajohdon rakentamiseen ja sähkönsiirtoon liittyvät
vaikutukset
3.3.1 Voimajohdon rakentamisen vaikutukset
Voimajohdon rakentamisen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat
•

vaikutukset maankäyttöön

•

vaikutukset maisemaan sekä

•

kasvillisuusvaikutukset.

Maankäyttövaikutukset
Alustavien suunnitelmien mukaan uuden voimajohdon linjaus noudattelee PohjoisPohjanmaan maakuntakaavaan merkityn 110 kV voimajohdon yhteystarvetta, jolloin se on jo huomioitu valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Mikäli tästä
linjauksesta poiketaan huomioidaan alueelle/reitille merkityt alueidenkäyttötavoitteet.

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Johtoaukean alla oleva maa sekä puusto tulevat säilymään yksityisten maanomistajien hallinnassa. Voimajohdon rakentaminen asettaa maaomistajille ja alueen käytölle kuitenkin erinäisiä rajoitteita, mutta se myös mahdollista useita aiempia käyttömuotoja (Fingrid Oyj):
•

voimajohdon johtoaukealla ja reunavyöhykkeelle rakentamista on rajoitettu
(rakennuskieltoalue). Rajoitusalueen sisäpuolelle ei saa tehdä minkäänlaista
rakennelmaa ilman voimajohdon omistajan lupaa (sähköturvallisuus)

•

johtoaukeaa voidaan käyttää kasvimaana, esimerkiksi hedelmäpuita ja joulukuusia voi kasvattaa alueella, kunhan niiden korkeus pysyy sallituissa rajoissa (puiden kasvatus vaatii kuitenkin luvan)

•

johtoalueella voi laiduntaa, marjastaa ja sienestää
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•

pylväiden läheisyydessä tapahtuva soran, hiekan, saven, mullan tai turpeenotto vaatii luvan, sama koskee maa-ainesten läjitystä johtoalueelle

•

pylväsalalle ei saa tehdä ojia, ojien reunat eivät missään olosuhteissa saa olla kolmea metriä lähempänä pylväsrakenteita

•

ulkoilureitin, kuntoradan tai latupohjan perustaminen on voimajohtoalueelle
mahdollista, niille on kuitenkin pyydettävä lupa sekä maanomistajalta että
voimajohdon omistajalta

•

johtoaukealla saa työskennellä työkoneilla, kunhan pidetään riittävä turvaetäisyys pylväisiin ja voimajohtoihin.

Maisemavaikutukset
Voimajohdot ovat tuulivoimaloihin verrattuna selkeästi matalampia rakennelmia,
mistä johtuen niiden näkyvyysalue jää tuulivoimaloiden näkyvyysalueetta pienemmäksi. Maisemavaikutus on kuitenkin merkittävä laajalle alueelle ulottuvassa kokonaisuudessa. Johtoaukea on 25 – 40 metriä leveä, johtopylväiden korkeus maanpinnasta on pylvästyypistä riippuen 15 – 60 metriä. Voimajohtopylväiden korkeus on
riippuvainen jännitetasosta, voimajohtopylväiden jännevälistä sekä voimajohdon
alle jäävistä rakenteista ja rakennelmista. Pituutta koko voimajohtolinjalla on noin
30 kilometriä.
Voimajohdot ja voimajohtopylväät ovat teknisiä rakenteita. Niiden vaikutukset voidaan rinnastaa muihin vastaaviin rakennelmiin kuten mastoihin ja teiden valaisemiseen liittyvien rakenteiden maisemavaikutuksiin. Koska nämä rakennelmat eroavat
usein materiaaliltaan ja luonteeltaan ympäristöstä luovat ne ympärilleen teknistä
maisemakuvaa. (Weckman & Yli-Jama 2003)
Vaikutukset maisemakuvaan ovat neutraaleja tai kohtuullisia, jos voimajohto ja siihen liittyvät pylväsrakenteet jäävät maisemakuvassa taustalle, sulautuvat maisemakuvaan tai asettuvat osaksi maisemakuvaa. (Weckman & Yli-Jama 2003)
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Maisemavaikutukset muuttuvat ongelmallisiksi tilanteissa, joissa voimajohtorakennelma alkaa alistaa tai hallita maisemakuvaa tai sen merkittäviä elementtejä. Rakentamisen myötä esimerkiksi kulttuurimaiseman arvokkaat ominaispiirteet voivat mitätöityä ja/tai historiallinen tunnelma kadota. Tällöin maiseman sietokyky on ylittynyt. (Weckman & Yli-Jama 2003)
Kasvillisuusvaikutukset
Voimajohtojen merkittävimmät kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset ajoittuvat
rakentamisaikaan. Rakennettavalta alueelta joudutaan raivaamaan puustoa ja alueella joudutaan kulkemaan raskailla ajoneuvoilla. Raskaiden koneiden aiheuttamia
vaurioita voidaan vähentää kulkureittien suunnittelulla, hyödyntämällä olemassa
olevia teitä ja uria. Luontoarvoiltaan arvokkaiden alueiden kiertäminen on myös
eräs keino ehkäistä haitallisia vaikutuksia.
Voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset ovat suurimmillaan silloin kun maastoon avataan kokonaan uusi johtoaukea. Vähäisimmät vaikutukset kohdistuvat alu-
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eille, joilla uusi johtoreitti sijoittuu vanhaan johtoaukeaa tai osittain sen alueelle leventäen sitä.
3.3.2 Sähkönsiirron vaikutukset
Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä, joilla voi olla
vaikutuksia sekä ihmisiin että eläimiin.
Jännitteinen johto tai laite synnyttää ympärilleen sähkökentän. Sähkökentän voimakkuuden yksikkönä käytetään volttia metriä kohti (V/m). Sähköjärjestelmän yhteydessä käytetään usein kilovolttia (1000 volttia) metriä kohti (kV/m). (TTY)
Sähköjohdossa kulkeva virta luo ympärilleen magneettikentän. Magneettikentän
suuruutta kuvataan esimerkiksi suureella magneettivuon tiheys, jonka yksikkö on
tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet ovat sellaisia, että joudutaan käyttämään yksikköä µT eli mikrotesla, teslan miljoonasosa. (TTY)
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu kymmeniä vuosia. Sosiaali- ja terveysministeriö on tutkimustiedon perusteella asettanut suositusarvot
väestön altistumiselle (Taulukko 5). (TTY)
Taulukko 5. STM:n (294/2002) suosittelemat säteilyn enimmäisarvot. (TTY)
EU:n suosittelemat enimmäisarvot
Taajuus 50 Hz
Sähkökenttä
Yksikkö
kV/m
Yleisön altistuminen
5

Magneettikenttä
µT (mikrotesla)
100

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Taulukon 5 ja kuvan 18 perusteella suunnitteilla olevan 110 kV:n voimajohdon läheisyydessä säteilyn enimmäisarvot eivät tule ylittymään.
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Kuva 18. Sähkö- ja magneettikentän voimakkuus 1 m korkeudella maasta.
(TTY/Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät)

Eläimiin kohdistuvat vaikutukset
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Sähkönsiirrolla saattaa olla vaikutuksia mm. kalastoon ja linnustoon.
Sähkömagneettiset kentät aiheuttavat paikallisia häiriöitä maapallon magneettikentissä, millä voisi olla vaikutuksia kenttien avulla suunnistaviin eliöihin mm. kaloihin. (WPD Finland Oy 2009)
Mahdollisesti sähkökenttien muutoksista aiheutuvia paikantamiseen liittyviä haittoja
esiintyy todennäköisimmin vaelluskaloilla. Ankeriailla on havaittu vaikutuksia sekä
laboratorio että luonnonolosuhteissa; vaellusten on todettu hidastuneen kaapelien
alueella. (WPD Finland Oy 2009)
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Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että sähkömagneettinen kenttää saattaa houkutella muun muassa ahvenia, haukia, särkiä, salakoita, lahnoja ja kiiskejä.
Vedenalaisissa kuvauksissa on myös havaittu, että esimerkiksi mateet saattavat hakeutua merenpohjassa sijaitsevien kaapelien läheisyyteen. (WPD Finland Oy 2009)
Sähkönsiirron linnustoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on törmäysriski.

4 ALUEEN NYKYTILA
4.1 Siikajoen nykyiset tuulivoimalat
Siikajoella on tällä hetkellä toiminnassa neljä tuulivoimalaa. Voimaloista kaksi sijaitsee Varessäikässä (Säikkä 1 ja Säikkä 2) ja kaksi Tauvossa (Tauvo 1 ja Tauvo 2).
Voimalat ovat Spawer Kraft Oy:n omistuksessa. Nimellisteholtaan voimalat ovat
300 – 600 kW. Tornien korkeus vaihtelee 30,5 metristä 49 metriin. Voimalat tuottivat sähköä vuosina 2008 ja 2009 yhteensä 3 071 – 3210 MWh (Taulukko 6).
Taulukko 6. Siikajoen tuulivoimaloiden teknisiä tietoja. (www.vtt.fi/tuulivoimatilastot)
Nimi

Säikkä 1
Säikkä 2
Tauvo 1
Tauvo 2

Nimellis- Valmistaja
teho
(kW)
300
Nordtank
300
Nordtank
600
Nordtank
600
Nordtank

Omistaja

Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall

Oy
Oy
Oy
Oy

Napakorkeus
(m)
30,5
30,5
49,0
49,0

Roottorin Tuotannon
halkaisija
aloitus
(m)
(kk/vv)
31
04/93
31
04/93
43
04/97
43
04/97

Tuotanto
2008
2009
(MWh)
(MWh)
505
463
525
501
1089
1128
952
1118

4.2 Kaavoitus
4.2.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Siikajoen edustalle on varattu yksi suurempi tuulivoiman tuotantoalue (tuulipuistoalue) ja yksi pienempi tuulivoima-alue Tauvoon (Kuva 19). (Pohjois-Pohjanmaan liitto)
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Kuva 19. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta, en-tv = tuulivoimatuotannolle
varattu. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003)

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

4.2.2 Siikajoen rantayleiskaava
Suunnitteilla olevat tuulipuistot tulevat sijoittumaan osittain Siikajoen rantayleiskaava-alueelle. Siikajoen rantayleiskaavan kunnanvaltuusto hyväksyi 7.10.1999 ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 1.6.2001. Lainvoiman kaava sai vuonna
2004. Rantayleiskaavassa on tuulivoimalle varattu alueita Varessäikästä (Vareskari,
Kuva 20), Kuusiniemestä (Kuva 21) ja Tauvosta.
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Kuva 20. Ote Siikajoen rantayleiskaavasta, Varessäikkä.

Kuva 21. Ote Siikajoen rantayleiskaavasta, Merikylänlahti.
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Kuva 22. Kuvien 20 ja 21 merkkien selitykset.

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

4.3 Maisema
4.3.1 Arvokkaat maisema-alueet
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa arvokkaiksi maisema-alueiksi on merkitty
Hailuodon saari kokonaisuudessaan sekä Siikajokisuu.
Hailuoto on vuonna 1993 hyväksytty Suomen kansallismaisemien luetteloon. Se on
myös kohteena museoviraston ja ympäristöministeriön v. 1993 julkaisussa: "Rakennettu kulttuuriympäristö". (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007)
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Siikajokisuun maisema-alue (Kuva 23) on luonteeltaan joenvarren viljelymaisema
perinteisine rakennuksineen, jotka sijoittuvat joen molemmin puolin kulkevan tien
varteen tai joen rantaan. Jokilaakson viljelyksiä reunustavat hiekkakankaat. Joen
kuljettaman hiekan ja maannouseman yhteisvaikutuksesta syntyneet säikät ovat
muodostaneet vesilinnuston suosiman suistoalueen. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007)

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Siikajokisuun alueen vanhimmat rakennukset lienevät v. 1701 rakennettu Siikajoen
nykyinen kirkko ja v. 1765 rakennettu kellotapuli sekä 1790-luvulla rakennettu pappila. Taloista mm. Pirilä, Nikola, Matinheikki, Nikkilä ja Ranta-Ukkola ovat 1800luvun alkupuolelta. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007)

Kuva 23. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Siikajoki suu. (© PohjoisPohjanmaan ELY -keskus, © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, lupa L8619)
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4.3.2 Perinnemaisema-alueet
Siikajoen kunnan alueella sijaitsee 16 maakunnallisesti tai paikallisesti arvokasta
perinnemaisemakohdetta. Näistä hankealuetta lähimmät (Kuva 24) ovat Säärenperä/Heikkilä (1), Säärenperä/Tuomiranta (3), Säärenperä/Harju (4), Rantakarin metsälaidun (6) sekä Mateenpyrstö (7). (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007)
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Kuva 24. Siikajoen maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat perinnemaisema-alueet.
(© Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus, © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10)

Maakunnallisesti arvokkaalla perinnebiotoopilla perinteinen käyttö on jatkunut pitkään, minkä ansiosta alueella on tyypillistä perinnekasvillisuutta ja monipuolinen
lajisto. Osa alueesta on voinut joskus olla peltoa.
Paikallisesti arvokkaalla perinnebiotoopilla käyttö ei ole esim. lannoituksen tai lisäruokinnan vuoksi ole perinteisen kaltaista Tämän vuoksi kasvillisuuskaan ei ole kovin edustavaa ja perinnebiotoobin lajistoa voi olla jäljellä vain pieninä sirpaleina.
Paikallisesti arvokas kohde voi myös olla pitkään viljelemättä ollut pelto, jolle laidunnuksen tai niiton ansiosta on kehittynyt monipuolista niittykasvillisuutta.
Heikkilän merenrantaniitty, Säärenperä
Heikkilän merenrantaniitty on ympäristökeskuksen kartoittama maakunnallisesti
arvokas merenrantalaidun joka on ollut laidunalueena vuodesta 1991. Alue on hy-
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vin hoidettu ja se on maisemallisesti ja linnustollisesti tärkeä kohde. Merenrantaniitty kuuluu myös valtakunnallisen lintujenvesisuojeluohjelmaan. Alueella tavatuista
lajeista mainittakoon: ruijanesikkoryhmään kuuluvat vihnesara, merisara ja suolasänkiö sekä rantanätkelmä ja vilukko. Laiduneläiminä niityllä on ollut lihakarjaa.
(Mahosenaho ja Översti 2003)

Kuva 25. Karja laiduntaa merenrantaniityllä Siikajoen Säärenperällä (Mahosenaho &
Översti 2003)

Harjun merenrantaniitty, Säärenperä
Harjun merenrantaniitty on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kartoittama,
paikallisesti arvokas perinnemaisema. Merenrantamaisemaa pitävät avoimena läheisen tilan emolehmät ja vasikat. Alueen aktiivinen hoito on aloitettu 1991. (Mahosenaho ja Översti 2003)
Yleisilmeeltään niitty on avoin ja matalakasvuinen ja sille on ominaista kasvillisuuden vyöhykkeisyys. Rantaniittyyn rajautuvat pellot ja niittyalueet monipuolistavat
Säärenperän - Karinkannanmatalan linnustoa ja tarjoavat monipuoliset levähtämisja pesimismahdollisuudet vesilinnuille ja kahlaajille. Alueelta löytyy mm. vilukkoa,
rantanätkelmää, suola-, meri- ja vihnesaras sekä suolasänkiötä. (Mahosenaho ja
Översti 2003)
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Mateenpyrstön merenrantalaidun
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kartoittamaan, paikallisesti arvokkaaseen
Mateenpyrstön merenrantalaitumeen kuuluu erittäin hyvin hoidettua rantaniittyä,
rantadyynimuodostuman harvapuustoista laidetta sekä rantakoivikkoa ja kangasmetsää. (Mahosenaho ja Översti 2003)
Alueella on laiduntanut lampaita vuodesta 1991. Ranta-aluetta laidunsivat 1970 luvulle lehmät ja mullit. Luhtakastikka- ja rönsyröllivaltaisen perinnebiotooppialueen
hoitamisesta ja säilymisestä vastaa omistaja lampaineen. (Mahosenaho ja Översti
2003)
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Mateenpyrstö on kasvillisuudeltaan monimuotoista, kasvilajeista mainittakoon
upossarpio, mutayrtti ja nurmitatar. (Mahosenaho ja Översti 2003)

Kuva 26. Lampaita Mateenpyrstön merenrantalaitumella. (Mahosenaho & Översti
2003)

4.4 Suojelukohteet
4.4.1 Natura –alueet
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita: Siikajoen lintuvedet ja suot, Säärenperä ja Karinkannanmatala sekä Isomatala - Maasyvänlahti (Taulukko 7). Lisäksi noin 5 – 12 km etäisyydellä sijaitsevat Huhtaneva Lumineva ja Liminganlahden Natura –alueet (Kuva 27). Kaikki edellä mainitut Natura 2000 –alueet kuuluvat myös vesipuitedirektiivin suojelualuerekisteriin (VPD
Natura 2000 –alueet).
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Taulukko 7. Hankealueen lähimmät Natura 2000 –alueet.
Alue

Kunta

Tunnus

SCI, SPA

Huhtaneva - Lumineva
Säärenperä - Karinkannanmatala
Siikajoen lintuvedet ja suot
Isomatala - Maasyvänlahti
Liminganlahti

Siikajoki, Lumijoki, Ruukki
Siikajoki, Lumijoki
Siikajoki, Raahe
Hailuoto
Oulunsalo, Liminka, Lumijoki, Kempele

FI1105200
FI1105201
FI1105202
FI1100203
FI1102200

SCI
SCI,
SCI,
SCI,
SCI,

SPA
SPA
SPA
SPA

SCI –alueet ovat luontodirektiivin mukaisia erityisten suojelutoimien alueita. SPA –
alueet ovat lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita.
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Kuva 27. Hankealueen lähimmät Natura 2000 –alueet. (Oiva) © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619, © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10

4.3.2 Luonnonsuojeluohjelma-alueet

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee muutamia lintuvesien, soiden ja harjujen suojelualueita (Kuva 28):
•

valtakunnalliseen lintujensuojeluohjelma-alueeseen kuuluvia alueita ovat
Hietaniitynlahti, Säikänlahti, Merikylänlahti, Siikajokisuu, Säärenperä ja
Karinkannanmatala

•

valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluu Kivivaara - Vartinvaara

•

valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvia alueita ovat
Huhtaneva- Lumineva sekä alueella olevat kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta

Lisäksi Siikajoen alaosa Pöyrynkosken alapuolelle (noin 20 km) asti on suojeltu
koskiensuojelulailla. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007)
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Kuva 28. Hankealueen lähimmät luonnonsuojeluohjelma-alueet. (Oiva) © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619, © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10

4.3.3 Yksityisten maalla olevat suojelualueet

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee kolme yksityisten maalla olevaa suojelualuetta
(Kuva 29), Lintusäikän merenrantaniitty (LTA203198), Varessäikän merenrantaniitty (LTA203199) sekä Karinkannan merenrantaniitty (LTA203200).
Suojelualueet on perustettu maanomistajien hakemuksesta. Suojelualueen perustana
on ollut luonnonsuojelulain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu suojeltu luontotyyppi (merenrantaniitty).
Suojelualueet on perustettu 20.7.2007 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
päätöksillä PPO-2006-L-926-253, PPO-2006-L-927-253 ja PPO-2006-L-928-253.
Suojelusopimus voidaan tehdä enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Sopimus on voimassa vaikka alue siirtyy uudelle omistajalle. Suojelualueen perustamisesta tehdään
myös merkintä kiinteistörekisteriin.
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Kuva 29. Yksityisten maalla olevat luontotyyppien suojelualueet, Lintusäikän , Varessäikän ja Karinkannan merenrantaniitty. (Oiva) © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619, © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10

4.3.4 Museo- ja kulttuurikohteet
Siikajoella on 20 kulttuurihistoriallisesti merkittävää kohdetta (Taulukko 8). Näistä
valtakunnallisia kohteita ovat Siikajokivarren kulttuurimaisema kirkonkylän kohdalla (vrk 103) sekä Nikolan talo ja kulttuurimaisema (vrk 104). (Pohjois-Pohjanmaan
liitto)

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Taulukko 8. Siikajoen kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet.
Kohde

Kohde

Siikajoen kirkko ja tapuli (vrk 103)
Siikajoen pappila (vrk 103)
Väri, Siikajoki kk (vrk 103)
Siikajoen rantaviljelysmaisema, Siikajoki kk (vrk 103)
Ranta-Ukkola, Siikajoki kk (vrk 103)
Nikkilä, Siikajoki kk (vrk 103)
Pirilä, Siikajoki kk (vrk 103)
Kerttula, Siikajoki kk (vrk 103)
Matinheikki, Alapää, Siikajoki kk (vrk 103)
Turpeenperä

Klingsporin tie
Kastellin kartano
Meijerinsaari, Keskikylä
Nuorisoseuran talo, Keskikylä
Nikola, Ylipää (vrk 104)
Hirvaskari ja Kurola, Merikylä
Kiviniitty, Merikylä
Tauvo
Karinkannan mänty
Törmälän luhti, Karinkanta

51 (110)

Toimeksiantonumero:
Päivätty: 01.06.2010
Tarkastettu:
Käsittelijä: Päivi Vainionpää

Status:
Varessäikän aluetta lähinnä sijaitsevat Karinkannan kohteet, Karinkannan mänty ja
Törmälän luhti.
Merikylänlahtea lähimmät kohteet ovat Hirvaskari ja Kurola sekä Kiviniitty.
Siikajoen kautta kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävä Turun ja Tukholman välinen Pohjanmaan rantatie (Kuva 30), Siikajoen alueella nykyinen Pattijoki-Liminka
-tie. Se on toinen Ruotsin vallan ajan tiestön runkohaara Suomenlahden rannikon
suuntaisen Turku-Viipuri-maantien ohella. Rantatiestä on tehty inventointi, josta
käy ilmi 1600 – 1700 –luvuilta peräisin olevan tien tarkka sijainti. Pohjois-Pohjanmaalla rantatie kulkee kahdentoista rannikkokunnan kautta. (Pohjois-Pohjanmaan
liitto)
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Maakuntakaavassa on osoitettu myös Siikajoen eteläpuolinen tie Revonlahti - Siikajokitie, maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokkaana tienä (Kuva 30).

Kuva 30. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat tiet PohjoisPohjanmaalla. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003)

Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisterin mukaan Siikajoen kunnan
alueella on 88 muinaisjäännökseksi luokiteltua kohdetta. Näistä hankealuetta lähin
kohde on Pirilä (Kuva 31, etäisyys Varessäikkään n. 5,5 km ja Merikylänlahteen n.
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4,5 km). Kohteista valtakunnallisesti merkittäviä ovat Papinkangas ja Tiperonkangas (Taulukko 9, rauhoitusluokka 1). Suunnitellun voimajohtoreitin läheisyydessä
sijaitsevat Penttilän, Hiirosenahon, Papinkankaan, Nissilän ja Leviäkankaan kohteet.
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Taulukko 9. Hankealuetta lähimmät kiinteät muinaisjäännökset (Pohjois-Pohjanmaan
liitto ja Museoviraston muinaisjäännösrekisteri).
Nimi

A joitus

Muinaisjäännöstyyppi

Pirilä
Penttilä
Hiirosenaho
Ala-Haho
Papinkangas
Kerttulan entinen metsä
Jyljänkangas
Kärnä
Vääräkangas
Jyljänkangas SW
Papinkangas eteläinen
Kivikangas
Vähämaa
Sorvo
Nissilä
Leviäkangas
Kolokaara SW
Peurakaarat
Peurasaari
Tiperonkangas

kivikautinen
historiallinen
ajoittamaton
ajoittamaton
moniperiodinen
kivikautinen
ajoittamaton
rautakautinen
varhaismetallikautinen
ajoittamaton
ajoittamaton
esihistoriallinen
esihistoriallinen
esihistoriallinen
esihistoriallinen
kivikautinen
esihistoriallinen
esihistoriallinen
esihistoriallinen
kivikautinen

löytöpaikat, irtolöytöpaikat
asuinpaikat, ei määritelty
työ- ja valmistuspaikat
löytöpaikat, irtolöytöpaikat
työ- ja valmistuspaikat
löytöpaikat, irtolöytöpaikat
kivirakenteet, röykkiöt
löytöpaikat, irtolöytöpaikat
muinaisjäännösryhmät
kivirakenteet, röykkiöt
kivirakenteet, röykkiöt
asuinpaikat, talonpohjat
kivirakenteet, röykkiöt
hautapaikat, ei määritelty
löytöpaikat, irtolöytöpaikat
asuinpaikat, ei määritelty
maarakenteet, kuopat
asuinpaikat, asumuspainanteet
maarakenteet, painateet
asuinpaikat, asumuspainanteet

Rauhoitusluokka
ei määrit.
ei määrit.
2
ei määrit.
1
ei määrit.
2
ei määrit.
2
2
3
2
2
2
ei määrit
2
2
2
2
1

Kuva 31. Siikajoen hankealuetta lähimmät muinaisjäännöskohteet. (Museovirasto) ©
Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619
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Museoviraston tietojen mukaan hankealueen läheisyydestä on löydetty kaksi hylkyä,
Simppusäikän hylky ja Oulu II –hylky (Kuva 32).

Kuva 32. Hylkyjen sijainti suunniteltuihin tuulipuistoihin nähden. © Affecto Finland,
Karttakeskus, lupa L8619

Hylkyjä ei ole luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Muinaisjäännökseksi luokitellaan yli
sata vuotta vanha hylky. Hylyt on paikannettu sanallisen selostuksen mukaan, mistä
johtuen paikkatiedot ovat epätarkat.
4.3.5 Pohjavesialueet
Siikajoen kunnan alueella sijaitsee kuusi pohjavesialuetta (Taulukko 10). Pohjavesialueista neljä on luokiteltu veden hankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi (alueluokka I) ja kaksi muuksi pohjavesialueeksi (alueluokka III).
Hankealuetta lähimpänä sijaitsee Alhonmäen-Isokankaan I –luokan pohjavesialue
(Kuva 33).
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Taulukko 10. Siikajoen kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet, niiden alueluokka,
koko, muodostumisalueen pinta-ala sekä arvio muodostuvasta pohjaveden määrästä.
Pohjavesialue

A lueluokka

Mikonselkä
Aaltokangas
Turtakangas
Koivulankangas-Keltalankangas
Alhonmäki-Isokangas
Vartinvaara
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I
III
III
I
I
I

Pinta-ala
(km²)
4,32
1,66
2,77
21,74
15,65
14,79

Muodostumis- Arvio m uodostuvan
alue
pohjav. määrästä
(km²)
(m³/vrk)
1,73
1100
0,61
300
0,99
400
6,17
5000
8,35
4500
7,1
3000
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Kuva 33. Hankealueen lähimmät pohjavesialueet. Kuvassa näkyvä Isokankaan III –
luokan pohjavesialue sijaitsee Lumijoen kunnan alueella. (Oiva) © Affecto Finland,
Karttakeskus, lupa L8619, © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10

4.4 Infra –rakenne
4.4.1 Satamat ja väylät
Viralliset satamat

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Hankealueen lähimmät viralliset satamat sijaitsevat Oulussa ja Raahessa.
Oulun Satama on Perämeren johtavia metsäteollisuus- ja suuryksikkösatamia. Oulun
Oritkarin, Nuottasaaren, Vihreäsaaren ja Toppilan satamissa vierailee vuosittain
keskimäärin 500 – 600 alusta (vuonna 2009 478 alusta). Tavaraliikenteen määrä on
vuosittain keskimäärin noin 3 – 3,5 miljoona tonnia, josta tuonnin osuus on 60 % ja
viennin 40 %. Merkittävin vientituote on paperi. Tuonnin kaksi suurinta tavararyhmää ovat nestemäiset polttoaineet ja metsäteollisuuden raaka-aineet. (Oulun satama)
Raahen satama on kokonaistavaraliikennemäärien perusteella Suomen kuudenneksi
vilkkain satama. Satamassa käy vuosittain yli 700 laivaa. Sataman kautta kuljetetaan
erilaisia raaka-aineita ja irtolasteja, terästä, sahatavaraa, kontteja sekä projektiluontoisia laivauksia. (Raahen satama)
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Kala- ja pienvenesatamat
Siikajoen kunnan alueella on neljä satamaa. Satamista kolme on merisatamia (Merikylä, Tauvo ja Varessäikkä) ja yksi pienvenesatama Tunelin satama Siikajokisuussa.
Satamiin johtaa merkityt ja linjatut väylät. (Siikajoen kunta)
Satamia on kunnostettu merkittävästi viime vuosina. Varessäikän satamassa on laajennuksen jälkeen lähes 50 venepaikkaa. Merikylän satamassa on kunnostuksen jälkeen paikka 35 veneelle. Merikylän väylän ongelmana on ollut väylän tukkeutuminen vähitellen hiekalla, mistä johtuen satamaan tulo ja sieltä lähtö vaativat varovaisuutta. Tauvon sataman kunnostussuunnitelmien toteutus odottaa vielä rahoituspäätöstä. Tauvon sataman suuosaa ja sataman tuloväylää on jouduttu lähes vuosittain
kaivamaan auki hiekasta. (Siikajoen kunta)
Kaikkien satamien varustukseen kuuluvat veneenlaskuluiskat, kylmä vesi, jäähilekoneet ja kuivakäymälät. (Siikajoen kunta)
Tauvon ja Varessäikän satamissa on veneilyn lisäksi erinomaiset mahdollisuudet
vapaa-ajanviettoon ja uimiseen. Rantojen uimavesien laatua seurataan uintikaudella
säännöllisesti. (Siikajoen kunta)
Lisäksi hankealueen läheisyydessä sijaitsee Pöllän pienvenesatama Hailuodossa.
Väylät
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Hankealueen poikki kulkee 1,8 metriä syvä veneilyväylä (Kuva 34). Lähin kauppamerenkulun pääväylä, Raahe-Oulu-Kemi rannikkoväylä, kulkee hankealueen länsipuolella lähimmillään noin 20 kilometrin etäisyydellä.

Kuva 34. Hankealueen lähimmät kala- ja pienvenesatamat sekä väylät.
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4.4.2 Tiestö
Siikajoen kunnan lävitse kulkee Pattijoki-Liminka -tie (seututie 813). Varessäikän
pienvenesatamaan johtaa yhdystie 18658 (Niittymaantie) ja Merikylän pienvenesatamaan yhdystie 18619 (Merikylän tie) (Kuva 35).
Suunnitellun voimajohdon läheisyydessä, Siikajoen pohjoispuoella, kulkee seututie
8110 (Huumola-Patokoski). Tien numero ei näy kuvassa 35.

Kuva 35. Tieverkosto Siikajoen kunnan alueella. (www.liikennevirasto.fi)

Liikennemäärä Pattijoki-Liminka tiellä vaihtelee 1900 ajoneuvosta – 560 ajoneuvoon vuorokaudessa. Suurin liikennemäärä on välillä Liminka- Lappi (Lumijoki)
keskimäärin 1850 ajoneuvoa/vrk. Karinkannan kylän kohdalla liikennemäärä on
keskimäärin 650 ajoneuvoa/vrk ja Merikylän kohdalla 450 ajoneuvoa/vrk (Kuva
36).
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Niittymaantiellä keskimääräinen liikennemäärä on 320 ajoneuvoa/vrk ja Merikylän
tiellä 130 ajoneuvoa/vrk (Kuva 36). (Liikennevirasto)
Pattijoki-Liminka -tiellä raskaan liikenteen määrä vaihtelee 60 – 120 ajoneuvoon
vuorokaudessa. Niittymaantiellä raskaan liikenteen määrä vuonna 2008 oli keskimäärin 10 ajoneuvoa/vrk ja Merikyläntiellä vastaavasti 15 ajoneuvoa/vrk. (Liikennevirasto)
Liikennemäärä Huumola-Patokoski tiellä vaihtelee 410 – 480 ajoneuvoon vuorokaudessa (Kuva 36). Raskaan liikenteen määrä oli vuonna 2008 keskimäärin 27 ajoneuvoa/vrk.
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Kuva 36. Liikennemääräkartta vuosi 2008. (www.liikennevirasto.fi)

4.4.3 Lentokentät ja lentoväylät
Lentokentät
Hankealueen lähimmät lentokentät sijaitsevat Oulunsalossa ja Hailuodossa.
Oulun lentoasema Oulunsalossa on matkustajamäärältään Suomen toiseksi vilkkain
lentoasema; vuonna 2008 sen kautta matkusti 802 569 liikematkalaista ja lomalaista.
Laskeutumismäärien mukaan Oulun lentoasema on seitsemänneksi vilkkain, vuonna
2008 laskeutumisia oli 10 337 (Taulukko 11). Oulun lentoasemalta on päivässä noin
18 edestakaista vuoroa eri kohteisiin.
Taulukko 11. Laskeutumiset Oulun lentoasemalle vuonna 2008 ja 2009 (Suomen lentoliikennetilasto 2008, Finavia ja Ympäristöraportti 2009, Finavia).
LIIKENNEILMAILU
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Vuonna 2008
Vuonna 2009

Määrä YLEISILMAILU JA MUUT
5 652 Vuonna 2008
5 545 Vuonna 2009

Määrä SOTILASILMAILU
3 220 Vuonna 2008
4 183 Vuonna 2009

Määrä
1 465
1 431

Oulun lentoasemalla toimii Ilmailulaitos Finavian lisäksi lentotoimintaan liittyviä
toiminnanharjoittajia joko Finavian tiloissa tai erillisissä tiloissa Finavialta vuokratulla alueella. Oulun lentoasemalla Ilmailulaitos Finavian lisäksi toimivia tahoja
ovat Ilmavoimat (pääasiassa Lapin lennosto), Finnair Oyj, Blue1/SAS, Oulun tilauslento Oy, Wingo, AirBaltic, Oulun laskuvarjokerho, Oulun Moottori-liitäjät ry, Tervalentäjät ry, Oulun Ilmailukerho ry sekä Lentokoulu Urpo Mikkola.
Lapin lennostolla on Oulun lentoasemalla kausittaista lentoharjoitustoimintaa 10 20 viikkona vuosittain, jossa Hornet F-18 C/D –torjuntahävittäjillä harjoitellaan
pääsääntöisesti suunnistus-, mittari- ja ilmataistelulentoja. Hornet –
lentotoimintaharjoituksia on enimmillään 10-12 viikkoa vuodessa ja muut lentoleirit

58 (110)

Toimeksiantonumero:
Päivätty: 01.06.2010
Tarkastettu:
Käsittelijä: Päivi Vainionpää

Status:
toteutetaan melupäästöiltään pienemmillä Hawk –suihkuharjoitushävittäjillä sekä
hinaus- ja yhteyskonekalustolla. Maavoimien helikopterit tukeutuvat myös toiminnassaan Ilmavoimien tukikohtaan Oulun lentoasemalla.
Hailuodon Pöllän lentokenttä on pieni ja sitä ylläpitää Hailuodon kunta. Aikanaan
lentopaikka oli tärkeä Hailuodon liikenneyhteyksien kannalta, sillä kelirikkoaikaan
saarelta ei ollut muuta yhteyttä ulkomaailmaan. Nykyiset maantielautat pystyvät
liikennöimään ympärivuotisesti, joten lentokentän merkitys on pienentynyt.
Lentoväylät
Oulun lentoaseman kiitotie on kaksisuuntainen eli sieltä lähtee ja sinne laskeutuu
koneita kahdesta eri suunnasta. Hankealuetta sivuaa etelän suunnasta tulevien lentojen reitti (Kuva 37). (Finavia, AIP Suomi)

Kuva 37. Oulun lentoasemalle etelästä saapuvien koneiden lentoreitti. (Finavia, AIP
Suomi) © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619
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4.5 Väestö ja elinkeinot
4.5.1 Väestö
Nykyinen Siikajoen kunta koostuu kolmesta aikaisemmasta kunnasta Paavolan ja
Revonlahden kunnista, jotka yhdistettiin valtion pakkopäätöksellä 1973 Ruukin
kunnaksi, ja 1868 perustetusta Siikajoen kunnasta. Ruukin ja Siikajoen kunnat lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin uusi Siikajoen kunta 1. tammikuuta 2007 molemmissa kunnissa järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen.
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Nykyisen Siikajoen kunnan asukasluku on vaihdellut vuosina 2007 – 2009 5750 –
5830 asukkaan välillä.
Valtaosa Siikajoen kunnan työpaikoista liittyy maa-, metsä- ja kalatalouteen sekä
erilaisia palveluja tuottaviin aloihin (Kuva 38).
(A)

Maa-, metsä- ja kalatalous

(B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja
lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto
(C)

Teollisuus

(F)

Rakentaminen

(G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja
varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta
(J)

Informaatio ja viestintä

(K)

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

(L)

Kiinteistöalan toiminta

(M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
(O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja
sosiaalipalv.
(R-U) Muut palvelut
(X)

Toimiala tuntematon

Kuva 38. Työpaikat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2007. (Tilastokeskus)

Siikajoella oli vuonna 2008 kaikkiaan 2 703 asuntoa, joista vakituisesti asuttuja oli
2 337. Kesämökkejä Siikajoella oli vuoden 2008 lopulla 811. (Tilastokeskus)
Virkistysalueet ja -palvelut
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Siikajoelta löytyy lukuisia virkistys-, kulttuuri- ja luontokohteita mm.
•

urheilukohteita: golfkenttä, moottorirata ja ratsutila sekä ns. Urheilumaa,
jossa on yleisurheilualue, tenniskenttä ja talvella jääkaukalo, Tauvon ja Varessäikän uimarannat, Saarikosken pururata

•

kulttuurikohteita: Meijerisaari, kotiseutupolku, Kaunakupunki, taidetalo
Raijala, Louhuan tanssipaikka (talvisin jäärata)

•

luontokohteita: Suoluonto –opastuskeskus, Siikajoella on useita koskia
(mm. Kärnänkoski, Kaijankoski, Nikolankoski, Patokoski, Pekkalankoski,
Rialankoski ja Ukkolankoski)

•

nähtävyyksiä: Vartin – Kivivaaran mäkialueet, Kirkkokukkulan alue, papinkankaan muinaisjäännökset, Hummastinjärvi (maankohoamissuosarja)
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4.5.2 Elinkeinot
Kalastus
Perinteisesti Perämerellä on kalastettu siikaa ja lohta. Oman erityispiirteensä on tuonut merimuikun eli maivan kalastus. Kalastusolot ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi viime vuosina merimetsojen ja harmaahylkeiden levittäytymisen myötä. Harmaahylje uhkaa lopettaa perinteisen siian avovesiajan verkkokalastuksen kokonaan.
Myös lohen kalastukseen on jouduttu etsimään uusia ratkaisuja hallin takia. (Suomen Ammattikalastajaliitto ry 2009)
Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueilla kalastus on säilynyt monipuolisena, mutta
kalastuksen harjoittajien määrä on laskenut voimakkaasti. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
Pohjaverkkokalastus on rannikkokalastuksen tärkein pyyntimuoto. Pohjaverkkoja
käyttävät likimain kaikki kalastajat ja suurella osalla kalastajista se on ainoa käytössä oleva pyyntimuoto. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
Rysäkalastus on myös tärkeä osa rannikkokalastusta. Rysäkalastusta harjoittavat
kaikki ammattikalastajaluokat. Tiheillä rysillä kalastetaan pääsääntöisesti muikkua.
Harvoilla rysillä kalastetaan siikaa ja lohta, jossain määrin myös mm. ahventa. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
Talvinuottakalastusta harjoittavat enää ainoastaan kaksi nuottakuntaa Haukiputaalla.
(Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
Troolikalastusta harjoitetaan alueella vielä jossain määrin. Tosin isoimmat trooliyksiköt kalastavat pääosin Perämeren ulkopuolella. Perämerellä vuonna 2004 paritroolausta harjoitti yhdeksän paria (18 alusta) ja yksinvetoa 5 alusta. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
Pohjois-Pohjanmaan haastateltujen kalastajien (226 henkilöä) kokonaissaalis vuonna 2004 oli noin 22 miljoona kiloa. Kilomääräisestä saaliista peräti 98 % oli silakkaa, joka pyydettiin suurimmaksi osaksi Perämeren ulkopuolelta. Silakan kokonaissaalista Perämeren osuus oli vain noin 4,6 miljoona kiloa. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
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Vuonna 2004 rannikkokalastuksen tärkein saalislaji oli siika (kari- ja vaellussiika).
Muita tärkeitä saalislajeja ovat lohi, muikku, ahven, hauki ja nahkiainen. Siian ja
muikun mätiä kerättiin talteen hieman yli viisi tonnia (Kuva 39). (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
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Kuva 39. Kalastuksen kokonaissaalis lajeittain silakkaa lukuun ottamatta PohjoisPohjanmaalla vuonna 2004. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
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Silakkasaalis on käytännössä kokonaan 1 lk:n kalastajien kalastamaa. Muiden lajien
osalta myös sivutoimiset kalastajat pyytävät merkittävän osan, noin puolet lohesta ja
ahvenesta sekä valtaosa siiasta pyydetään sivutoimisten kalastajien toimesta (Kuva
40). (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)

Kuva 40. Kalastuksen saalis kalastajaluokittain silakkaa lukuun ottamatta PohjoisPohjanmaalla vuonna 2004. (Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007)
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Siikajoen edustan alue on ammattikalastajille tärkeä alue. Alueelta saadaan isot silakkasaaliit. Siikajoen osakaskunnalle alue on tärkeä sen ylläpitämän vaellussiikakannan vuoksi. Siikajoen osuuskunta on 1950 –luvulta asti ylläpitänyt Siikajoen
vaellussiikakantaa keräämällä emokaloista syksyisin mätiä, jota haudotaan Pyhäjoen
hautomolla. Joka kevät vapun seudulla poikaset istutetaan jokeen, josta ne siirtyvät
jokialueen edustalle merelle. (Kaleva 12.6.2008)
Varessäikän edustalla kohoava kivisen luodon, Rautakallion, ympärillä vedet ovat
hyvin kalaisia. Siikajokisten ohella alueella harjoittavat kalastusta hailuotolaiset.
(Rautakallio, Siikajoki)
Siikajoen vesialueet ovat Lumijoen rajalta Merikylänlahden pohjukkaan Siikajoen
osakaskunnan hallussa, joka kattaa Varessäikän ja Merikylän lahden edustalle suunniteltujen voimaloiden alueen. (siikkis 14.12.2009)
Kalaväylä
Siikajokisuulla sijaitsee ns. kalaväylä. Kalastuslain 24 §:n mukaan jokien suulla pitää olla kalan vapaan kulun mahdollistava kalaväylä. Muun muassa uhanalaisille
lohikannoille se on elintärkeä.
Kalastuslain 25 § mukaan lukuun ottamatta pitkää siimaa ja muuta koukkupyydystä
on kalaväylä pidettävä vapaana seisovista kalanpyydyksistä.
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Kalaväylä (valtaväylä) päättyy kolmen kilometrin rajaan (Kuva 41).

Kuva 41. Kalaväylän sijainti Siikajokisuulla. © Maanmittauslaitos, lupa nro
556/MML/10
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Nahkiaisen pyynti
Siikajokisuun edustalla harrastetaan nahkiaisen pyyntiä. Vuodesta 2004 lähtien Siikajoen yhteistarkkailuun kuuluvassa kalataloustarkkailussa tietoja on saatu yhdeltä
kalastajalta. (Lapin Vesitutkimus Oy 2008)
Nahkiaisen yksikkösaaliilla on ollut laskeva kehityssuunta 1980-luvulla ja edelleen
1990 -luvulla. Viime vuosina yksikkösaalis näyttää vakiintuneen tasolle <1 kpl/pkk.
Yksikkösaaliin pienenemiseen on osaltaan vaikuttanut Siikajoen alapuolisen pyynnin, etenkin rysäpyynnin, tehostuminen 1980- luvun alun jälkeen. Todennäköisin
syy heikkoihin saaliisiin on ollut vähäinen virtaama joessa (Kuva 42). Kalastaja on
vuosittain kommentoinut veden vähyyden vaikutusta nahkiaisen nousuun. (Lapin
Vesitutkimus Oy 2008)

Kuva 42. Nahkiaisen pyydyskokukertakohtainen saalis (kpl/pkk) vuosittain sekä kolmen vuoden liukuvina keskiarvoina (viiva) Siikajokisuulla v. 1977 – 2007. (Lapin Vesitutkimus Oy 2008)

Muut tiedossa olevat kalastusalueet
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Muita läheisiä tiedossa olevia kalastusalueita ovat Merikallojen alue ja Tauvon
edustan Makkaran alue (Kuva 43).
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Kuva 43. Muita tiedossa olevia kalojen kalastusalueita. (Oikarinen & Kurkela 2008) ©
Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619
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Merikallojen alue on perinteinen ammattikalastusalue, jossa on aiemmin käynyt
runsaasti kalastajia mm. Hailuodosta, Siikajoelta ja Raahesta. Alueella kalastaa satunnaisesti 5 – 10 ammattikalastajaa tai ammattimaista kalastusta harjoittavaa kalastajaa. Kalastusta harjoitetaan rysillä ja verkoilla. Alueen merkitys kalastajien keskuudessa on vähentynyt voimakkaasti. Tähän on vaikuttanut mm. kalastuksen yleinen vähentyminen ja erityisesti polttoainekustannustennousu. Kotitarve- tai virkistyskalastusta alueella ei harjoiteta lainkaan. (Oikarinen & Kurkela 2008)
Tauvon edustalla oleva Makkaran alue on myös perinteinen ammattikalastusalue.
Alueella kalastaa viisi ammattikalastajaa ja 14 ammattimaista kalastusta harjoittavaa
henkilöä. Makkarassa käy kalastajia Raahesta, Siikajoelta ja Limingasta. Alueella
harrastetaan myös laajaa kotitarvekalastusta. Alueen merkitystä alueen ammattikalastajille on lisännyt rannikkovesien rehevöityminen, minkä seurauksena kuteva silakka ja silakan mätiä syömään saapuva siika on vähentynyt rannikon läheisyydessä.
Alueen merkitystä lisää myös se, että pääosa saalista saadaan keskikesällä, jolloin
kalan menekki ja hinta ovat parhaimmillaan. (Oikarinen & Kurkela 2008)
Tauvon edusta on Raahe – Siikajoki alueen tärkein verkkokalastusalue. Rysäkalastusta Makkaran alueella ei harjoiteta. Lähimmät käytössä olevat rysäpaikat sijaitsevat Tauvon edustalla, noin viiden kilometrin etäisyydellä Makkaran alueesta. Rysäkalastuksen pääsaalislajit ovat vaellussiika ja merilohi, sivusaaliina saadaan karisiikaa ja meritaimenta.” (Oikarinen & Kurkela 2008)
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Makkaran alue on eräs tärkeimmistä Perämeren kevätkesän pohjatroolausalueista,
mutta viime vuosina troolikalastus on vähentynyt. Alueella harjoittaa troolikalastusta tällä hetkellä kaksi troolialusta Oulunsalosta ja yksi troolialus Iistä. Troolikalastussaalis muodostuu lähes yksinomaan silakasta, jota saadaan hyvinä kalastuskesinä
jopa yli 500 tonnia. Sivusaaliina saadaan vähäisiä määriä karisiikaa ja kuoretta. (Oikarinen & Kurkela 2008)
Maa-ainesten otto
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ja kaavaselostuksen mukaan Raahen seutukunnan alueella on kaksi alueellisesti merkittävää maa-ainestenottoaluetta, Hummastinvaara Raahessa ja Alhonmäki Siikajoella. Oulun seutukunnan alueella lähimmät alueellisesti merkittävät maa-aineenottoalueet ovat Oulunsalon Salonselkä,
Oulun Hangaskangas ja Haukiputaan Isoniemi. Hummastinvaarassa on arvioitu olevan 1 Mm3 kalliokiviainesta, Alhonmäessä 2,3 Mm3 hiekkaa ja soraa, Salonselässä
2 Mm3 hiekkaa, Hangaskankaassa 1 Mm3 hiekkaa ja Isoniemessä 4,5 Mm3 hiekkaa.

Kuva 44. Maakuntakaavoituksen mukaiset, alueellisesti merkittävät maa-ainesottoalueet Raahen ja Oulun seutukuntien alueella. © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa
L8619
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4.6 Pohjaolosuhteet sekä maa- ja kallioperä
4.6.1 Pohjaolosuhteet
Valtaosa Perämeren pohjukan alueesta on matalaa, pohjatyypiltään hiekkapohjaista
aluetta, jolle eroosio on hyvin tyypillistä. Syvänteiden pohjat ovat puolestaan suurelta osin erittäin paksuja, eloperäisten ja runsaasti fosforia sisältävien liejukerrosten
peittämiä. (Henriksson & Myllyvirta 2006)
Pohjasedimenttien haitta-aineet
Perämeren pohjasedimenttien raskasmetallipitoisuudet (arseeni, elohopea, lyijy, kupari) ovat korkeita. Vaikka pitoisuudet ovat korkeita, viittaavat viimeaikaiset tutkimukset siihen, että teollisuuden kuormituksen vähentyminen näkyy tuoreimman
sedimentin pienempinä metallipitoisuuksina. (Perämeri Life, Perämeren toimintasuunnitelma, osa 3)
Perämerellä on käynnissä hidas aineiden kulkeutuminen syvimpien osien kasautumispohjille. Osa metalleista kulkeutuu etelämmäksi kohti Itämeren allasta. Kadmium kulkeutuu muihin metalleihin verrattuna suhteellisen helposti varsinkin hapekkaissa olosuhteissa. Toisien metallien, kuten arseenin, vapautuminen pohjalta kasvaa happipitoisuuden pienentyessä. Perämeri tunnetaan kuitenkin kauttaaltaan hyvästä happitilanteesta, mistä johtuen arseeni sitoutuu tehokkaasti pohjaan. (Perämeri
Life, Perämeren toimintasuunnitelma, osa 3)
Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan orgaanisia tinayhdisteitä (mm.
tributyylitina, TBT) esiintyy laajoilla alueilla merenpohjan sedimenteissä, erityisesti
satamien, telakoiden, pienvenesatamien ja laivaväylien läheisyydessä. Tributyylitinapitoisuudet ovat merisedimenteissä olleet enimmillään useita tuhansia mikrogrammoja kilossa. (Vahanne ym. 2007)
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Hankealueen läheisellä Oulun edustan merialueella sedimenttien kokonaistyppipitoisuus vaihteli vuoden 2007 näytteenotossa 710 – 3200 mg/kg ja kokonaisfosforipitoisuus 610 – 1600 mg/kg. (Pöyry Environment 2008)
Oulun Oritkarin sataman länsilaiturin ja Kempeleenlahden penger- ja läjitystöiden
sekä Oritkarin meriväylän levennys- ja ruoppaustöiden yhteydessä otettujen sedimenttinäytteiden metallipitoisuudet olivat elohopeaa lukuun ottamatta Perämeren
rannikkoalueen keskimääräisiä pitoisuuksia. Elohopeapitoisuudet vaihtelivat 0,05 –
1,6 mg/kg. Polyaromaattisista hiilivedyistä (PAH) naftaleenia, fenantreenia sekä
polykloorattuja bifenyylejä (PCB), tributyylitinaa (TBT) ja mineraaliöljyjä todettiin
määritysrajan ja ruoppaus- ja läjitysohjeen tason 1 ja 2 ylittäviä pitoisuuksia. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007)
Ruoppausohjeessa (YO117) on esitetty kaksi haitta-ainetasoa, joiden perusteella
voidaan arvioida ruopattujen massojen läjityskelpoisuus veteen:
•

Taso 1: Haitta-ainepitoisuuksiltaan tason alle 1 jäävästä ruoppausmassasta aiheutuvia haittoja voidaan pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle
merkityksettöminä. Ruoppausmassa on veteen läjityskelpoista.

•

Taso 2: haitta-ainepitoisuuksiltaan tason 2 alle ylittävä ruoppausmassa on pilaantunutta ja se on pääsääntöisesti mereen läjityskelvotonta.
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•

Harmaa alue: haitta-ainepitoisuuksiltaan tasojen 1 ja 2 väliin jäävä ruoppausmassa on mahdollisesti pilaantunutta. Ruoppausmassan läjityskelpoisuus mereen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Taulukko 12. Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaiset pitoisuustasot.
Haitta-aine
Naftaleeni (mg/kg, kuiva-ainetta)
Fenantreeni (mg/k g, kuiva-ainetta)
Polykloorattu bifenyyli (µg/kg, kuiva-ainetta)
PCB-25
PCB-28
PCB-101
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
Tributyylitina (mg/kg, kuiva-ainetta)
Mineraaliöljy (mg/k g, kuiva-ainetta)

Taso 1
mg/kg kuiva-ainetta
0,01

Taso 2
mg/kg kuiva-ainetta
0,1

0,05

0,5

1
1
4
4
4
4
4
3
50

30
30
30
30
30
30
30
200
1500

4.6.2 Maaperä
Siikajoen rantaa muokkaavat useat eri luonnonvoimat: tyrskyt, aallokko, rantavirtaukset, talvinen jäätyminen, ahtojää, tuuli ja maankohoaminen. Rannan prosessit ja
vaihtelevat olosuhteet synnyttävät särkkiä, hiekkarantoja, lentohietikoita, rantavalleja ja dyynimuodostelmia (Aartolahti 1979). Rantavallimuodostumia esiintyy runsaasti Siikajoen alueella, joista selvimmät Tauvossa. (AIR-IX Suunnittelu)
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Noin 10 000 vuotta sitten Perämeren aluetta peitti kolmen kilometrin paksuinen jäätikkö. Jäätikön aiheuttaman painon vuoksi maanpinta painui syvemmälle. Jään sulamisen seurauksena maanpinta alkoi kohota. Maankohoaminen on ainutlaatuinen ja
erityisesti Itämerelle hyvin tyypillinen ilmiö. Paksuimmillaan jäätikkö oli Pohjanlahdella ja Perämerellä, missä myös maankohoaminen on nykyisin nopeinta. Siikajoen ja Hailuodon rannikolla maa kohoaa noin 9 mm vuodessa. (AIR-IX Suunnittelu)
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Kuva 45. Varessäikän maaperäkartta. (AIR-IX Suunnittelu, Ympäristötaito Oy 1996).
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Kuva 46. Merikylänlahden maaperäkartta. (AIR-IX Suunnittelu, Ympäristötaito Oy
1996)

4.6.3 Kallioperä
Suomen kallioperä on maapallon vanhimpia. Siikajoen kallioperän muodostavat
graniitti- ja gneissikivilajit ovat kiteytynyt kovaksi kiveksi noin 2,5 mrd vuotta sitten. Alueella olleet vuoret ja laaksot ovat tasoittuneet täysin ajan myötä. Kallioperä
ja sen päällä olevat pintamaat ovat peräisin viimeisestä jääkaudesta. (Siikajoen kunta, Maa nousee merestä)
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Siikajoen ensimmäiset osat kohosivat merestä noin 6000 – 7000 vuotta sitten ja viimeiset, Siikajoen keskikylän alueet, noin 2000 vuotta sitten. (Siikajoen kunta, Maa
nousee merestä)
Varessäikän kallioperä on granodioriittia ja kvartsidioriittia (Kuva 47). Merikylänlahdella kallioperässä on granodioriitin ja kvartsidioriitin lisäksi myös gneissiä, metabaslattia, vihreäkiveä sekä amfibioliittia (Kuva 48).
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Kuva 47. Kallioperä Varessäikän alueella. (AIR-IX Suunnittelu, Ympäristötaito Oy
1996)

Kuva 48. Kallioperä Merikylänlahdella. (AIR-IX Suunnittelu, Ympäristötaito Oy
1996)
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4.7 Vesistö
4.7.1 Virtaukset
Perämereen laskee vesiä Suomen ja Ruotsin pohjoisosista yhteensä noin 260 000
km² suuruiselta valuma-alueelta. Perämeri on matala ja siihen laskee useita jokia,
joista suurimmat ovat Tornionjoki, Kemijoki ja Oulujoki. Jokivesien ansiosta vesimassa vaihtuu Perämerellä nopeasti. Suuri makean veden lisäys aiheuttaa merialueen murtovesiluonteen. Suolapitoisuus pienenee Perämerellä pohjoista kohti, etelässä suolapitoisuus 4 promillea ja pohjoisessa 2. Jokisuistoissa suolapitoisuudet ovat
lähellä makean veden arvoja. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009)
Perämeren virtaukset ovat pääosin tuulten aiheuttamia, joten niiden suunta ja voimakkuus vaihtelee suuresti. Selvä päävirtaus kulkee kuitenkin Suomen rannikkoa
pohjoiseen ja Ruotsin rannikkoa etelään. Suuria määriä vettä virtaa myös Selkämeren ja Perämeren välillä. Perämereltä virtaa pois pääasiassa vähäsuolaista pintavettä
ja sisään Selkämeren suolaisempaa vettä. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
2009)
4.7.2 Jääolosuhteet
Perämeri on talvisin jään peitossa suhteellisen ankarasta ilmastosta ja pienestä suolapitoisuudesta johtuen. Jään vahvuus on pohjoisessa rannikoiden tuntumassa noin
70 cm ja meren keskiosissa 30 - 50 cm. Valtaosa Perämerestä on jään peitossa vähintään 120 päivää vuodessa, pohjoisimmissa osissa yli puoli vuotta. (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus 2009)
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”Tauvon edustalla jää on alkutalvesta liikkuvaa. Etelämyrskyllä vedenpinnan kohoamisen myötä jää irtoaa rannoilta ja saattaa liikkua jopa koko Yrjänänlahden kokoisena lauttana (Pinola 1997). Myöhemmin talvella jää stabiloituu rannikon tuntumassa siten, että Tauvon niemen kohdalle jää noin 2-4 km leveä suhteellisen kiinteän oloinen tasaisen jään kaista. Tämän kaistan ulkoreunaan pohjautunevat suuremmat ahtojäävallit, joiden ulkopuolella alkaa voimakkaasti valliutunut jääkenttä, joka
säistä riippuen liikkuu koko talven ajan.” (VTT 1998)
”Siikajoen ja Hailuodon välisellä alueella jää on alkutalvesta liikkuvaa. Etelämyrskyllä vedenpinnan kohoamisen myötä jää irtoaa rannoilta ja liikkuu tasaisen jään
lauttoina. Hailuodon Rautaleton rantaan syntyy jääröykkiöitä (Lepistö 1997). isomatala ja sen eteläpuolinen karikko näyttäisivät muodostavan koillispuolelleen suojaisan alueen, jossa jää ei liikkuisi, mutta toukokuussa 1995 tälläkin alueella on havaittu jääröykkiöitä (Lepistö 1997).” (VTT 1998)
”Ahtojäävalleja ei ole tavattu Hailuodon ja Siikajoen Varessäikän välisessä salmessa. Jää alueella on suurimmaksi osaksi tasaista kiintojäätä, joka ei välttämättä liiku
joka talvi, mutta useina vuosina on jään liikettä havaittu Hailuodon ja Siikajoen välisessä salmessa, joten jään liikkeeseen on varauduttava.” (VTT 1998)
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4.7.3 Veden laatu
Siikajoen edustan merialue kuuluu kokonaisuudessaan Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueeseen. Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalue on jaoteltu kahteen tyyppiin: Perämeren sisempiin ja ulompiin rannikkovesiin. Rajana on pääsääntöisesti viiden metrin syvyys. Rannikkovedet on jaoteltu vielä erillisiin vesimuodostumiin. Oulujoen –
Iijoen vesienhoitoalueella on kaikkiaan 19 erillistä rannikkovesimuodostumaa. Siikajoen edustan merialue kuuluu Olkijoki – Siikajoki - Säärenperä vesimuodostumaan. (Toimenpideohjelma Osa 5, 2009)
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Olkijoki – Siikajoki – Säärenperä vesimuodostuman ekologinen tila on kauttaaltaan
hyvä (Kuva 49).

Kuva 49. Rannikkovesien tila Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueella. (Toimenpideohjelma Osa 5, 2009) (© SYKE, ELY –keskukset, © Maanmittauslaitos, lupa nro
556/MML/10)
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Siikajoen edustan merialueen vedenlaatua heikentää Siikajoesta tuleva kuormitus
(ravinteet).
Siikajoen vesistöalueella sijaitsee yhdeksän jätevedenpuhdistamoa, joiden kautta
jokeen valuu seitsemän kunnan asukkaiden jätevedet. Valuma-alueella on lisäksi
useita teollisuuslaitoksia (6 kpl) ja lukuisia turvetuotannon piiriin kuuluvia soita.
Muita kuormittajia ovat kaatopaikat ja jätteenkäsittelyalueet. (Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus 2005)
Merkittävimpiä fosfori- ja typpikuormituksen lähteitä ovat maa- ja metsätalous
(Taulukko 13). Ravinnekuormituksen seurauksena Siikajoki on selvästi rehevöitynyt.
(Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005)
Taulukko 13. Siikajoen fosfori- ja typpikuormitus, lähteet ja osuus. (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus 2005)
Siikajoen fosforikuormitus
Lähde
Osuus
Maatalous
73,2
Metsätalous
11,7
Haja-asutus
8,1
Taajamat
2,3
Turvetuotanto
2,0
Laskeuma
1,6
Teollisuus
1,2

Siikajoen typpikuormitus
Lähde
Osuus
Maatalous
71,7
Metsätalous
7,2
Haja-asutus
6,7
Taajamat
6,3
Turvetuotanto
4,1
Laskeuma
3,2
Teollisuus
0,8

Valuma-alueen suovaltaisuudesta johtuen Siikajoen vesi on humuspitoista. Se on
myös hyvin rautapitoista mikä osaltaan lisää veden väriä. Joen alaosalla veden happitilanne on pääsoin tyydyttävä. Uljuan altaasta kevättalvella purkautuvat hapettomat vedet heikentävät joen yläosan happitilannetta. Siikajoen vesi on hieman hapanta ja sen kiintoainepitoisuus on suhteellisen korkea. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005)
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Vuonna 2007 ainevirtaamahuiput Siikajoesta Perämereen olivat pienempiä kuin
kahtena aikaisempana vuotena (Kuva 50). Suurimmillaan ainevirtaamat olivat vasta
loppuvuoden virtaamahuipun aikaan. Keskimäärin huhti-toukokuun sekä marrasjoulukuun aikana Länkelässä Siikajoen alaosalla virtasi kiintoainetta 107 t/d, kokonaistyppeä 9,2 t/d ja kokonaisfosforia 381 kg/d. (Lapin Vesitutkimus Oy 2008)
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Kuva 50. Kiintoaine- ja ravinnevirtaamat Siikajoen alaosalla, Lamujoen alaosalla sekä
Uljuan alapuolella vuosina 2005 – 2007. (Lapin Vesitutkimus Oy 2008)

4.8 Luonto
4.8.1 Pohjaeläimet
Perämeren pohjaeläimistö koostuu niin makean- ja murtoveden lajeista kuin jääkauden relikteistäkin. Pohjaeläimistö on murtoveteen sopeutunutta, mutta joutuu elä-
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mään sietokykynsä äärirajoilla pitkän jäätalven ja veden suolapitoisuuden vaihtelun
vuoksi. (Yliniva & Keskinen 2009)
Perämeren tyypillisimpiä eläinryhmiä ovat limakotilot (Lymnea), hoikkasarvikotilot
(Bithynia tentaculata) ja leväkotilot (Theodoxus fluviatilis), mutta alueen selkeästi
monilajisimpia ryhmiä ovat sukkulamadot (Nematoda), surviaissääsken toukat ja
harvasukasmadot (Oligochaeta). (Yliniva & Keskinen 2009)
Hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tutkittu pohjaeläinkoostumusta. Lähimmät pohjaeläinten tutkimuspisteet sijaitsevat Raahen ja Oulun edustalla sekä suunniteluun tuulipuiston alueella Oulunsalon ja Hailuodon välisellä merialueella.
Viimeisimmät pohjaeläinnäytteet Raahen edustalta on otettu vuonna 2008. Näytteitä
otettiin viidestä eri pisteestä (Kuva 51). Vuoden 2008 näytteet sisälsivät Raahen
edustalle tyypillisiä pohjaeläinryhmiä. Runsaslukuisin ryhmä oli alueelle ominaisesti surviaissääsket ja harvasukasmadot. Muista pohjaeläinryhmistä tavattiin vähäisessä määrin nauhamatoja, monisukasmatoja, siiroja ja katkoja. (Lapin Vesitutkimus
Oy 2009)
Yksilötiheydet vaihtelivat alueittain riippuen noin 2000−300 yks./m2. Näistä huomattava osuus oli surviaissääsken toukkia. Harvasukasmatojen tiheydet vaihtelivat
noin 700−80 yks./m2 yksilön välillä. Yleisin ja runsaslukuisin laji oli Psammoryctides barbatus. Esimerkiksi katkoista esiintyi harvakseltaan Monopereia affinis- ja
Corophium volutator- lajeja. Siiroihin kuuluvia kilkkejä (Saduria entomon) tavattiin
ainoastaan yhdellä näytealueella. (Lapin Vesitutkimus Oy 2009)
Viimeisimmät pohjaeläinnäytteet Oulun edustalta on otettu vuonna 2007. Näytteitä
otettiin neljästä eri pisteestä (Kuva 51). Runsaslukuisimmat lajit olivat harvasukasmadot (Oligochaeta) ja surviaissääsket (Chironomus plumosus, Chironomidae exl.
C. plumosus). Muista eliöryhmistä tavattiin mm. hernesimpukoita (Pisidium), viherlimamatoja (Prostoma obscurum), kotiloita (Valvata) ja punkkeja (Acari).” (Pöyry
Environment 2008)
Pohjaeläimistön keskimääräinen kokonaistiheys Oulun edustan näytepisteillä v.
2007 oli 1360 yks./m2 ja vastaava biomassa 3,36 g/m2. Pohjaeläimistön tiheysvaihtelu näytepisteiden välillä oli kokonaisuudessaan varsin vähäistä. (Pöyry Environment 2008)
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Oulunsalon ja Hailuodon välisellä merialueella tehtiin pohjaeläinkartoituksia syksyllä 2009, jolloin alueelta otettiin näytteitä kymmenestä eri pisteestä (Kuva 51).
Alueen pohjaeläinlajisto oli tyypillistä Perämeren niukkasuolaisten hiekkapohjien
lajistoa. Kartoituksissa havaittiin mm. viherlimamatoja (Prostoma obcscurum), värysmatoja (Turbellaria sp), putkimatoja (Tubifex sp.) ja änkyrimatoja (Enchytraeidae). Runsas makean veden kotiloiden määrä lienee tyypillistä alueelle samoin kuin
simpukoiden puuttuminen. Kotiloista havaittiin mm. kierrekotilo (Batyomphalus
contortus), leväkotilo (Theodoxus fluviatilis) ja liejukotilo (valvata piscinalis). Alueen runsaslukuisin pohjaeläinryhmä oli harvasukasmadot (Oligochaeta). Surviaissääskiä (Chironomidae) oli näytealueella niukasti, johtuen liejupohjien lähes täydellisestä puuttumisesta. Läheisten Liminganlahden tai Kempeleenlahden surviaissääskitiehys on todennäköisesti jopa tuhat kertainen. (Suomen Luontotieto Oy 35/2009)
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Kuva 51. Raahen ja Oulun edustan pohjaeläinnäytteiden ottopaikat. © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619

4.8.2 Kasvillisuus

Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Vesikasvillisuus
Perämeren vesikasvillisuudessa matalassa vedessä hallitsevina ovat lähinnä hapsiluikka (Eleocharis acicularis) tai pikkuvita (Potamogeton berchtoldii) ja hiekkapohjaisilla alueilla näkinparrat (Chara) sekä merihaura (Zannichellia palustris). Syvemmissä vesissä hallitsevat ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) ja tuppivita (Potamogeton vaginatus). Näkinpartoja syvemmissä vesissä ei enää esiinny. Suurempien levien tuotanto jää Perämerellä huomattavasti pienemmäksi (noin puoleen) siitä
mitä se on Selkämerellä. Rakkolevää (Fucus vesiculosus L.) ei Perämeren alueella
enää esiinny. Sitä vastoin makeanveden sammallajien ja viherlevien esiintyminen
yleistyy. (Perämeri Life)
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Rantakasvillisuus
Siikajoki kuuluu kokonaisuudessaan ns. keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Maankohoaminen vaikuttaa voimakkaasti rannan kasvillisuuteen, sen myötä
rantakasvillisuudelle on luonteenomaista meriveden korkeusvaihteluiden aiheuttama
rannan vyöhykkeisyys. Tavanomainen vyöhykkeisyys (sukkessiosarja) Siikajoen
rannoilla on: merenrantaniitty > pensaikkovyöhyke > harmaaleppävyöhyke > lehtomainen vyöhyke > tuore tai kuivahko kangas. Kehityssarja on parhaiten nähtävissä suojaisilla ja matalilla rantaniityillä. (AIR-IX Suunnittelu)
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Kuva 52. Varessäikän rantakasvillisuusvyöhykkeet. (AIR-IX Suunnittelu, Ympäristötaito Oy 1996)
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Kuva 53. Merikylänlahden rantakasvillisuus. (AIR-IX Suunnittelu, Ympäristötaito Oy
1996)
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Varessäikän ja Lintusäikän merenrantaniityt
Varessäikän ja Lintusäikän merenrantaniittyjen kasvilajisto on tyypillistä ja edustavaa merenrantaniittylajistoa. Valtalajeina alueilla esiintyy luhtakastikkaa (Calamagrostis stricta) ja rantaluikkaa (Eleocharis palustris). Uhanalaisista lajista alueilta
on tavattu upossarpiota (Alisma wahlenbergii) ja Suomen vastuulajeista perämerensilmäruohoa (Eupharasia bottnica). (PPO-2006-L-926-253, PPO-2006-L-927-253)
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Taulukko 14. Varessäikän ja Lintusäikän merenrantaniittyjen kasvilajistoa. (PPO2006-L-926-253, PPO-2006-L-927-253).
Suomenkielinen nimi

Tieteellinen nimi

Isolaukku
Luhtakastikka

Rhinanthus angustifolius/serotinus
Calamagrostis stricta
Potentilla anserina spp. egedii
Carex mackenziei
Triglochin maritima
Sonchus arvenisi var. maritimus
Eupharasia bottnica
Eleocharis palustris
Lathyrus palustris
Agrostis stolonifera
Schoenoplectus tabernaemontani
Carex halopila
Alisma wahlenbergii
Carex aquatilis
Carex paleacea
Parnassia palustris
Subularia aquatica

Merihanhikki
Merisara
Merisuolake
Merivalvatti
Perämerensilmäruoho
Rantaluikka
Rantanätkelmä
Rönsyrölli
Sinikaisla
Suolasara
Upossarpio
Vesisara
Vihnesara
Vilukko
Äimäruoho

Varessäikkä

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lintusäikkä

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.8.3 Luontotyypit
Meren ja rannikon luontotyypit
Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Suomen meri- ja rannikkoluonto on valtamerten rannikkoihin verrattuna vaatimatonta ja niukkalajista. Murtovesiluonteesta
johtuen useat valtameren eliölajit eivät tule täällä toimeen ja toisaalta useimmille
makean veden eliöillekään ei löydy sopivaa elinympäristöä. (Ympäristöopas 46,
2001)
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Perämeren rantoja muokkaavat maankohoamisen ohella veden ja erityisesti jään
aiheuttama eroosio. Eroosio on elinehto avointa tilaa vaativille kasveille ja eläimistölle. Ilman eroosiovoimia rannat pensoittuisivat ja metsittyisivät nopeasti (Destia
Oy 2009)
Maankohoamisrannikolla elävät Perämeren kotoperäisistä tai lähes kotoperäisistä
lajeista useimmat. Ekologialtaan monet niistä ovat ns. pioneerilajeja. Näistä säännöllisesti tavattavia putkilokasveja ovat mm. upossarpio ja perämerensilmäruoho
usein tavataan myös ruijanesikkoa. (Destia Oy 2009)
Meren ja rannikon luontoa, merikasvillisuutta, on Suomessa tutkittu vähän, mistä
johtuen alueiden luokittelemiseksi ei ole kehitetty yhtenäistä järjestelmää. (Ympäristöopas 46, 2001)
Taulukossa 15 on esitetty Itämeren rantaluonnon pääluontotyypit. Pääluontotyyppien alta löytyy yhteensä 44 alatyyppiä.
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Taulukko 15. Itämeren rantaluontotyypit. (SY 8/2008)
Itämeren rantaluontotyypit
* Itämeren kivikkorannat
* Itämeren hiekkarannat ja dyynit
* Merenrantojen ilmaversoiskasvustot
* Eloperäiset rantavallit

* Rannikon metsien kehityssarjat
* Rannikon murtovesivaikutteiset vedet
* Rannikon luontotyyppiyhdistelmät

Vedenalaiset luontotyypit
Veden suolapitoisuus, pohjanlaatu, valon määrä ja laatu sekä ravinnepitoisuus säätelevät Perämeren vedenalaisen lajiston ja luontotyyppien esiintymistä. Rannan avoimuus tuulille ja aallokolle on myös tärkeä säätelytekijä. Vedenalaiset luontotyypit
on jaoteltu 12 luontotyypin kasvillisuuden ja eliöyhteisöjen perusteella (Taulukko
16). (SY 8/2008)
Luontotyypeistä erittäin uhanalaisia ovat punaleväyhteisöt, meriajokasyhteisöt sekä
näkinpartaisniityt. Vaarantuneita ovat kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisöt
sekä uposkasvivaltaiset pohjat. Silmällä pidettäviä ovat sublitoraalin rihmaleväyhteisöt, sinisimpukkayhteisöt, valoisan kerroksen pohjaeläinyhteisöt ja valoisankerroksen alapuoliset pohjaeläinyhteisöt. Puutteellisesti tunnettuja ovat palleroahdinpartayhteisöt ja vesisammalyhteisöt. Ainoa säilyväksi arvioitu luontotyyppi on hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt. (SY 8/2008)
Taulukko 16. Itämeren vedenalaiset luontotyypit. (SY 8/2008)
Itämeren vedenalaiset luontotyypit
* Hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt
* Sublitoraalin rihmaleväyhteisöt
* Kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisöt
* Palleroahdinpartayhteisöt
* Punaleväyhteisöt
* Meriajokasyhteisöt
* Uposkasvivaltaiset pohjat

* Näkinpartaisniityt
* Vesisammalyhteisöt
* Sinisimpukkayhteisöt
* Valoisan kerroksen pohjaeläinyhteisöt
* Valoisan kerroksen alapuoliset pohjaeläinyhteisöt
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4.8.4 Kalasto
Kalalajit
Perämeren kalastosta valtaosa, noin kaksikymmentä, on alkuperältään makeanveden
lajeja (Taulukko 17). Merellisiä lajeja on vain kahdeksan ja viisi lajeista kutee yksinomaan joissa (vaeltavat lajit). (Perämeri Life, Perämeren toimintasuunnitelma)
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Taulukko 17. Perämeren ja Merenkurkun kalalajeja. (Perämeri Life, Perämeren toimintasuunnitelma)
Makean veden lajit
Hauki
Esox lucius
Kuore (norssi)
Osmerus eperlanus
Muikku (maiva) Coregonus albula
Harjus
Thymallus thymallus
Ruutana
Carassius carassius
Lahna
Abramis brama
Särki
Rutilus rutilus
Säyne
Leuciscus idus
Seipi
Leuciscus leuciscus
Salakka
Alburnus alburnus
Mutu
Phoxinus phoxinus
Kivennuoliainen Noemacheilus barbatulus
Made
Lota lota
Kymmenpiikki
Pungitius pungitius
Ahven
Perca fluviatilis Abborre
Kuha
Stizostedium lucioperca
Kiiski
Gymnocephalus cernuus
Kivisimppu
Cottus gobio Stensimpa
Kirjoeväsimppu C. poecilopus Bergsimpa
Härkäsimppu
Myoxocephalus quadricornis

Merelliset lajit
Silakka
Kilohaili
Turska
Siloneula
Kolmipiikki
Isosimppu
Rasvakala
Kivinilkka
Hietatokko
Pikkutuulenkala
Kampela
Vaeltavat lajit
Nahkiainen
Siika
Lohi
Meritaimen
Ankerias

Clupea harengus membras
Clupea sprattus**
Gadus morhua**
Neurophis ophion
Gasterosteus aculeatus
Myoxocephalus scorpius
Cyclopterus lumpus
Zoarces viviparus
Pomatoschistus minutus
Ammodytes tobianus
Platichthys flesus**
Lampetra fluviatilis
Coregonus lavaretus*
Salmo salar
Salmo trutta trutta
Anguilla anguilla

* sekä makeassa että murtovedessä lisääntyviä muotoja
** merellinen laji, jonka yleisen esiintymisen pohjoisraja on pääasiassa Merenkurkussa

Kalat voidaan jakaa edelleen sen mukaan millaista lämpötilaa ne suosivat, lämpimän ja kylmän veden lajeihin. Lämpimän veden kalat esiintyvät ympäri vuoden matalissa rantavesissä ja pysyttelevät suhteellisen rajatuilla alueilla, kun taas kylmän
veden kalat elävät useimmiten syvissä vesissä kaukana rannasta. Kylmän veden kalat tulevat kuitenkin talvisin mielellään matalaan veteen. (Perämeri Life, Perämeren
toimintasuunnitelma)
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Taulukko 18. Lämpimän ja kylmän vedet kalat.
Lämpimän veden kalat
Ahven
Särki
Kiiski
Lahna
Säyne
Hauki
Salakka

Kylmän veden kalat
Silakka
Muikku
Siika
Härkäsimppu

Rannan laatu vaikuttaa myös kalojen esiintymiseen. Lämpimien vesien kalat suosivat laajoja matalikoita, kun taas kylmän veden kalat levittäytyvät kesäisin laajemmalle alueelle. Siika ja silakka saattavat esiintyä lähempänä rantaa myös kesäisin.
Lämpimän veden kalat hakeutuvat lähelle jokien ja purojen suita. (Perämeri Life,
Perämeren toimintasuunnitelma)
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Lisääntymisalueet
Tällä hetkellä tiedossa olevia kalojen kutualueita on mm. Tauvon edustalla ns.
Makkaran alueella, Merikallojen alueella sekä Oulunsalon – Hailuodon välisellä
merialueella (Taulukko 19, Kuva 54)
Taulukko 19. Tiedossa olevat kalojen kutualueet. (Oikarinen & Kurkela 2008, Suomen
Luontotieto Oy 30/2009)
Alue

Laji

Alueen merkitys

Tauvon edusta, ns. Makkaran alue

silakka
karisiika
silakka
tuulenkala
karisiika

tärkeä, erityisesti Makkaran kivikko

Merikallojen alue
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Oulunsalo - Hailuoto välinen merialue

tärkeä

Kuva 54. Tiedossa olevat siian ja silakan kutualueet. © Affecto Finland, Karttakeskus,
lupa L8619

4.8.5 Linnusto
IBA – ja FINIBA –alue
Siikajoen rannikkovedet kuuluvat kokonaisuudessaan ns. Oulun seudun kerääntymisalueeseen (Kuva 55). Oulun seudun kerääntymisalue kuuluu sekä IBA – että
FINIBA –alueeseen.
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Kuva 55. Oulun seudun kerääntymisalue, IBA –alue. (Oiva) © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619, © Maanmittauslaitos, lupa nro 556/MML/10

Valtakunnalliset lintuvesien suojeluohjelma-alueet
Siikajoen lintuvedet
Siikajoen lintuvesialueilta on tavattu 32 lintudirektiivin liitteen I lajia. (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus 2005)
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Merikylänlahti
Merikylänlahdella viihtyy monipuolinen joukko vesilintuja: uikkuja, sorsia, sotkia,
telkkiä ja koskeloita. Säännöllisesti Ulkonokan kautta muuttavia kahlaajia ovat mm.
tundra- ja keräkurmitsa, iso-, pulmus-, kuovi-, suo- ja pikkusirri, jänkäsirriäinen,
punakuiri ja vesipääsky. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. meriharakka, tylli, etelänsuosirri, lapinsirri, suokukko, punajalkaviklo ja karikukko. Lisäksi luonnonsuojelualueella pesii kymmeniä kalalokkeja ja kala- sekä lapintiiroja. Yleisempien lokkilintujen lisäksi alueella pesivät harvalukuiset pikkutiira ja merikihu näkyvät helposti
tornista. Petolinnuista tavallisia ovat mm. ruskosuo-, sinisuo-, ampu-, tuuli- ja muuttohaukka sekä merikotka. Syksyllä Ulkonokan edustalle kerääntyy paitsi sorsia ja
kahlaajia, myös suuria määriä joutsenia ja merihanhia. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2006)
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Taulukko 20. Merikylänlahdella tavatut lintuharvinaisuudet. (Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus 2006)
Laji
Kattohaikara
Mustahaikara
Kapustahaikara
Lumihanhi
Tiibetinhanhi
Ruostesorsa
Amerikanhaapana
isohaarahaukka
Arosuohaukka

Laji
Paksujalka
Aropääskykahlaaja
Mustajalkatylli
Siperian kurmitsa
Valkoperäsirri
Tundravikla
Isovesipääsky
Mehiläissyöjä

Säärenperä ja Karinkannanmatala
Säärenperän alueella sijaitsee laulujoutsenten levähdys- ja ruokailupaikka. Lisäksi
alueella pesii ainakin 30 lintuvesilajia. Erikoisuuksista alueella on tavattu mm. jänkkäkurppa ja etelänsuosirri. Karinkannanmatalan ja Säärenperän alueelta on tavattu
kaikkiaan 23 lintudirektiivin liitteen I lajia. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
2003)
Isomatala - Maasyvänlahti
Hailuodon Isomatalan – Maasyvänlahden alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue ja Liminganlahden jälkeen Suomen arvokkain lintuvesi. Hanhien ja muiden
vesilintujen tärkein parvettumismatalikko on Itätörmän matalikko. Syksyisin alueella lepäilee enimmillään useita tuhansia sorsia. Matalikko on luontotyyppinsä merkittävin koko maassa. Isomatalan – Maasyvänlahden alueelta on tavattu 40 lintudirektiivin liitteen I lajeja. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2004)
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Hailuodon eteläpuoleista reittiä käyttävät arktiset vesilinnut sekä Hailuodon ympäristössä lepäilevät joutsenet ja päiväpetolinnut muuttavat Varessäikän kautta tai sen
läheisyydestä. Ranta-alueet sekä Vareskari ovat lisäksi tärkeitä lintujen pesimisalueita. (SY666)
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Taulukko 21. Valtakunnallisten lintuvesien suojeluohjelma-alueisiin kuuluvien Siikajoen lintuvedet (SLV), Säärenperä ja Karinkannanmatala (SP ja KKM) sekä Isomatalan
ja Maasyvänlahden (IM ja MSL) alueilta tavatut lintudirektiivin liitteen I lajit. (Lähde: Natura tietokortit)
Lintu
Ampuhaukka
Harmaapäätikka
Helmipöllö
Hiiripöllö
Huuhkaja
Kaakkuri
Kalatiira
Kapustarinta
Kaulushaikara
Kehrääjä
Keräkurmitsa
Kuikka
Kurki
Lapintiira
Laulujoutsen
Liro
Luhtahuitti
Mehiläishaukka
Metso
Mustakurkku-uikku
Mustatiira
Niittysuohaukka
Palokärki
Peltosirkku
Pikkujoutsen
Pikkulepinkäinen
Pikkusirkku
Pikkutiira
Pohjantikka
Pyy
Räyskä
Ruisrääkkä
Ruskosuohaukka
Sinirinta
Sinisuohaukka
Suokukko
Suopöllö
Uivelo
Valkoposkihanhi
Varpuspöllö
Vesipääsky
Viirupöllö

Latinankielinen nimi
Falco columbarius
Picus canus
Aegolius funereus
Surnia ulula
Bubo bubo
Gavia stellata
Sterna hirundo
Pluvialis apricaria
Botaurus stellaris
Caprimulcus europaeus
Charadrius morinellus
Gavia arctica
Grus grus
Sterna paradisaea
Cygnus cygnus
Tringa glareola
Porzana porzana
Pernis apivorus
Tetrao urogallus
Podiceps auritus
Childonias niger
Circus pygarcus
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Cygnus columbianus
Lanius collurio
Emberiza pusilla
Sterna albifrons
Picoides tridactylus
Bonasa bonasia
Sterna caspia
Crex crex
Circus aeruginosus
Luscinia svecica
Circus cyaneus
Philomachus pugnax
Asio flammeus
Mergus albellus
Branta leucopsis
Glaucidium passerinum
Phalaropus lobatus
Strix uralensis
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SLV
X

SP ja KKM
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

IM ja MSL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Kiljuhanhi
”Perämeren rantaniityt Oulun seudulla ovat jo pitkään olleet ainoat kiljuhanhien
kevätmuutonaikaiset levähdysalueet Suomessa. Yksilömäärät ovat laskeneet muutamassa vuosikymmenessä reilusta sadasta noin kymmeneen yksilöön keväässä.
Tunturi-Lapissa pesivän kannan pitkään jatkunut väheneminen on luonnollisesti
näkynyt Perämerellä havaittujen yksilöiden määrissä, mutta osin vähentyneet yksilömäärät Oulun seudulla johtunevat muuttokäyttäytymisen muuttumisesta: osa tätä
kautta muuttavista kiljuhanhista muuttanee nykyisin Länsi-Virosta Lappiin pysähtymättä Oulun seudulla.” (Kiljuhanhi-LIFE)
Kiljuhanhi ruokailee mieluiten avoimilla ja matalakasvuisilla rantaniityillä. Yönsä
ne viettävät vesirajassa suojassa saalistajilta. (Kiljuhanhi-LIFE)
Perämeren alueen tärkeimmät kiljuhanhien levähdysalueinaan käyttämät rantaniityt
sijaitsevat Hailuodon kaakkoisosissa, Siikajoella ja Liminganlahdella (Kuva 56).
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Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankkeen kevätmuuton seurannassa 2009 Siikajoen
Säärenperällä tehtiin havainto 19 kiljuhanhiyksilöstä.

Kuva 56. Kiljuhanhien levähdysalueet Hailuodossa, Siikajoella ja Liminganlahdella.
(Kiljuhanhi LIFE) © Affecto Finland, Karttakeskus, lupa L8619

4.8.6 Muu eläimistö
Hankealueen läheinen Hailuodon ja Oulunsalon välinen merialue on ollut merkittävä norpan pesimäalue, mutta alueen norppakanta on ollut jo pitkään laskusuunnassa.
Sen sijaan harmaahylkeen kanta on kasvanut.
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Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohankeen yhteydessä tehtiin vuonna 2009 hyljekartoitus Oulunsalon ja Hailuodon välisellä merialueella. Harmaahyljehavaintoja alueella
tehtiin kesäkuun puolesta välistä lähtien ja suurimmat kerääntymät nähtiin Oulunsalon/Hailuodon Polkankarilla syyskuun loppupuolella, jolloin alueella oleskeli yli 30
hallin lauma. (Suomen Luontotieto Oy 37/2009)
Itämerennorpan todettiin myös lisääntyvän alueella. Varmoja kuuttihavaintoja tehtiin Jussinmatalan takana, Polkankarin pohjoispuolella sekä Luodonselällä. Itämerennorpat vetäytyvät alueelta ulkomerelle viimeistään kesäkuun alkupuolella eikä
lajia havaittu alueella tämän jälkeen. (Suomen Luontotieto Oy 37/2009)
Vuoden 2009 laskennoissa Pohjanlahdella havaittiin kaikkiaan 1 087 hallia. (RKTL)

5 ARVIOITAVAT YMPÄRISÖVAIKUTUKSET JA
MENETELMÄKUVAUKSET NIIDEN ARVIOIMISEKSI
5.1 Ympäristövaikutuksen käsite YVA –laissa
YVA –laissa käytetään laajaa ympäristövaikutuksen käsitettä, joka käsittää välittömät ja välilliset vaikutukset:
•

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

•

maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen

•

yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

•

luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä

•

mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

5.2 Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
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Arviointityössä vaikutusalueen rajaus tullaan tekemään vaikutuskohtaisesti huomioiden vaikutuksen luonne ja leviämisen muoto. Ohessa eräitä arvioita vaikutusalueiden laajuudesta:
•

tuulivoimaloiden osalta maisemavaikutus 20 km hankealueesta -> vaikutusalue Raahe – Hailuoto – Oulunsalo – Lumijoki

•

voimajohtoreitin maisemavaikutus: metsäalueilla muutamia kymmeniä metrejä, peltoaukeilla muutamia satoja metrejä

•

vesistövaikutus (samentuminen ja kiintoaineen leviäminen) noin 2 - 5 km
hankealueesta

•

linnustovaikutus, ensisijaiset vaikutusalueet ovat lintuvesien suojeluohjelma-alueet (Merikylänlahti, Siikajokisuu, Karinkannanmatala ja Sää-

88 (110)

Toimeksiantonumero:
Päivätty: 01.06.2010
Tarkastettu:
Käsittelijä: Päivi Vainionpää

Status:
renperä sekä Isomatala - Maasyvänlahti), arvioinnissa huomioidaan myös
valtakunnalliset ja maailmanlaajuisesti merkittävä Liminganlahti
•

kasvillisuusvaikutus: vesikasvillisuuden/rantakasvillisuuden osalta hankealue kokonaisuudessaan ja hankkeen rantautumisalueet, sähköaseman alue,
voimajohtolinjojen osalta rantautumispaikoilta kantaverkkoon ulottuva alue

•

liikennevaikutus: maantieliikenteen osalta vaikutusalue ulottuu tukisatamasta (Varessäikän kalasatama, Merikylän pienvenesatama) valtatie 8:lle, meriliikenteen osalta vaikutusalue ulottuu Raahen Lapaluodon satamasta Varessäikän kalasatamaan

Vaikutusalue pyritään määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.

5.3 Vaikutukset luonnonympäristöön
5.3.1 Vesistöön ja vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia pyritään selvittämään mm. arvioimalla samentumista ja kiintoaineen leviämistä. Alueista pyritään laatimaan leviämisaluekartat.
Kiintoaineen mukana ympäristöön saattaa levitä haitallisia aineita (mm. raskasmetalleja) ja ravinteita (fosforia ja typpeä). Myös niiden leviämistä ja vaikutuksia (mm.
rehevöitymistä) pyritään arvioimaan.
Tuulivoimaloiden perustusten vaikutusta virtauksiin pyritään arvioimaan hyödyntämällä yleistä tietämystä Perämeren virtausolosuhteista sekä muiden läheisten tuulivoimahankkeiden virtausvaikutusarviointeja. Tarvittaessa tietoja täydennetään kirjallisuudesta saatavilla tiedoilla ja haastattelemalla alan asiantuntijoita.
Vedenlaatuvaikutusten lähtökohtana on olemassa oleva vedenlaatuaineisto. Lisäksi
hyödynnetään muita tutkimustuloksia, yleistä tietämystä Perämeren hydrologiasta
sekä muiden tuulivoimahankkeiden tietämystä/vaikutustarkasteluja.
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Sedimenttien laatu selvitetään ottamalla näytteitä hankealueelta kesällä 2010. Samassa yhteydessä on mahdollista ottaa vesinäytteitä, vedenlaadun analysointia varten.
Sedimenteistä määritetään mm. raskasmetallipitoisuuksia (arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki), PAH -yhdisteitä, PCB –yhdisteitä ja
orgaanisia tinayhdisteitä. Mahdollisista vesinäytteistä määritetään pH:n ja kiintoaineen lisäksi lähinnä raskasmetallipitoisuudet (mm. kadmium, kupari, kromi, lyijy,
nikkeli, sinkki, elohopea).
Vesistöön ja vedenlaatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan Oulujoen – Iijoen vesienhoitosuunnitteluun (Oulujoen – Iijoen vesienhoidon toimenpideohjelma 2010 – 2015) liittyvät näkökohdat. Vesienhoidon tavoitteena on vesien
hyvän ekologisen tilan saavuttaminen ja turvaaminen vuoteen 2015, mistä johtuen
arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:
•

ravinnekuormitukseen

•

kiintoainekuormitukseen
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•

mahdolliseen happamuuskuormitukseen

•

pohjasedimenteissä olevien yhdisteiden (mm. orgaaniset tinayhdisteet ja
dioksiinit) leviämiseen ruoppausten ja läjitysten yhteydessä

Tuulivoimalat saattavat muuttaa paikallisia jääolosuhteita, mistä johtuen olosuhteiden muutoksia pyritään arvioimaan. Vaikutuksia pyritään arvioimaan erityisesti suojeltavien lajien ja kohteiden osalta. Arvioinnissa hyödynnetään kirjallisuutta ja
muista tuulipuistoista saatavaa tietämystä. Tarvittaessa tietoja täydennetään haastattelemalla alan asiantuntijoita.
5.3.2 Kalastoon kohdistuvat vaikutukset
Hankealueen ja sen lähiympäristön merkitys kalaston kannalta selvitetään. Keskeisiä selvitettäviä asioita ovat kalojen kutualueet (mm. karisiika ja silakka). Olemassa
olevaa kalastotietoa käytetään selvityksen pohjana. Tietoja täydennetään haastattelemalla paikallisia kalastajia ja tarvittaessa alan asiantuntijoita (RKTL, Kainuun
ELY –keskuksen, kalatalousyksikkö).
Kalastoon kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan nykytilan, kutualueselvitysten, vedenlaatu- ja virtaamamuutosten, pohjaolosuhdemuutosten, kasvillisuusmuutosten sekä
kirjallisuuden perusteella. Tuulivoimaloiden vedenalaisen käyntiäänen ja sähkökaapeleiden magneettikenttien aiheuttamia vaikutuksia pyritään myös selvittämään.
5.3.3 Pohjaeläimiin kohdistuvat vaikutukset
Pohjaeläinvaikutusten arvioimiseksi selvitetään alueen pohjaeläimistö; lajit ja määrät (runsaus). Pohjaeläinselitys tehdään kesällä 2010, jolloin pohjaeläinnäytteitä otetaan suunniteltujen tuulipuistojen alueelta. Selvitys tehdään siten, että menetelmät,
näytteenoton ajankohta ja tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia Oulun
edustan merialueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelman kanssa. Pohjaeläinselvityksen tulosten arvioinnissa pyritään laskemaan rannikkovesien ekologista tilaa kuvaava BBI –indeksi.
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Vaikutusarvioinnissa pyritään selvittämään hankkeen välittömät (rakennusaikaiset)
ja pitkäaikaiset vaikutukset pohjaeliöstöön. Mahdollisen pohjaeläimistön taantumisen vaikutuksia kalastoon pyritään myös arvioimaan.
Pohjaeläimiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan mm. vedenlaatumuutosten perusteella, jolloin erityistä huomiota kiinnitetään ravinnetason nousuun ja pohjalta (sedimenteistä) mahdollisesti vapautuviin haitallisiin aineisiin. Tarvittaessa apuna käytetään kirjallisuutta ja alan asiantuntijoita.
5.3.4 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Kasvillisuusvaikutusten arvioimiseksi selvitetään muutoksen kohteena olevien alueiden luonnon perustila. Kasvillisuudesta olemassa olevaa tietoa hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan ja tietoja täydennetään yksityiskohtaisilla maastokäynneillä ja kasvillisuusselvityksillä.
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Maastotutkimuksia ja kasvillisuusselvityksiä tehdään mm. Varessäikän ja Merikylänlahden pienvenesataman ranta-alueilla sekä suunnittelun sähköaseman alueelta.
Sähkönsiirtoreitin kasvillisuus arvioidaan YVA –vaiheessa karttatarkastelujen ja
muun olemassa olevan aineiston perusteella. Mahdollisesti ympäristön (luonnon
monimuotoisuuden) kannalta merkittävimmät kohteet inventoidaan yksityiskohtaisesti. Maastotutkimukset ja -selvitykset on tarkoitus tehdä kevään ja kesän 2010
aikana. Kasvillisuusselvitysten yhteydessä inventoidaan luontotyypit.
Kasvillisuusselvitysten ensisijaisena tavoitteena on selvittää esiintyykö alueella
luontodirektiivin liitteen IV lajeja tai uhanalaisia lajeja. Aiemmissa selvityksissä
(PPO -2006-L-927-253, PPO-2006-L-926-253) mm. Varessäikän ja Lintusäikän
merenrantaniityiltä on tavattu upossarpiota. Vuonna 2010 tehtävillä selvityksillä
tarkistetaan löytyykö alueilta vielä kyseessä olevaa lajia ja mahdollisesti muita luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Läheisiltä Oulunsalo, Hailuodon ja Liminganlahden
alueilta on tavattu mm. seuraavia uhanalaisia putkilokasvilajeja
•

upossarpiota

•

rönsysorsimoa

•

ruijanesikkoa ja

•

nelilehtivesikuusta.

Luontotyyppien osalta kartoitusten tarkoituksena on selvittää löytyykö alueilta
•

luonnonsuojelulain (29 §) ja –asetuksen (10 §) suojelemia luontotyyppejä

•

metsälain (10 §) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai

•

vesilain suojelemia pienvesiä (1:15a § ja 1:17a §).

Vedenalaiset luontotyypit inventoidaan pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä.
5.3.5 Linnustoon kohdistuvat vaikutukset
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Linnustovaikutusten arvioimiseksi selvitetään alueen linnuston perustila. Hankealueelta ja Siikajoelta on olemassa runsaasti aiempaa tietoa linnustosta, jota arvioinnissa hyödynnetään. Olemassa olevaa tietoa täydennetään linnustoselvityksillä.
Pesimälinnuston osalta selvitetään mm. Vareskarin alue, jonka tiedetään olevan
merkittävä pesimäalue ja läheiset ranta-alueet.
Muuttolinnuston osalta tehdään kevät- ja syysmuutto selvitykset. Selvityksillä pyritään saamaan tietoa ja täydentämään aiempaa tietoa alueen läpi muuttavista lajeista
ja niiden määristä sekä muuttoreiteistä.
Pesimä- ja muuttoselvitysten yhteydessä havainnoidaan alueen merkitystä levähdysja ruokailualueena.
Linnustoselvitykset tehdään vuoden 2010 aikana.
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Linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan ensisijaisesti uhanalaiset ja lintudirektiivin liitteen I lajit. Erityisesti pyritään selvittämään miten lähellä suunniteltuja tuulipuistoja alueella levähtävä uhanalainen kiljuhanhi esiintyy.
Tehtyjen selvitysten perustella pyritään arvioimaan lintujen törmäysriskiä. Törmäysriskilaskelmissa tullaan käyttämään samaa menetelmää, jota käytettiin mm. Suurhiekan merituulipuiston ja Oulunsalo-Hailuoto tuulipuiston linnustovaikutusten arvioinneissa.
Törmäysriskin arviointiin käytetään tuoretta laskentamenetelmää, jossa arviointi
tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan roottorin läpi
lentävien lintujen määrä vuodessa ja toisessa vaiheessa arvioidaan todennäköisyys,
millä roottorin läpi lentävä lintu osuu roottoriin.
Törmäysriskin arviointi tehdään ensisijaisesti uhanalaisille ja lintudirektiivin liitteen
I lajeille.
5.3.6 Muuhun eläimistöön kohdistuvat vaikutukset
YVA –menettelyn aikana selvitetään hankealueen merkitys harmaahylkeen ja itämerennorpan esiintymis- ja lisääntymisalueena. Hyljehavainnointia tehdään muiden
luontoselvitysten (linnusto, kasvillisuus, pohjaeläimistö) yhteydessä. Näin saatuja
tietoja täydennetään mm. paikallisilta kalastajilta saaduilla tiedoilla ja tarvittaessa
haastattelemalla alan asiantuntijoita (Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos).
5.3.7 Natura –arviointi
Luonnonsuojelulaki edellyttää, että ns. Natura –arviointi on laadittava sellaisista
hankkeista ja suunnitelmista, joilla voi olla Natura 2000 –alueisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa,
jota ei ole asianmukaisesti arvioitu.
Siikajoen tuulipuistohankkeen tapauksessa yhteysviranomaisen toimiva PohjoisPohjanmaan ELY –keskus tulee todennäköisesti vaatimaan, että hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitseville Natura 2000 –alueille on tehtävä Natura –
arvioinnin mukainen vaikutusarviointi.
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Todennäköiset Natura –arvioinnin vaativat alueet ovat:
•

Siikajoen lintuvedet ja suot (FI1105202)

•

Säärenperä – Karinkannanmatala (FI1105201) ja

•

Isomatala – Maasyvänlahti (FI1100203).

Natura –arviointi tehdään luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tavalla luontotyyppi- ja lajikohtaisena arviona. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että niitä
luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon ei merkittävästi heikennetä.
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5.4 Sosiaaliset vaikutukset
5.4.1 Maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset
Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu ensisijaisesti alueen ajantasaisiin kaavoihin. Arviointiohjelmassa esitettyjä tietoja nykyisestä maankäytöstä
täydennetään. Täydennettäviä asioita ovat mm.
•

maankäytön perusluokat vaikutusalueella

•

asutuksen/loma-asutuksen sijoittuminen hankealueeseen nähden

•

virkistyskäyttö

•

elinkeinot, mm. kalastus ja matkailu sekä maa- ja metsätalous

Tietoja selvitetään kartta- ja paikkatietoaineistoilla sekä tarvittaessa kyselyillä ja
haastatteluilla.
Virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella sekä arviointityön aikana tehtävien maastokäyntien ja selvitysten (haastattelut)
avulla. Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan mahdollisten vedenlaadun, kalaston,
linnuston ym. eliöstön muutoksien kautta syntyvät vaikutukset.
Tuulipuiston rakentaminen saattaa aiheuttaa liikkumisrajoituksia ja meluhaittaa
hankealueen lähiympäristöön mistä johtuen myös niistä vaikutuksia virkistyskäyttöön tullaan arvioimaan.
5.4.2 Kalastukseen ja muihin elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset
Kalastusvaikutusten arvioimiseksi hankealueen merkitys kalastukselle selvitetään.
Keskeisiä selvitettäviä asioita ovat mm. hankkeen vaikutusalueella taloudellisesti
arvokkaiden kalalajien kutu- ja syönnösalueet, kalastusaktiivisuus, kalansaaliit, käytetyt pyydysmuodot ja niiden sijoittuminen sekä kalastusalueet.
Kalastoa ja kalastusta koskevaa tietoa kerätään paikallisilta ammattikalastajilta, kalatalousviranomaisilta ja tutkimuslaitoksilta. Menetelminä käytetään haastatteluilta
ja tarvittaessa kirjallisia selvityksiä. Ammattimaisen kalastuksen lisäksi pyritään
selvittämään alueen merkitys vapaa-ajankalastukselle.
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Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan vedenlaatu- ja mahdollisten virtaamamuutosten vaikutus kalastolle ja siten myös kalastukselle. Vaikutusarviointi koskee sekä
tuulivoimaloita että merikaapeleita.
Muihin elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi selvitetään ensiksi
mm. vaikutusalueen matkailu-, maatalous- sekä metsätalousolot, jonka jälkeen voidaan arvioida hankkeen merkitys niihin.
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5.4.3 Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat
vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät keskeisesti myös ihmisiin kohdistuvat
vaikutukset. Vaikutukset voivat olla suoria kuten melu- ja vilkkumisvaikutukset tai
välillisiä kuten talous- ja työllisyysvaikutukset.
Hankkeen ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina voidaan pitää
•

sekä pysyvään että loma-asumiseen kohdistuvat vaikutukset

•

viihtyvyyteen ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset

•

alueiden käyttöön ja harrastuksiin kohdistuvat vaikutukset, kuten veneily,
vapaa-ajankalastus ja muu

•

ihmisten asenteisiin, ennakkokäsityksiin, pelkoihin ja turvallisuuteen liittyvät vaikutukset

•

elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät vaikutukset

•

alue- ja kuntatalouteen liittyvät vaikutukset sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät vaikutukset.

Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa (mm. muut tuulivoimahankkeet ja kirjallisuus) sekä muiden selvitysten yhteydessä saatuja tietoja. Arviointia
täydennetään tarvittaessa asukaskyselyllä ja haastatteluilla.
Meluvaikutukset
Tuulipuiston rakentamisenaikaisia meluvaikutuksia arvioitaessa selvitetään tarkemmin mitkä työvaiheet aiheuttavat melua, miten laajalle melu mahdollisesti leviää, millaista melu on luonteeltaan sekä meluhaitan kestoa ja ajoittumista. Meluhaitan merkittävyyden arvioimiseksi selvitetään mahdollisesti häiriintyvät kohteet ympäristössä (lähinnä asuinrakennukset).
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Tuulivoimaloiden ja tuulipuiston toiminnan aikaisia meluvaikutuksia arvioidaan
melumallinnusten (esim. WindPro –mallinnukset) avulla. Mallinnusten avulla pystytään varsin luotettavasti määrittämään eri vaihtoehtojen melualueet ja siten tarkistamaan onko vaikutusalueella häiriintyviä kohteita. Mallinnusten tulokset esitetään
karttakuvina/havainnekuvina.
Liikennevaikutukset
Liikennevaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan kuljetusreittejä ja –määriä. Raskaan
liikenteen määrä suhteutetaan reittien nykyisiin raskasliikennemääriin. Tämän lisäksi selvitetään sijaitseeko kuljetusreittien varrella mahdollisesti häiriintyviä kohteita,
kuten esimerkiksi kouluja, päiväkoteja tai vanhainkoteja. Tarkastelualueena on valtatie 8:lta voimaloille johtavat tiet, merialue sekä sähkönsiirron (voimajohdon) alue.
Liikennevaikutusten yhteydessä arvioidaan myös lisääntyvän liikenteen turvallisuusvaikutuksia.
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5.4.4 Maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset
Muutoksen pääasiallisena kohteena on avoin merialue ja rannikko. Arviointia varten
selvitetään muutoksen kannalta merkittävimmät alueet.
Arvioinnissa selvitetään tuulipuiston paikalliset maisemavaikutukset. Tämän lisäksi
pyritään arvioimaan hankkeen vaikutusta valtakunnallisesti merkittävään Hailuotoon sekä maakunnallisesti merkittävään Siikajokisuuhun.
Sähkönsiirron (voimajohtoreitin) maisemavaikutuksia arvioidaan pääasiassa havainnekuvien avulla. Erityisesti huomioidaan mahdolliset vaikutukset kulttuuriympäristöön.
Maisemavaikutusten arvioinnissa huomioidaan sekä päiväaikainen että yöaikainen
vaikutus, lisäksi huomioidaan vuodenaikojen vaikutus.
Arvioinneissa käytetään hyväksi maastokäyntejä, kartta-aineistoa ja historiallista
aineistoa. Maiseman kannalta merkityksellisimmistä näkymistä (havaintopisteistä)
Merikylän ja Varessäikän satamista, Hailuodon Pöllästä ja Huikusta sekä Oulunsalon Riutunkarista tehdään havainnekuvat.
Merialueen pohjatutkimusten yhteydessä kartoitetaan mahdolliset hylyt.

5.5 Vaihtoehtojen vertailu
Arviointiselostuksessa hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja vertaillaan keskenään.
Vertailussa huomioidaan vaihtoehtojen tekniset, taloudelliset sekä ympäristönäkökohdat. Vaihtoehtoja vertaillaan sekä sanallisesti että taulukkomuodossa.

5.6 Arvioinnin epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Käytettävissä
olevissa taustatiedoissa saattaa olla epätarkkuutta tai ei ole olemassa aikaisempia
tietoja mihin nykyisiä tietoja voisi luotettavasti verrata. Arviointi perustuu aina sen
hetkisiin tietoihin.
Arviointiselostuksessa tullaan selkeästi esittämään arviointityöhön liittyneet epävarmuustekijät ja niiden aiheuttamat vaikutukset.
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5.7 Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta
Arviointiselostuksessa tullaan esittämään keinot, joilla haitallisia vaikutuksia on
mahdollista lieventää tai ehkäistä. Ympäristövaikutusten selvittämisen yhteydessä
laaditaan myös ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi. Seurannan päätavoitteena
on tuottaa tietoa haittojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.
Seurantaohjelman laadinnassa huomioidaan mm. seuraavia asioita
•

millaista tietoa tarvitaan ja mitä tarkoitusta varten

•

mitä seurataan, kohteet

•

vaikutuksen luonne; merkittävä ja/tai paljon epävarmuutta sisältävä
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•

vaikutuksen kesto

•

odotettu vai ennakoimaton vaikutus

•

mitä menetelmiä ja tietolähteitä seurannassa käytetään

•

milloin seurantaa suoritetaan

•

onko seuranta jatkuvaa vai ajoittain tapahtuvaa

•

kuka vastaa seurannasta

•

miten ja milloin seurannan tulokset raportoidaan

Seurantaohjelman laadinnassa hyödynnetään myös muista tuulipuistohankkeista
saatuja tietoja ja kokemuksia.

5.8 Yhteisvaikutukset muiden tuulipuistohankkeiden kanssa
Hankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa selvitetään siinä
laajuudessa kuin se saatujen tietojen perusteella on mahdollista. Yhteisvaikutuksia
arvioidaan mm. seuraavien tuulivoimahankkeiden kanssa:
•

Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanke

•

Suuhiekan merituulipuistohanke

•

Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuistohanke

•

Maanahkiaisen tuulipuistohanke

Yhteisvaikutusten arvioinnissa keskitytään merkittäviin vaikutuksiin kuten linnustovaikutuksiin, kalasto- ja kalastusvaikutuksiin sekä mahdollisiin vedenlaatumuutoksiin ja niiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyys arvioidaan sekä
paikallisesti että valtakunnallisesti.
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Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Perämeren merihiekan nostohanke.
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Museovirasto, arkeologia. http://www.nba.fi/fi/mjh_kiintmuin
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Museovirasto muinaisjäännösrekisteri.
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_defaul
t.aspx
Oikarinen, J. & Kurkela, O-V 2008. Perämeren merihiekan nosto, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan liittyvä kalastusselvitys.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=113651&lan=fi
OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta: Natura 2000 –alueet, pohjavesialueet ja luonnonsuojeluohjelmaalueet.
Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma 2009. Osa 5. Rannikkovedet. http://www.environment.fi/download.asp?contentid=111515&lan=fi
Oulun satama. Tietoa satamasta. http://www.ouluport.com/web/viewer.php?id=55
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007. Jyrki Oikarinen, Mikko Jaukkuri ja
Olli-Veikko Kurkela. Perämeren kalastuksen kehittämishanke, loppuraportti.
http://www.sakl.fi/rannikkokalastus2007/fin/_docs/Perameriraportti.pdf
PerämeriLife. Vesikasvillisuus.
Perämeri Life. Perämeren toimintasuunnitelma, osa 1. Perämeren ominaispiirteet.
http://wwwp.ymparisto.fi/perameri/html/fin/bv_fi_osa1_050211_low.pdf
Perämeri Life. Perämeren toimintasuunnitelma, osa 3. Ympäristöongelmien tunnistaminen. http://www.ymparistokeskus.fi/download.asp?contentid=34302&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus. Luonnonsuojelu Pohjois-Pohjanmaalla. Natura
2000 –alueet Pohjois-Pohjanmaalla.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3604&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus. Ympäristönsuojelu. Vesiensuojelu. Vesien tila
Pohjois-Pohjanmaalla, pintavedet. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus. Luokituskartta 2000 – 2003. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=15370&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavakartta.
http://www.infokartta.fi/ppl-kaavakartta/
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Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Kaavaselostus. Julkaisu A:38. ISBN 952-9860-73-0. s. 129.
Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Kaavaselostus.
Kulttuuri- ja rakennusperintö sekä maisema. http://www.pohjoispohjanmaa.fi/file.php?1371
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2003. Säärenperän ja Karinkannanmatalan
Natura –tietokortti. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=18862&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2004. Isomatala – Maasyvänlahti Natura –
tietokortti. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=7890&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005. Siikajoen vesistöalueen kuormitus ja
vedenlaatu. http://www.environment.fi/default.asp?node=16242&lan=fi
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Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005. Siikajoen lintuvedet ja suot Natura –
tietokortti. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=21454&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2006. Siikajoki, Tauvon Ulkonokka ja Merikylänlahti. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=183667
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007. Arvokkaat maisema-alueet. Hailuoto.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=223382&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007. Arvokkaat maisema-alueet. Siikajokisuu. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=228067&lan=fi&clan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007. Siikajoen perinnemaisemat.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=256726&lan=fi&clan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007. Siikajoen vesistöalueen alaosan suojelu. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=125290&lan=fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2009. Perämeren erityispiirteet.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=19340&lan=fi
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007. Lupapäätös 51/08/02. Dnro Psy-2007y-144. Orikarin sataman länsilaiturin ja Kempleenlahden penger- ja läjitystöiden
sekä Oritkarin meriväylän levennys- ja huoltoruoppausten toteuttaminen, Oulu.
PPO-2006-L-926-253. Lintusäikän merenrantaniitty. Suojellun luontotyypin rajojen
määrittäminen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Päätös luonnonsuojelulain
mukaisessa asiassa, annettu julkipanon jälkeen 20.7.2007.
PPO-2006-L-927-253. Varessäikän merenrantaniitty. Suojellun luontotyypin rajojen
määrittäminen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Päätös luonnonsuojelulain
mukaisessa asiassa, annettu julkipanon jälkeen 20.7.2007.
Pöyry Environment 2008. Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2007.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=87865&lan=fi
Raahen satama. Yleistietoa. http://www.portofraahe.fi/index.asp
Rautakallio, Siikajoki. Historia. http://www2.siikajoki.fi/historia/index.asp?id=6
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Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Hallilaskennat Suomen merialueilla
2009.
http://www.rktl.fi/riista/hylkeet/hylkeiden_maara/hallilaskennat_suomen_merialueil
la.html
Siikajoen kunta. Maa nousee merestä.
http://www.siikajoki.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=11875&#
Siikajoen kunta. Rakentaminen ja ympäristö, satamat.
http://www.siikajoki.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=10683&menupath=10614,
10683#10683
Siikkis 14.12.2009. Suuri tuulivoimapuisto suunnitteilla Siikajoelle.
http://www.siikkis.fi/4272065.php
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (294/2002): Ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020294
Suomen Ammattikalastajaliitto ry 2009. Ammattikalastus 2015. Raportti merialueen
ammattikalastajien näkemyksistä ammatin tulevaisuudesta.
http://www.sakl.fi/_doc/SAKLraporttiWEB2.pdf
Suomen Luototieto Oy 30/2009. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanke, YVA –
selostus. Karisiian kutualueselvitys suunnitellun Oulunsalo-Hailuoto pengertien selvitysalueella. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115911&lan=fi
Suomen Luontotieto Oy 35/2009. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanke, YVA –
selostus. Oulunsalo-Hailuodon välille suunnitellun kiinteän yhteyden ja linjauksen
ja lähialueen pohjaeläinselvitys.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115927&lan=fi
Suomen Luontotieto Oy 37/2009. Oulunsalo-Hailuoto tuulipuistohanke, YVA –
selostus. Oulunsalon-Hailuodon välille suunnitellun kiinteän yhteyden sekä tuulipuiston hyljeselvitys 2009.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115922&lan=fi
Suomen tuuliatlas. Tuuliatlas –karttaliittymä, tuulisuustieto 50, 100 ja 200 m korkeudella. http://www.tuuliatlas.fi/fi/index.html
Suomen Tuulivoimatieto 2010. Tuulivoiman tietopaketti. Tuulivoimaprojektin
suunnittelu ja toteutus. http://www.tuulivoimatieto.fi/tuulivoimaprojekti
SY 8/2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset, Itämeri ja rannikot.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=86055&lan=fi
SY 666. Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä.
Ympäristöministeriö – Keski-Pohjanmaan liitto – Pohjanmaan liitto – PohjoisPohjanmaan liitto – Lapin liitto. Suomen ympäristön julkaisuja 2004.
Sähkömarkkinalaki (386/1995): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950386
Tilastokeskus. Väestörakennetaulukot.
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Tilastokeskus. Työssäkäynti toimialan (TOL 2008) mukaan.
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=041_tyokay_tau_110_fi&ti=Ty%F6paik
at+toimialan+%28TOL+2008%29+mukaan+alueittain+2007&path=../Database/Stat
Fin/vrm/tyokay/&lang=3&multilang=fi
Tilastokeskus. Asuminen/Rakennukset ja kesämökit. Kesämökit (lkm) alueittain
1970 – 2008.
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=030_rakke_tau_103_fi&ti=Kes%E4m%
F6kit+%28lkm%29+alueittain+1970%2D2008&path=../Database/StatFin/asu/rakke/
&lang=3&multilang=fi
TTY, Tampereen teknillinen yliopisto. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät.
Terveysvaikutuksista keskustellaan.
http://www.fingrid.fi/attachments/fi/ymparisto/voimajohtojen_sahko_ja_magneettik
entat_tty.pdf
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Vahanne, P., Vestola, E., Mroueh, U-M., Wahlström, M., Laine-Ylijoki, J., Kaartinen, T., Eskola, P., Arnold, M., Huhta, H. & Sassi, J.(VTT), Holm, K., Nikulainen,
V., Mäenpää, M & Kultamaa, A. (SYKE), Marjamäki, T. (Ramboll Finland Oy).
2007. Organotinayhdisteillä pilaantuneiden sedimenttien ympäristövaikutukset ja
niiden hallinta (TBT-BATman). Taustaraportti. 30.3.2007. VTT-R-00504-07.
Vesilaki (264/1961): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1961/19610264
VTT 1998. Offshore –tuulivoima Perämeren jääolosuhteissa. VTT Julkaisuja - Publikationer 828. http://www.vtt.fi/inf/pdf/julkaisut/1998/J828.pdf
VTT. Suomen tuulivoimatilastot. Vuosiraportti 2008.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2009/W132.pdf
Weckman Emilia 2006. Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=49861
Weckman, Emilia & Yli-Jama, Laura 2003. Mastot maisemassa. Ympäristöopas
107. Ympäristöministeriö.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=4318&lan=fi
Wind Energy - The Facts. Offshore Support Structures. Figure 5.6: Monopile and
Figure 5.7: Gravity Base Structure. http://www.wind-energy-the-facts.org/en/part-itechnology/chapter-5-offshore/wind-farm-design-offshore/offshore-supportstructures.html
WPD Finland Oy 2009. Suurhiekan merituulipuistohanke, YVA –selostus.
http://www.wpd.de/fi/projektejamme/suurhiekka/ympaeristoevaikutukset/yvaselostus.html
YVA –asetus (713/2006): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060713
YVA –laki (468/1994): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940468
Yliniva, M. ja Keskinen, E. 2009. Perämeren kansallispuiston pohjaeläimet. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 183.
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a183.pdf
Ympäristöopas 46. Outi Airaksinen & Krister Karttunen. Natura 2000 –
luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus 2001.
http://www.ymparistokeskus.fi/download.asp?contentid=10033&lan=fi
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YO 117. Ympäristöopas 117. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje. Ympäristöministeriö 2004. http://www.environment.fi/download.asp?contentid=27093&lan=fi
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7 MÄÄRITELMIÄ JA SANASTOA
Tuulivoimalan napakorkeus
Napakorkeus on etäisyys maanpinnasta roottorin keskipisteeseen.
Tuuliatlas
”Tuuliatlas on tietokonemallinnukseen perustuva tuulisuuskartoitus. Tuuliatlas-työn
tuloksena on valmistunut WWW-pohjainen karttaliittymä, johon on tuotettu tietoa
Suomen tuuliolosuhteista. Karttaliittymän avulla voidaan tarkastella paikkakohtaisia
tuuliolosuhteita koko Suomen alueelta.” (Motiva)
”Tuuliatlaksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tarkka kuvaus tuuliolosuhteista,
kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta alkaen 50 metrin
korkeudesta aina 400 metriin saakka vuosi- ja kuukausikeskiarvoina. Tulokset ilmoitetaan 2,5x2,5 neliökilometrin karttaruuduissa. Rannikoilla ja muilla tuulisilla
alueilla mallinnus on tehty vieläkin tarkemmalla, 250 metrin, tarkkuudella. Tämän
tarkemman mallinnukset tulokset julkaistaan myöhemmin.” (Motiva)
”Tuuliatlaksessa on mallinnettu viimeisten 20 vuoden ajalta edustava otos Suomen
tuuliolosuhteita. Mallinnusta varten valittiin 72 kuukautta vuosilta 1989 - 2007, joista mallinnusajoja tehtiin. Tulokset esitetään vuosi- ja kuukausikeskiarvoina, jotka on
laskettu kolmen tunnin välein mallinnetuista tuulitiedoista.” (Motiva)
Kaavoitus
”Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on
luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Suomessa kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.” (Wikipedia)
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”Maakuntakaava on maakuntaliittojen lakisääteiseen tehtävään liittyvä valtion
kunnille antama velvoite laatia kaava maakuntaliiton alueelle tapahtuvaan maankäyttöön. Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakuntaliiton kuntien alueella, mm. tielinjauksia ja muita liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, sekä maiseman- ja luonnonsuojelua. Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö.” (Wikipedia)
”Yleiskaavassa määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen
käyttö yleispiirteisesti, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien
sijainti. Yleiskaavassa voidaan myös merkitä ennallaan säilyvät alueet ja ne alueet,
joihin tulee joko pienempiä tai isompia muutoksia. Yleiskaava voidaan tarpeen mukaan laatia joko useamman kunnan yhteistyönä, yhden koko kunnan kattavaksi tai
tiettyä osa-aluetta koskevaksi osayleiskaavaksi. Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille ja se voi olla tarkempi kuin yleiskaava muuten.” (Wikipedia)
”Asemakaava on kaavoituksessa yleiskaavasta seuraava, tarkempi taso. Kuntien
alueiden käytön ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen.” (Wikipedia)
”Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus, sekä ohjataan rakentamista. Siinä esitetään yleensä rakennusten, leikkipaikkojen ja
pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus, rakennusten korkeus, kerrosala, julkisivuma-
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teriaalit ja kattomuoto, sekä kaavasta riippuen myös esimerkiksi räystäslinjan korkeusasema, ääneneristysmääräykset, väestönsuojelutapa, julkisivun värit ja tontin
huleveden käyttö.” (Wikipedia)
Kiinteä muinaisjäännös
”Maaperässä olevia muinaisen ihmisen toiminnasta syntyneitä rakenteita kutsutaan
kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Näitä ovat mm. haudat, asuinpaikat, pyyntikuopat ja
kalliomaalaukset. Monesti kiinteät muinaisjäännökset koostuvat erillisistä rakenteista. Asuinpaikalla saattaa olla jälkiä useamman rakennuksen pohjasta, tulisijoista,
paalunjäljistä, näihin kuuluvista esineistä, niiden teelmistä jne. Kiinteä muinaisjäännös voi koostua myös erillisistä ja eri aikaan käytössä olleista osista kuten eri ikäisistä asumuksista, kalmistoista, viljelyraunioista, peltoterasseista ja venevalkamasta.” (Museovirasto)
”Kiinteisiin muinaisjäännöksiin rinnastetaan sellaiset hylyt ja hylyn osat, joiden oletetaan olleen vedessä yli sadan vuoden ajan.” (Museovirasto)
Rauhoitusluokka määrittelee muinaisjäännöksen arvon seuraavasti:
1

valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka säilyminen on turvattava
kaikissa olosuhteissa

2

kohteen arvon selvittäminen edellyttää tarkempia tutkimuksia

3

tuhoutunut ja/tai loppuun saakka tutkittu muinaisjäännös, ei enää
rauhoitettu

Natura 2000
”Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on turvata luontodirektiivissä
mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden suojelu. Samalla Natura-verkosto on keino, jolla
Euroopassa pannaan täytäntöön Rio de Janeirossa 1992 solmittu sopimus luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisestä.” (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)
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”Suomessa Natura 2000 tarkoittaa käytännössä kansallisten suojeluohjelmien sisällyttämistä eurooppalaiseen verkostoon. Natura-ehdotukseen on otettu mukaan myös
sellaisia arvokkaita luontotyyppejä ja alueita, joita ei riittävästi ole sisällytetty mihinkään suojeluohjelmaan tai joiden suojelusta Suomella on globaalinen vastuu.
Tällaisia ovat maankohoamisrannikkomme luontotyypit, rantaniityt, fladat, rehevät
suot, pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsät, virtaavat vedet sekä muuttolinnuston
levähdyspaikat.” (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)
Simppusäikän hylky
”Oululaisen Jouni Tervosen mukaan (2001) hylky on Merituuli-nimisen aluksen
osa. Merituuli oli rakennettu alun perin purjealukseksi 1905 Amerikassa, mutta siihen oli myöhemmin asennettu höyrykone. Vuonna 1947 alus oli huonokuntoinen.
Merituuli lähti Oulusta haapatukkilastissa Etelä-Ruotsiin syyskuussa 1947. Alus
joutui myrskyyn Kokkolan korkeudella ja sai pohjakosketuksen ja vuodon Yppärin
matalikolla, aluksen perä repesi ja peräosa jäi matalikolle. (Skiftesvikin mukaan
lastina oleet tukit lähtivät aallokossa liikkeelle ja murskasivat laivan kansirakenteet.)
Merituuli upposi 25.9.1947. Aluksella oli 14 hengen miehistö ja yksi matkustaja
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(hallitusneuvos Erkki Tuuli, joka pelastui). Kuusi miehistön jäsentä hukkui onnettomuudessa. Aluksen tukkilasti levisi pitkin rannikkoa ja hylyn jäännöksiä ajelehti
Siikajoen rannikolle.” (Museovirasto)
Oulu II –hylky
”Oulu-yhtiön hinaaja katosi myrskyssä 1943 miehineen päivineen samoille alueille
joilla ns. Simppusäikän hylky sijaitsee. Hinaajan hylkyä ei ole löydetty.” (Museovirasto)
”Hinaaja Oulu II, ent. Warma, oli rakennettu Oulussa 1908. Aluksen päällikkö oli
Iivari Karppinen. Hinaaja upposi tuntemattomaan paikkaan marraskuussa 1943
matkalla Oulusta Kalajokisuuhun. Alus oli lähtenyt Oulusta 21.11. ja nähty Marjaniemen luotsiaseman kohdalla n. klo 13. Tämän jälkeen hinaaja katosi. Uppoaminen
huomattiin vasta kun alus ei tullut perille. Oulu II:n pelastusvene löytyi kaksi viikkoa myöhemmin Pyhäjoen Hanhikiven rannasta. Oulu-yhtiö lähetti onnettomuuden
jälkeen moottoriveneen paikantamaan hylkyä kaikuluotaamalla, mutta hylkyä ei
löytynyt.” (Museovirasto)
”Pentti Utriainen on yrittänyt selvittää hinaajan uppoamispaikkaa. Eräs kalastaja oli
lehtiartikkelin perusteella ottanut Utriaiseen yhteyttä ja kertonut verkkoihinsa tarttuneen ruostuneita laivan pohjalevyjä Kalajoella v. 1960 n. paikalla eli etelämmäksi
Siikajoesta.” (Museovirasto)
Pohjavesiluokitus
Alueluokka I:

vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Alueluokka II:

vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

Alueluokka III:

muu pohjavesialue

Pohjavesialueiden lukumäärä Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2010)
Vedenhankinnalle tärkeä luokan I pohjavesialue

210 kpl

Vedenhankintaan soveltuva II luokan pohjavesialue

99 kpl

Muu III luokan pohjavesialue

114 kpl

Kalastajaluokkien määritelmät
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1-luokka
”Ammattikalastajana pidetään henkilöä, joka harjoittaa kalastusta ja saa siitä sekä
pyytämänsä saaliin jalostamisesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä. Kalastajan katsotaan saavan kalastuksesta ja pyytämänsä saaliin jalostamisesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä, jos hänen mainitusta toiminnasta saamansa myyntitulot (kalastuksen kokonaistulo) on vähintään 30 prosenttia kalastajan saamien kaikkien elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja muiden hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen yhteismäärästä. Yhtiön tai osakaskunnan osakkaan
kalastusta harjoittavan kalastajan kalastuksen kokonaistuloihin luetaan myös yhtiön
tai osuuskunnan kalastuksen kokonaistuloista hänelle kuuluva osuus. Toisen palve-
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luksessa olevan kalastajan kalastuksenkokonaistuloihin luetaan myös hänen kalastuksesta saamansa palkkatulot.” (Kalatalouden Keskusliitto)
2-luokka
”Henkilöä, jonka saama kalastuksen kokonaistulo on alle 30 prosenttia, mutta vähintään 15 prosenttia hänen saamiensa kaikkien elinkeinotoiminnan kokonaistulojen,
palkkatulojen, pidetään ammattikalastajana 6 §:n 4 momenttia sekä kalansaaliin ilmoittamista ja kalastuksen sääntelyä koskevia säännöksiä sovellettaessa.” (Kalatalouden Keskusliitto)
”Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti edellä mainittuihin kalastajaryhmiin kuuluvien, merialueella kalastavien on ilmoittauduttava TE –keskuksen
ylläpitämään rekisteriin ennen ammattimaisen kalastuksen aloittamista. Rekisteriin
voivat ilmoittautua myös alle 15 % tuloistaan merialueen kalastuksesta saavat sekä
30 % kalastuksen kokonaistuloon yltävät sisävesialueen ammattikalastajat (3luokka).” (Kalatalouden Keskusliitto)
Veden ekologinen ja kemiallinen tila
Pintavedet luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella. Ekologisen tilan
luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Luokiteltavan vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja
kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua
vaikutusta eliöstössä. mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön
ekologinen laatu. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät
(kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet). Ekologisen tilan perusteella pintavedet jaetaan
viiteen tilaluokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.
Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia verrataan lainsäädännössä asetettuihin ympäristönlaatunormeihin. Ympäristölaatunormit on asetettu yhteensä 53 aineelle/aineryhmälle.
Esimerkkejä haitallisista aineista ovat mm. raskasmetallit (kadmium, lyijy, arseeni
jne), organohalogeeniyhdisteet ja orgaaniset tinayhdisteet. Kemiallisen tilan perusteella vedet luokitellaan hyväksi tai sitä huonommaksi.
Relikti
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”Relikti on laji tai populaatio, joka elää nykyalueellaan jäänteenä aiemmasta laajemmasta levinneisyydestään, usein eristyneenä päälevinneisyysalueesta.” (Itämeriportaali)
”Itämeren glasiaalireliktit ovat makean veden lajeja, jotka jääkauden loppuvaiheessa
elivät mannerjään itäpuolelle patoutuneissa jäänreunajärvissä. Esimerkiksi kilkki on
glasiaalirelikti.” (Itämeriportaali)
”Itämeressä elää jäänteinä myös kylmien merten lajeja, jotka saapuivat varhain meriteitse länsikautta. Ne jäivät sittemmin erilleen pohjoisesta päälevinneisyysalueestaan. Näitä ovat merimassiainen, merivalkokatka ja norppa.” (Itämeriportaali)
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Boreaalinen ja keskiboreaalinen kasvillisuusvyöhyke
”Boreaalinen vyöhyke eli pohjoinen havumetsävyöhyke eli taiga on kasvillisuusvyöhyke, jonka perustana on halki pohjoisen pallonpuoliskon ulottuva yhtenäinen
havumetsäalue.” (Wikipedia)
”Boreaalinen vyöhyke voidaan jakaa edelleen pohjoisboreaaliseen (Lappi ja Peräpohjola), jossa ei enää kasva tervaleppää, keskiboreaaliseen (Pohjanmaa ja Kainuu),
jossa ei kasva metsälehmusta ja eteläboreaaliseen (Etelä-Pohjanmaa, Lounais-Suomi
ja Järvi-Suomi), jossa ei kasva tammea.” (Wikipedia)
”Keskiboreaalisen vyöhykkeen kasvukausi on 140–160 vrk, haihtuminen PE 430–
465 mm. Melko tiheitä, etelää vain hieman matalampia ja kohtalaisen nopeaa vauhtia kasvavia metsiä. Metsien uudistuminen parempaa kuin pohjoisboreaalissa, jopa
vuosittaista. Valtalajeina havupuut, kuten kuusi ja mänty. Mänty kuusta runsaampi
ja esiintyy toisinaan jopa sekapuuna kuusen kanssa. Seassa kasvaa myös harvakseltaan koivua, haapaa ja leppää, kuitenkin yleisimmin pioneeripuina. Alueella ei kasva lainkaan jaloja lehtipuita, kuten tammea, vaahteraa, jalavaa ja pähkinäpensasta.
Kenttäkerroksessa varpuja, kuten mustikkaa ja puolukkaa, pensaskerros niukka ja se
muodostuu lähinnä havupuiden taimista. Lehtoalueet harvinaisia ja yleensä havupuuvaltaisia. Runsaasti soita, joita muodostuu myös alaville, tasaisille paikoille. Syvällä maaperässä esiintyy laikuttaisesti ikiroutaa. Yöhalloja voi esiintyä jopa pitkin
kesää. Viljan viljelyn pohjoisraja, mutta kannattavaa metsätalousaluetta. Kuivakangasmetsä yleisin metsätyyppi, vaikka tuoreita kankaitakin on melko paljon. Keskiboreaalisia metsiä kasvaa Suomessa lähinnä Oulun läänissä, Tornion ja Kemin rannikkoseudulla, Etelä-Lapissa, Pohjois-Karjalan pohjoisosissa, Keski-Pohjanmaalla
ja paikoitellen Keski-Suomen maakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan pohjoisissa osissa.” (Wikipedia)
Lintu- ja luontodirektiivi
”Lintudirektiivi ja luontodirektiivi ovat Euroopan yhteisön keskeiset luonnonsuojelusäädökset. Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja, luontodirektiivi luonnonvaraista eläimistöä, kasvistoa ja luontotyyppejä.” (Ympäristöministeriö
2010)
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”Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa ja säilyttää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. Lajin on pitkällä aikavälillä säilyttävä luontaisessa ympäristössään, eikä sen luontainen levinneisyysalue saa supistua. Lisäksi lajin
elinympäristöjä pitää olla riittävästi turvaamaan kannan säilyminen pitkällä aikavälillä.” (Ympäristöministeriö 2010)
”Lintudirektiivin yleistavoite on ylläpitää tietyt lintukannat sellaisella tasolla, joka
vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia.” (Ympäristöministeriö
2010)
”Luontodirektiivi ja lintudirektiivi edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua.” (Ympäristöministeriö 2010)
”Luonto- ja lintudirektiivit kieltävät niissä lueteltujen eläinlajien yksilöiden tahallisen tappamisen, pyydystämisen, häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallisen käytön. Lisäksi luontodirektiivi kieltää tiettyjen kasvilajien hävittämisen,
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keräämisen tai siihen rinnastettavan toiminnan sekä kaupallisen käytön.” (Ympäristöministeriö 2010)
”Luontodirektiivi edellyttää myös, että tiettyjen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.” (Ympäristöministeriö 2010)
”Direktiivit edellyttävät, että osalle lajeista on osoitettava erityisten suojelutoimien
alueita Natura 2000 -verkostossa.” (Ympäristöministeriö 2010)
”Direktiiveissä on säädetty myös lajien metsästämisestä, kielletyistä pyynti- ja tappamismenetelmistä ja kaupasta.” (Ympäristöministeriö 2010)
Luontodirektiivin II-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 -verkosto).
Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Kiellosta voi hakea poikkeusta.
Luontodirektiivin V-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden ottaminen luonnosta ja hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämisen sääntelyä.
Luontodirektiivin VI-liite: kielletyt pyynti- ja tappomenetelmät.
Lintudirektiivin I-liite: yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on
osoitettava erityissuojelualueita (Natura 2000 -verkosto). Vastaava velvoite koskee
Suomessa säännöllisesti esiintyviä muuttolintuja erityisesti kosteikkojen osalta.
Lintudirektiivin II/1-liite: lajit, joiden metsästäminen voidaan sallia koko Euroopan Unionin alueella.
Lintudirektiivin II/2-liite: lajit, joiden metsästämisen lintudirektiivi sallii tietyissä
jäsenmaissa sen mukaan kun direktiivissä on tätä koskeva merkintä.
Lintudirektiivin III/1-liite: lajit, joiden kauppaaminen ei ole kiellettyä jos kaupattavat yksilöt on hankittu laillisella tavalla.
Lintudirektiivin III/2-liite: lajit, joiden kauppaamiskiellosta voidaan myöntää
poikkeuksia.
Lintudirektiivin IV-liite: kielletyt pyyntimenetelmät.
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Lintudirektiivin V- liite: asioita, joihin on tutkimuksessa ja suojelussa kiinnitettävä erityistä huomiota.
IBA – ja FINIBA –alueet
”IBA –alueet (Important Bird Areas) ovat kansainvälisesti tärkeitä lintualueita. Alueet on perustettu tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 0000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa.”
(BirdLife Suomi)
”FINIBA –alueiden (Finnish Important Bird Areas) eli Suomen tärkeiden lintualueiden tarkoituksena on säilyttää ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata
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niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. Suomen ympäristökeskus ja BirdLifen
lintuasiantuntijat ovat nimenneet 411 Suomen tärkeää lintualuetta (FINIBA –
aluetta). Nämä lintualueet ovat luonnonsuojelun kannalta merkittäviä uhanalaisten,
silmällä pidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita.” (BirdLife Suomi)
Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojellut luontotyypit
Seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu:
1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt;
2) pähkinäpensaslehdot;
3) tervaleppäkorvet;
4) luonnontilaiset hiekkarannat;
5) merenrantaniityt;
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit;
7) katajakedot;
8) lehdesniityt; sekä
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät.
Luonnonsuojeluasetuksen 10 § mukaiset suojellut luontotyypit
Luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainituilla luontotyypeillä tarkoitetaan seuraavia alueita:
1) Luontaisesti syntyneitä, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvia metsikköjä, joissa jaloja lehtipuita kasvaa runkomaisina puina vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella. Jaloja lehtipuita ovat tammi, metsälehmus, vaahtera, saarni, kynäjalava
ja vuorijalava. Runkomaiseksi puuksi katsotaan puu, jonka läpimitta on 1,3 metrin
korkeudella yli seitsemän senttimetriä. Runkomaisen tammen läpimitta on kuitenkin
sanotulla korkeudella vähintään 20 senttimetriä.
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2) Pähkinäpensaslehtoja, joissa on vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä
ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella.
3) Tervaleppäkorpia, jotka ovat luhtaisia tai lähteisiä ja joissa valtapuuna on tervaleppä ja aluskasvillisuutena mättäillä on hiirenporrasta, nevaimarretta tai muita suuria saniaisia. Välikköpinnoilla kasvaa luhtakasveja, useimmiten vehkaa ja kurjenmiekkaa.
4) Luonnontilaisia hiekkarantoja, jotka ovat riittävän laajoja, jotta niihin on muodostunut sulkeutumatonta hiekkarannan kasvillisuutta ja joilla esiintyy hiekkarannalle
tyypillisiä eliölajeja. Maa-aines on hiekkaa tai hietaa eikä rantaa ole rakentamisella
taikka täyttämis- tai tasoittamistoimenpiteillä merkittävästi muutettu.
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5) Merenrantaniittyjä, jotka ovat muokkaamattomia, luontaisesti tai perinteisen
maankäytön seurauksena avoimia ja matalakasvuisia, lähes puuttomia ja pensaattomia heinä- tai ruohovaltaisia ranta-alueita.
6) Puuttomia ja luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä, jotka ovat tuulen kuljettaman ja kasaaman hiekka-aineksen muodostamia alueita, jotka metsätaloudellisesti
ovat jouto- tai kitumaita.
7) Katajaketoja, jotka ovat muokkaamattomia, puoliavoimia ja perinteisen maankäytön muovaamia tuoreita tai kuivia niittyjä. Alueella esiintyy katajaa maisemallisesti
merkittävässä määrin ja katajien välissä on kallio- tai niittykasvillisuutta.
8) Lehdesniittyjä, jotka ovat puoliavoimia ja joilla on vähintään viisi lehdestettyä
puuta hehtaarilla sekä niittykasvillisuutta.
9) Avointa maisemaa hallitsevia yksittäisiä puita ja enintään viiden puun puuryhmiä, jotka ovat järeärunkoisia, iäkkäitä, usein monihaaraisia ja laajalatvuksisia.
Männyn, kuusen, koivun ja tammen rungon läpimitta on 1,3 metrin korkeudella vähintään 60 senttimetriä sekä muiden puiden vähintään 40 senttimetriä. Avoimella
maisemalla ei tarkoiteta metsätaloudellisia uudistusaloja.
Metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä
pienten lampien välittömät lähiympäristöt;
2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot;
3) rehevät lehtolaikut;
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla;
5) rotkot ja kurut;
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; sekä
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7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
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