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TIIVISTELMÄ/ YHTEENVETO 
 

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan eteläosaan Toholammin 
kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-
etelään, noin 11 km Toholammin keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 
32 km Haapajärven keskustasta länteen.   

Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 3 700 ha. Hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa 
hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. 
nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. 

Tuulivoima-alue liitetään sähköverkkoon joko 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa, sähkönsiirron esisuunnittelussa on vaihtoehtoina tarkasteltu kahta vaihtoehtoista 
liityntäpistettä VE A Kenkäkangas-Kukonsyrjä ja VE B Kenkäkangas-Ullava. YVA-menettelyn aikana 
esisuunnittelu on tarkoitus viedä niin pitkälle, että toinen liityntäpistevaihtoehto jätetään pois 
selostusvaiheessa ja vain yhden liityntäpisteen linjausvaihtoehdot tutkitaan. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.  

Tuulivoimahankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hankkeen edellyttämän 
rakentamiseen oikeuttavan tuulivoimaosayleiskaava laaditaan samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen työ, joka muodostuu arviointiohjelma- ja 
arviointiselostusvaiheesta.  Ohjelma- ja selostusvaiheessa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta 
ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeellisiksi katsomiltaan tahoilta. Yhteysviranomaisena toimii 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsulttina toimii Alusta Consulting Oy. 

YVA-menettely  

Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain (252/2017) mukaisessa arviointimenettelyssä 
järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti siten, että vaikutusten arviointi on perusteltu läpinäkyvästi. YVA-
menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita. YVA-prosessi 
tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. Tämä asiakirja on YVA-ohjelma, jossa esitetään:  

• Yhtäaikaisesti toteutettavan Ympäristövaikutusten arvioinnin ja rakentamista ohjaavan yleiskaavan 
menettelyt  

o YVA-menettely 
o Kaavoitusmenettely 

• Hankkeen kuvaus 
o Hankkeen perustiedot ja toimijatahot 
o Hankkeen tarve, tarkoitus ja tavoite 
o Arvioitavat vaihtoehdot 

 perustelut vaihtoehdoille 
 arviointisuunnitelma perusteluineen 

• Suunnitelma osallistumisesta 
o YVA- ja kaavahankkeiden osallistaminen ja vuorovaikutus 
o kuulemismenettelyt ja prosessi 
o tiedottaminen 
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o aikataulu  
• Ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteet 

o arviointimenetelmät 
o vaikutusalue 
o elinkaari 
o Suunnitellut selvitykset 

• Hankealueen nykytilan kuvaus 
o hanke- ja vaikutusalueen nykytila 
o vaikutusten arviointisuunnitelma vaikutustyypeittäin 

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa laaditaan YVA-ohjelmasta saadun palautteen ja lausuntojen sisällön 
yhteenvedon perusteella, sekä tehtyjen selvitysten perusteella YVA-selostus. Samanaikaisesti laaditaan 
osayleiskaavan valmisteluaineisto. 

YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys. Vaikutuksen 
merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen arvosta ja muutoksen suuruudesta. YVA-selostuksessa 
käsitellään vaikutusten merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu sekä haitallisten vaikutusten 
lieventämiskeinot. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen 
sisällön ja johtopäätökset, sekä koostaa kokonaisnäkemyksen prosessin kuulemisvaiheen palautteiden ja 
lausuntojen sisällöstä.  Tämän jälkeen ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta. 

Tämän vaiheen jälkeen Sievin kunta jatkaa tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan eteenpäin 
vientiä. 

YVA-menettely on prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat 
ja muut osalliset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä ympäristövaikutusten arvioinnin 
ohjelmassa esitetyn suunnitelman riittävyydestä sekä selostusvaiheessa johtopäätösten riittävyydestä. 
Osalliseksi luetaan tahot, joiden oloihin tai etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-
ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa.  

Nähtävilläolon palaute toimitetaan yhteysviranomaiselle, eli ELY-keskukselle. Muilta osin vuorovaikutuksen 
järjestämisestä vastaa hankevastaava yhdessä YVA-konsultin kanssa. YVA prosessin vuorovaikutuksessa ja 
kuulemisissa sovelletaan YVA-laissa (5.5.2017/252) säädettyä menettelyjä.  

YVA menettelyn aikana järjestetään keskustelu ja tiedotustilaisuuksia. Aloitusvaiheen tilaisuus järjestettiin 
21.6.2022. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
ohjelman nähtävilläolon aikana. Lisäksi hankevastaavalle on mahdollista esittää kysymyksiä ja näkemyksiä 
puhelimitse tai sähköpostitse. Yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään myös 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja kaavoitusprosessin Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
valmistuttua 28.9.2022.  

YVA-menettelyä seuraamaan kootaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa 
hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmän edustajat 
seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten 
arvioinnin laadinnasta. 

Hankkeen vuorovaikutusta tehostetaan myös kohdennetuilla, teemakohtaisilla keskustelutilaisuuksilla, eri 
intressiryhmien ja toimijoiden kanssa. Tarvittaessa hanketoimija järjestää vastaanottoja toimistollaan 
Ylivieskan keskustassa.  
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Hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu 

Hankkeesta ei ole annettu niin sanottua YVA-tarveharkinta päätöstä. Hankkeen koko ylittää hankeluettelon 
mukaisen YVA-rajan.  Hankkeen esisuunnittelu käynnistyi syksyllä 2021. Hankkeen YVA-menettely 
käynnistettiin YVA-lain 8 §:n mukaisella ennakkoneuvottelulla 2.6.2022. YVA-ohjelman aineisto toimitetaan 
elokuussa 2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle nähtäville asettavaksi. Hanke tullaan kuuluttamaan 
nähtävillä heti tämän jälkeen. 

Hankkeen suunnittelua ja YVA-menettelyä varten on maastokaudella 2022 käynnistettyä maastoselvitysten 
tekeminen. Vaikutusten arviointityö on tarkoitus käynnistää välittömästi selvitystöiden valmistuttua ja YVA-
selostus on tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle joko keväällä 2023 tai jos todetaan että selvitysaineistoa 
tulee täydentää maastokaudella 2023, YVA-selostus laaditaan vasta syksyllä 2023. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on tavoitteena saada loppuvuodesta 2023. Tämän jälkeen Sievin 
kunta vie kaavoitushankkeen ehdotuksena nähtäville ja vie kaavaprosessia eteenpäin siten, että se olisi 
lainvoimainen keväällä 2024. Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen, 
tavoitteen mukaan tuulivoimapuiston rakentaminen voisi alkaa 2024-2025 vuodenvaihteessa ja tuotanto 
voisi käynnistyä noin vuosi rakentamisen aloittamisesta.  

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät  

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. 
Ympäristövaikutukset arvioidaan vaikutustyypeittäin, keskittyen hankkeen todennäköisesti merkittäviin 
vaikutuksiin. Myös muut hankkeesta aiheutuvat vaikutukset tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan siinä 
laajuudessa ja mittakaavassa, kuin se nähdään tarkoituksenmukaiseksi hankkeen näkökulmasta.  

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elinkaaren ajalta eli rakentaminen, tuotantovaihe, tuotannosta 
irtaantuminen ja purkaminen. Tarkasteltava ajanjakso on noin 40-50 vuotta. Arvioinnissa esitetään 
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet, sekä kuvataan arvioinnin epävarmuustekijät. 

Tuulivoimapuiston keskeisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat: 

• vaikutukset alueidenkäyttöön 
• vaikutukset maisemaan ja merkittäviin maisema-alueisiin 
• vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen kulttuurihistoriaan 
• vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonympäristöön  
• vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon  
• vaikutukset lähialueiden Natura- ja muihin luonnonsuojelualueisiin  
• äänen ja varjon vilkkumisen vaikutukset 
• vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  
• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  
• sähkönsiirron vaikutukset 
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Muita mahdollisesti merkittäviksi koettuja tai muuten olennaisia vaikutuksia pyritään tunnistamaan YVA-
menettelyn aikana selvitysten, lausuntojen, mielipiteiden ja sidosryhmätyöskentelyn kautta.  

Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston pohjalta sekä soveltuvin 
osin pohjautuen erillisiin hankkeen aikana tehtäviin selvityksiin.  

Ympäristövaikutusten arviointia varten laadittavien selvitysten maastotyöt on käynnistetty keväällä 2022 ja 
niiden tekoa jatketaan koko maastokauden 2022. Selvitystarpeesta riippuen varataan selvitysten 
täydentämiseen aikaa maastokaudelle 2023. Myös aikaisempien lähiseudulle sijoittuvien 
tuulivoimahankkeiden ja muiden suunnitelmien julkisesti saatavilla olevia tausta-aineistoja sekä Pohjois-
Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen aineistoja käytetään vaikutusten arviointiin. 

YVA työryhmä 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta vastaa konsulttityönä Alusta Consulting Oy. YVA-
työryhmän keskeiset, asiakokonaisuudesta ja erillisselvityksistä vastaavat, asiantuntijat on esitetty alla 
olevassa taulukossa. 

Koulutus Nimi Rooli Kokemus Yritys 
DI, maanmittaus 
YKS-402 IPMA C 

Lauri Solin Projektipäällikkö YVA ja 
kaava  

20 + vuotta Alusta Consulting Oy 

Fil. yo, maantiede Hannu 
Havurinne 

Avustavat tehtävät, 
paikkatieaineistot ja 
kartat 

1 vuosi Alusta Consulting Oy 

FM, Biologi Lauri Erävuori Luontoon liittyvät 
kysymykset ja 
koordinointi 

20 + vuotta Sitowise Oy 

Maisema-arkkitehti Hanna Hannula Maisemaan ja 
rakennettuun 
ympäristöön liittyvät 
kysymykset ja 
koordinointi 

15 + vuotta WSP-Finland Oy 

Insinööri Mauno Aho Meluun liittyvät 
kysymykset 

30 + vuotta FCG Finnish 
Consulting Group Oy 

Arkkitehti Petri Tuormala Sosiaaliset vaikutukset 20 + vuotta Projoplan Oy 
FM, arkeologi Kalle Luoto Arkeologiaan liittyvät 

kysymykset 
15 + vuotta Heilu Oy 

FM, biologi Liisa Karhu numeeriset mallinnukset 
(melu, välke, näkyvyys) 

10 + vuotta FCG Finnish 
Consulting Group Oy 

Arkkitehti Jussi Partanen valokuvasovitteet ja 
mallinnus 

10 + vuotta Arkkitehtitoimisto 
Jussi Partanen 

Insinööri Olli Malkamäki Rakentamiseen ja 
sähkönsiirtoon liittyvät 
kysymykset 

15 + vuotta Semecon Oy 

Insinööri Tommi Hietala Sähkönsiirtoon liittyvät 
kysymykset 

30 + vuotta Electrical Expert 
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1. Johdanto

1.1 Hankealue 
Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan eteläosaan Toholammin 
kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-
etelään, noin 11 km Toholammen keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 
32 km Haapajärven keskustasta länteen.   

Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 3 700 ha. Hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa 
hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. 
nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. 

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Hankkeen sähkönsiirtoa varten 
tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan sähköasema. Tuulivoima-alueella tuotettu sähkö on tarkoitus 
siirtää valtakunnan verkkoon joko 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 
sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista liityntäpistettä VE A Kenkäkangas-
Kukonsyrjä ja VE B Kenkäkangas-Ullava. YVA-menettelyn aikana esisuunnittelu on tarkoitus viedä niin 
pitkälle, että toinen liityntäpistevaihtoehto jätetään pois selostusvaiheessa ja vain yhden liityntäpisteen 
linjausvaihtoehdot tutkitaan. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW. 

Tuulivoimahankealueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Hankkeen edellyttämän 
tuulivoimarakentamista ohjaava tuulivoimaosayleiskaava laaditaan ajallisesti yhtä aikaa YVA-menettelyn 
kanssa. Aikataulu ja suunnittelu sovitetaan yhteen aikataulun näkökulmasta optimaalisella tavalla. 
Menettelyt toteutetaan rinnakkain muun muassa järjestämällä yhteisiä yleisötilaisuuksia. 
Osayleiskaavoituksessa hyödynnetään YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja ympäristövaikutusten 
arviointeja.  
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Kuva 1. Hankealueen rajaus ja sijainti suhteessa Sievin kuntaan sijainti sekä sähkönsiirron esisuunnittelun 
vaihtoehdot 
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1.2 Hankevastaava ja -aikataulu 
Hankevastaavana Kenkäkankaan tuulipuiston kehittämisestä vastaa Semecon Oy. Semecon Oy on vuonna 
2018 perustettu Ylivieskalainen osakeyhtiö, jonka toimipaikka sijaitsee Ylivieskassa. Yhtiön tarkoituksena on 
edistää suomalaista uusiutuvan energian tuotantoa suunnittelemalla ja kehittämällä tuulivoimapuistoja 
erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Yrityksen toimivalla johdolla on lähes 20 vuoden kokemus 
tuulivoimapuistojen kehittämisestä, rakennuttamisesta ja operoinnista Pohjois-Pohjanmaalla yli 15 vuoden 
ajalta. 

Yrityksen kehittämis- ja luvitusvaiheessa olevien tuulivoimahankkeiden yhteiskapasiteetti on reilut 500 
MW. Yhtiö kehittää parhaillaan uusia hankkeita Pohjois-Suomessa. Semecon Oy kehittää tuulipuistoja 
itsenäisesti sekä yhdessä suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Hankkeen esisuunnittelu käynnistyi syksyllä 2021. Hankkeen YVA-menettely käynnistettiin YVA-lain 8 §:n 
mukaisella ennakkoneuvottelulla 2.6.2022. Elokuussa 2022 Kenkäkankaan YVA-ohjelma toimitetaan 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle nähtäville asettamista varten. Samaan aikaan Sievin kunta tulee 
käsittelemään yleiskaavaprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Näiden jälkeen valmistunut YVA-
ohjelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan ja aineisto saatetaan nähtäville. 

Osana esiselvitystä ja -suunnittelua, on keväällä 2022 käynnistetty yksityiskohtaisempien 
maastoselvityksien tekeminen, arkeologiset inventointi- ja luontoselvitykset ja maisemaselvitys. Näiden 
selvitysten perusteella jatketaan esisuunnittelua sekä YVA-menettelyn ja kaavaprosessin eteenpäinvientiä. 
Vaikutusten arviointityö on tarkoitus käynnistää välittömästi selvitystöiden valmistuttua ja mikäli 
maastokaudella 2022 tehdyt selvitykset osoittautuvat riittäviksi on YVA-selostus tarkoitus jättää 
yhteysviranomaiselle ja kaavan valmisteluaineisto Sievin kunnalle keväällä 2023. Mikäli selvitysaineisto 
osoittautuu puutteelliseksi, eikä ympäristövaikutusten arviointia voida tehdä riittävällä varmuudella, 
varataan maastokaudelle 2023 aikaa täydentävien selvitysten tekemiselle. Tässä tapauksessa YVA-selostus 
sekä kaavan valmisteluaineisto laaditaan syksyllä 2023. 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on tavoitteena saada joko syksyllä 2023 tai keväällä 2024. Tämän 
jälkeen kaavoitushanke on tarkoitus viedä välittömästi ehdotuksena nähtäville ja viedä kaavaprosessia 
eteenpäin siten, että se olisi lainvoimainen kesällä 2024, mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta 
hallinto-oikeuteen. 

Tavoitteen mukaan tuulivoimapuiston rakentaminen voisi alkaa 2024-2025 vuodenvaihteessa ja tuotanto 
voisi käynnistyä noin vuosi rakentamisen aloittamisesta.  

 

1.3 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
Kenkäkankaan tuulivoimapuiston YVA-menettelyssä keskeisinä toimijoina ovat hanketoimija Semecon Oy, 
YVA-konsultti Alusta Consulting ja yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Samaan 
aikaan YVA-menettelyn kanssa laaditaan tuulivoimarakentamista ohjaava osayleiskaava, jonka laatimisesta 
vastaa Alusta Consulting Oy Sievin kunnan ohjauksessa. 

Suomessa ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty YVA-lailla (252/2017). Lain täytäntöönpano 
pohjautuu Euroopan yhteisöjen (EY) antamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaan direktiiviin 
(85/337/ETY). Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia, yhtenäistä huomioon ottamista 
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä läpinäkyvyyttä. Lisäksi lain tavoitteena on lisätä kaikkien tiedon 
saantia ja osallistumismahdollisuuksia.  



YVA-ohjelma 
 KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO 

12 

YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, joilla todennäköisesti 
on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-lain liitteessä 1 on luettelo hankkeista, joihin on aina sovellettava 
YVA-menettelyä. Tuulivoimalahankkeiden osalta YVA-menettelyä sovelletaan luettelon mukaan hankkeissa, 
joissa laitosten määrä on vähintään 10 kappaletta tai joissa kokonaisteho on vähintään 45 megawattia. 
Kenkäkankaan hankkeessa tarkastellaan tuulivoimalahanketta, jonka voimalaitosten määrä on enintään 35 
kappaletta ja kokonaisteho yli 45 MW. Hankkeessa sovelletaan automaattisesti ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on YVA-lain 3 luvun mukainen menettely. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset. Menettelyn yhteydessä kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat 
koskea.  

Kyseessä on kaksivaiheinen menettely, jonka ensimmäisessä vaiheessa laaditaan YVA-asetuksen (277/2017) 
3 §:n mukainen tietoaineisto hankkeesta, sekä suunnitelma tehtävistä asioista. Vaihe on nimeltään YVA-
ohjelma. Tämän jälkeen laaditaan YVA-asetuksen 4§:n mukainen arviointiselostus. YVA ei ole 
lupamenettely. Ympäristövaikutusten arviointimenettely tuottaa kaikille menettelyn osapuolille lisätietoa 
suunnitellusta hankkeesta ja hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon 
valitsemiseksi.  
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1.3.1 Ennakkoneuvottelu 
Ennakkoneuvottelu (YVA-laki 8 §) järjestettiin 2.6.2022. Neuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen 
vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, parantaa hankkeesta 
vastaavan sekä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja 
käytettävyyttä. Ennakkoneuvottelua ei ole välttämätöntä järjestää, mutta sen katsotaan sujuvoittavan 
menettelyä ja antavan paremmat lähtökohdat hankkeen eteenpäinviemiselle ja aikatauluista sopimiselle. 

1.3.2 Arviointiohjelma 
Arviointiohjelmassa (YVA-laki 16 §) selvitetään hankealueen nykytila ja esitellään suunnitelma siitä, mitä 
vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset toteutetaan.  Menettely käynnistyy, kun hankevastaava 
toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselle. Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville 

Arviointiohjelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Lisäksi hankkeen 
vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto 
arviointiohjelmasta.  

Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta oman 
lausuntonsa kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan 
päättymisestä. YVA-ohjelman sisältövaatimuksista säädetään asetuksessa (277/2017).  

1.3.3 Arviointiselostus 
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-laki 19§) esitetään tulokset kyseisen hankkeen 
näkökulmasta oleellisten ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen 
suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään 
hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.  

Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa sen ja pyytää siitä lausunnot eri tahoilta. 
Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä arviointiselostuksesta.  

Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä viimeistään kahden kuukauden 
kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna 
sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen 
sisältövaatimuksista säädetään asetuksessa (277/2017). 

1.3.4 Perusteltu päätelmä 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä (YVA-laki 
23 §) liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää 
lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on 
otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa.  

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 
Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun 
päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin 
arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen 
täydentämisessä kuuleminen järjestetään uudelleen ja yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen 
ajantasaistetun perustellun päätelmän.  
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Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään 
näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja 
perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

1.4 YVA-menettely ja osayleiskaava 
Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa laaditaan tuulivoimarakentamista ohjaava osayleiskaava.   
Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen Sievin kunnalle hankkeen tuulivoimapuistoalueiden 
kaavoittamisesta. Hankkeesta vastaava ja Sievin kunta ovat tehneet kaavoitussopimuksen hankkeen 
osayleiskaavojen laadinnasta ja Sievin kunnan teknisten palveluiden lautakunta on hyväksynyt 
kaavoitusaloitteen 25.1.2022 § 7. 

Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä laadittavat selvitykset tehdään palvelemaan 
osayleiskaavoituksessa tarvittavia selvityksiä. YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan 
yhdistämään siten, että hankkeesta kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-
menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä. 

Menettelyt toteutetaan aikataulullisesti rinnakkain siten, että YVA-menettelyn ja kaavaprossin aikataulu 
olisi mahdollisimman optimaalinen. Vaikka YVA menettely ja kaavoitusprosessi toteutetaan osittain 
samanaikaisesti ja niissä hyödynnetään samaa tietopohjaa, ovat ne itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri 
lait. 
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2. Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot 
 

2.1 Hanke 
Semecon Oy suunnittelee Kenkäkankaan tuulipuiston rakentamista Sievin kunnan eteläosaan Toholammin 
kunnan kunnanrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-
etelään, noin 11 km Toholammin keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 
32 km Haapajärven keskustasta länteen.   

Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 3 700 ha. Hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa 
hankealueelle sijoittuisi 35 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa 25 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. 
nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.  

 

Kuva 2. Hankealueen rajaus  

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Korkeus muodostuu voimalan napakorkeudesta 
maksimissaan 200 metriä ja roottorin halkaisijasta 200 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6-10 MW. 
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulivoima-alue liitetään sähköverkkoon joko 
400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa sähkönsiirron vaihtoehtoina on 
käytetty esisuunnittelussa olevia, vaihtoehtoisia liityntäpisteitä VE A Kenkäkangas-Kukonsyrjä ja VE B 
Kenkäkangas-Ullava. YVA-menettelyn aikana esisuunnittelu on tarkoitus viedä niin pitkälle, että toinen 
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liityntäpistevaihtoehto jätetään pois selostusvaiheessa ja vain yhden liityntäpisteen linjausvaihtoehdot 
tutkitaan ja niiden vaikutukset arvioidaan. 

  

Kuva 3. Esisuunnittelun mukaiset sähkönsiirron vaihtoehdot variaatioineen  

Alue sijoittuu pääsääntöisesti yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen luoteisosassa on 
Metsähallituksen hallinnoima maa-alue.  

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Hankkeen 
yksityiskohtaisempi sijoittelusuunnittelu, voimaloiden, sähkönsiirron ja huoltoteiden osalta tarkentuu 
hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.  

Hankealueella on toteutettu ja toteutuksen alla luonto- ja ympäristöselvityksiä, maisemaselvitys sekä 
arkeologinen inventointi maastokaudella 2022. Tehdyt selvitykset valmistuvat loppuvuodesta 2022 ja 
tarvittaessa niitä täydennetään ja tarkennetaan maastokaudella 2023 Hankealueen ja ympäristön 
nykytilankuvaus on esitetty tarkemmin tämän raportin kappaleessa 5. 
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2.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet 
 

2.2.1 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 
Ilmastonmuutosongelman yhtenä ratkaisukeinona on maapallon lämpenemistä aiheuttavien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kansainvälisen ilmastopolitiikan ydin on YK:n ilmastosopimus 
(1992) ja Kioton pöytäkirja (1997). Näitä täydentää muun muassa Pariisin ilmastosopimus (2008), jossa 
tavoitteeksi on asetettu pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa esiteolliseen 
aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen. 

Euroopan unioni on myös tahollaan asettanut EU:n ilmasto- ja energiapaketissa (2008) tavoitteen 
kasvihuonepäästöjen vähentämisen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin 
verrattuna, sekä uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamisen 20 prosenttiin EU:n 
energiakulutuksesta. Tätä tavoitetta on sittemmin päivitetty (Euroopan komissio 2021) siten, että 
kasvihuonepäästöjä vähennetään 55 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030. Euroopan komissio julkaisi 
vuonna 2011 ns. tiekartan vähähiiliseen talouteen 2050, jossa muun muassa esitetään tavoitteita siitä, 
miten EU voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta 80 prosentilla vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2050 mennessä. (Ympäristöministeriö 2022b)  

Keväällä 2022 energiapoliittiset linjaukset ovat saaneet uusia katsontakantoja muun muassa 
omavaraisuuden varmistamisen ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Näiden näkökulmien aiheuttamia 
toimia ja linjauksia varten Euroopan komissio antoi 18.5.2022 Uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden 
lupamenettelyjen nopeuttamista energian ostosopimusten helpottamista koskevan suosituksen (Euroopan 
komissio 2022). 

Euroopan unioni toimija, jonka sisällä määritellään unionin omat, myös Suomea velvoittavat 
ilmastopoliittiset tavoitteet. Näin ollen Suomi toteuttaa ja laittaa käytäntöön sille asetettuja velvoitteita, 
tehden samalla myös omaa kansallista ilmastopolitiikkaansa (Ympäristöministeriö 2022a)  

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) (2022) mukaan Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali 
yhteiskunta. Ilmastolakiin on kirjattu kansallinen pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen 
päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä, joka on vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta. Ilmastolakia 
ollaan uudistamassa, jotta hiilineutraalius saavutettaisiin vuoteen 2035 mennessä (Ympäristöministeriö 
2022a).  

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 2016 (TEM 2017a) on linjattu, että uusiutuvan energian käyttöä 
lisätään niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. Pitkän 
aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin 
energialähteisiin. Suomen hallitus on laatinut 3.2.2020 tiekartan hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035. 

Kuvassa 4 on esitetty Suomeen asennetun tuulivoimatuotannon kehitys vuosina 1997–2021. Suomen 
tuulivoimakapasiteetti vuonna 2021 oli 3 257 MW ja tuulivoimaloiden määrä 962 kpl. Tuulivoimalla 
tuotettiin vuonna 2021 sähköä noin 8,1 TWh, mikä vastaa 9,3 prosenttia Suomen vuotuisesta 
sähkönkulutuksesta. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2021). Pohjoispohjanmaalla tuulivoiman 
kumulatiivinen tuotantokapasiteetti koko Suomen mittakaavasta on 15 %. Kenkäkankaan tuulipuisto 
kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että 
kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä. 
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Kuva 4. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2021) 

Natura 2000 on Euroopan unionin hanke, jonka tavoitteena on turvata luontodirektiivissä määriteltyjen 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon 
monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin mukaiset 
suojelutavoitteet. (Natura 2000-verkosto) 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian 2012–2020 (2012) tavoitteena on 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 
Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soiden suojelun täydentämiseksi (2015), tavoitteena on täydentää 
aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat vuosilta 1979 ja 1981. 

2.2.2  Alueelliset tavoitteet 
Euroopan unionin yleiset, Suomea koskevat ilmastostrategiaa toteuttamaan, on Pohjois-Pohjanmaan liitto 
laatinut maakuntatason ilmastostrategian vuonna 2011. Tämän strategian tavoitteena on leikata 
maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionin ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti 20 % 
vuoteen 2020 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Keskeisimpiä toimenpiteitä 
päästövähennystavoitteiden kannalta ovat; energiantuotanto, jossa keinona on uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisääminen, sekä energiatehokkuuden parantaminen ja energiankulutuksen 
vähentäminen. Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiassa vuoden 2020 tavoitteeksi asetettiin 
tuulivoimatuotannon kasvattaminen 1 TWh:iin ja seuraavaksi tasoksi vuodelle 2050 asetettiin tavoitteeksi 
tuulivoimatuotannon kasvattamisen 3 TWh:iin. 

Vuonna 2021 julkaistiin Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030, jonka painopisteenä 
ilmastotyössä on uusiutuvan energian tuotanto. Tiekarttaan on määritelty seuraavia teesejä: Energian 
tuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä, fossiilista energiaa korvaavaa uusiutuvan 
energian tuotantoa edistetään maakunnan vahvuuksiin pohjautuen, uusiutuvan energian tuotannon 
aluevaraukset määritetään hiilinielut säilyttäen.  
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Maa-alueiden tuulivoimapotentiaali määritetään TUULI- hankkeessa (8/2020–8/2022) huomioiden 
viherrakenne kestävyys sekä kestävä ja taloudellinen sähkönsiirto. Merialuesuunnitelmalla on osoitettu 
potentiaalisia alueita merituulivoiman kehittämiseen Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Maakunnan 
merkitystä tuulivoiman tuottajana kasvatetaan tuulivoimakapasiteettia kasvattamalla. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022-2025 on haettu uutta ajattelua maakunnalliseen ja 
kansalliseen aluekehittämiseen. Ohjelma kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta tärkeisiin 
ilmiöihin ja teemoihin. Tällä tavoitellaan joustavuutta sekä ennakoivaa ja nopeaa reagointikykyä tapahtuviin 
muutoksiin. Valmisteluprosessissa on huomioitu meneillään olevat hallinnolliset uudistukset, sote-uudistus 
sekä työvoima- ja elinkeinopalvelu-uudistus, olemassa olevat merkitykselliset aineistot sekä kansallinen 
aluekehittämisen tavoitepäätös.  

Alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen 
ohella tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia 
teemoja. 

 

2.2.3 Hanketoimijan tavoitteet 
Suomi pyrkii vuoteen 2035 fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, ensimmäisenä maailmassa. 
Hanketoimija edistää hiilineutraaliuden saavuttamista mahdollistamalla tuulivoimalla tuotetun uusiutuvan 
energian tuotannon lisäämisen Suomessa. Hanketoimijat edistävät osaltaan myös maakunnallisten 
tavoitteiden toteutumista. 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä 
valtakunnalliseen sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 6-10 
MW. Arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 600-1100 GWh.  

Uusiutuvan energiantuotannon lisäksi, tuulivoimahankkeella on toteutuessaan paljon positiivisia suoria ja 
välillisiä vaikutuksia elinkeinoelämään, työllisyyteen ja imagotekijöihin. Lisäksi tuulivoima on merkittävä 
kiinteistöverokokonaisuuden tuoton lähde ja työllistämisen kautta kunnallis- ja yhteisöverotulon lähde. 

Tuulivoimapuiston suorat työllisyysvaikutukset ovat suurimmillaan rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa 
tuulivoimahanke työllistää paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivaus-, maanrakennus- ja 
perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa.  

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa kuten teiden 
aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. 
Toiminnan aikana alueen uusiutuvan energiantuotannon mainehyödyt, voivat edesauttaa myös muita 
investointeja alueelle energiaintensiivisille aloille ja luoda näin ollen myös kansallista kasvua alueella. 

 Käytöstä poistamisen aikana, työllistämisvaikutukset ovat käytännössä samat, kuin rakentamisvaiheessa. 
Mittakaava ja laajuus ovat pienemmät. 
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2.2.4 Hankealueen soveltuvuus, tuulisuus 
Hankealueen esisuunnittelussa on hyödynnetty alueen tuulisuustietoa. Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämän 
tuuliatlas (www.tuuliatlas.fi) palvelusta on saatavilla Suomen tuuliolosuhteet valittujen hilakokojen tasolla. 
Tuuliatlas toimii apuvälineenä, kun arvioidaan mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuulen avulla. Tuuliatlaksen 
tiedot perustuvat mittaustulosten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuusmallinnuksiin.  

Kuva 5. Tuuliruusut hankealueelta 2500 m hilakoko 100 metrin ja 200 metrin korkeudesta (lähde: Tuuliatlas 
2022 URL 18.7.2022) 

Tuulivoimantuotannossa merkittävä tekijä on tuulen nopeus, joka kasvaa ylöspäin mentäessä. Tuulen 
nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä. Merkittävimmät tekijät ovat maaston korkeuserot, maaston 
rosoisuus sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä.  

http://www.tuuliatlas.fi/
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Suomessa tuulee eniten talvikuukausina (Suomen tuuliatlas 2013). Yllä olevassa kuvassa on esitetty 
Kenkäkankaan alueen tuulivoimapuiston hankealueen tuuliruusut (2500 m hilasta) 100 ja 200 metrin 
korkeudelta. Vallitsevat tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan lounaasta kohti koillista. 
Keskimääräinen tuulennopeus hankealueella on 100 metrin korkeudella noin 6,2 m/s, 200 metrin 
korkeudella 7,7 m/s ja 300 metrin korkeudella 8,6 m/s. Tuuliatlaksen tietojen perusteella voidaan todeta, 
että suunniteltu tuulivoimapuistoalue soveltuu tuulivoimatuotantoon. 

 

Kuva 6. Hankealueen tuulen nopeusprofiili 2500 m hilakoko 50-400 metrin korkeudella (lähde: Tuuliatlas 
2022 URL 18.7.2022) 
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2.3 Liittyminen muihin hankkeisiin 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017 3§ ja 4§) mukaan kertoa tiedot 
arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

2.3.1 Ympäristön tuulivoimahankkeet 
Lähimmät tuotannossa olevat tuulivoimalat sijoittuvat noin 12 kilometrin etäisyydelle Kenkäkankaasta. Alle 
20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on 16 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja rakenteilla 8 
tuulivoimalaa. Alle 20 kilometrin etäisyydelle sijoittuu näiden lisäksi 3 eri luvitusvaiheessa olevaa 
tuulivoimapuistoa, joiden yhteenlaskettu teoreettinen voimalamäärä on 68 kappaletta. 

Lähimmäksi sijoittuva tuulivoimahanke on Toholampi-Lestijärvi tuulivoimapuisto, joka sijoittuu noin 5 
kilometrin etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle. Lähialueen tuulivoimahankkeet otetaan huomioon, kun 
tehdään Kenkäkankaan mallinnuksia sekä havainnekuvia. Kauempana olevat tuulivoimapuistot ja hankkeet 
otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa siinä mittakaavassa kuin mahdollisia yhteisvaikutuksia 
arvioidaan voivan aiheutua. 

Taulukko 1. Muut hankealueet noin 50 km etäisyydellä hankealueesta 

Hanke Kunta Voimalat* Tila* Etäisyys noin 
km 

Suunta 

Hankkeet 0-20 km 
Tuppuraneva Sievi 4 Luvitettu 6,5 Pohjoinen 

Toholampi-Lestijärvi Toholampi 
ja Lestijärvi 49 YVA-Kaava 5 Lounas 

Jakoistenkallio Sievi 7 Tuotannossa 12 Koillinen 
Puutikankangas Sievi 8 Rakenteilla 13 Luode 
Pajukoski II Ylivieska 18 YVA 18 Pohjoinen 
Pajukoski I Ylivieska 9 Tuotannossa 20 Pohjoinen 
Hankkeet 20-50 km 
Länsi Toholampi 25 kaava lainvoimainen 21 Länsi 
Tuohimaan ja 
Riutanmaan 
tuulipuistot 

Kokkola ja 
Halsua 73 YVA-Kaava 25 Lounas 

Urakkaneva Ylivieska 9 YVA-Kaava 25 Koillinen 
Kaukasenneva Kannus 8 Rakenteilla 25 Luode 
Mökkipeura-
Pahkamaa Kalajoki 29 Luvitettu 26 Luode 

Kuuronkallio Kannus 14 Tuotannossa 27 Länsi 
Vasama Ylivieska 18 YVA-kaava 28 Koillinen 
Tuomiperä Ylivieska 8 Luvitettu 28 Pohjoinen 

Kairineva Halsua ja 
Kokkola 22 YVA-Kaava 28 Lounas 

Mutkalampi 
Kannus-
Kalajoki-
Kokkola 

69 Rakenteilla 29 Luode 

Pajuperänkangas Haapajärvi 14 YVA-Kaava 30 Kaakko 
Kukonaho Nivala 8 kaava lainvoimainen 30 Koillinen 

Rahkola-Hautakangas Haapavesi-
Oulainen 40 YVA/kaava 32 Pohjoinen 

Puutiosaari Haapavesi 49 YVA/kaava 32 Pohjoinen 
Lestijärvi Lestijärvi 69 Rakenteilla 32 Etelä 
Sauvinmäki Haapajärvi 2 Tuotannossa 35 Itä 
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*voimalamäärä kirjattu ilmoitetun maksimin mukaan, Suomen tuulivoimayhdistys: Kartta - Suomen 
Tuulivoimayhdistys (URL 22.7.2022)  

 

  

Savineva Haapajärvi 7 Tuotannossa 36 Itä 
Honkakangas/ 
Kannisto Halsua 36 Kaavoitus tehty 40 Etelä 

Ristiniitty Haapajärvi 8 Luvitettu 43 Itä 
Välikangas Haapajärvi 24 Tuotannossa 45 Itä 
Hautakangas Kinnula 8 Rakenteilla 45 Kaakko 
Kesonmäki Haapavesi 7 Rakenteilla 45 Koillinen 
Saarenkylä Alavieska 9 Tuotannossa 47 Pohjoinen 

Hankineva Haapavesi-
Kärsämäki 8 Rakenteilla 48 Koillinen 

Kettukangas-
Hanhikangas 

Pihtipudas 
ja Kinnula 80 YVA-Kaava 49 Kaakko 

Ahvenlampi Perho 9 YVA-Kaava 50 Etelä 
Pekanräme Kinnula 15 YVA-Kaava 50 Etelä 
Ohjalan tehdasalue Oulainen 1 Kaavoitus tehty 50 Pohjoinen 
Löytöneva Veteli 8 Kaavoitus tehty 50+ Etelä 

https://tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima-suomessa/kartta
https://tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima-suomessa/kartta
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Suomen Tuulivoimayhdistys ylläpitää karttaportaalia, jossa on nähtävillä suhteellisen kattavasti eri 
alueen tuulivoimahankkeiden tilanne.  

Kuva 7. Muut tuulivoimalahankkeet Kenkäkankaan hankealueen ympäristössä 50 kilometrin etäisyydellä 
(Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys, RL 18.7.2022) 
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2.3.2 Muut hankkeet 
 

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuottamisen, 
varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on 
keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä 
alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. Vaihemaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja 
sen suunnitellut pääteemat ovat: 

• Aluerakenne ja saavutettavuus (kansallinen alueidenkäytön kehityskuvatyö ja aluerakennetyö) 
• Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet (maakunnallinen ja seudullinen LJ-työ, liikennepuolen 

suunnitelmat ja selvitykset, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun seudun kehityskuva 2030+) 
• Energiatuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja EMMI-hanke) 
• Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke) 
• Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvioinnin 

kehittäminen (Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla 
EMMI-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 Kestävästi kasvava Pohjois-
Pohjanmaa -teeman kärkihanke) 

Kenkäkankaan YVA-ohjelman valmistumisen ajankohtana Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa on 
käynnissä valmisteluvaiheen kuuleminen 8.8.-23.9.2022. Vaihemaakuntakaavassa tullaan osoittamaan 
seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet. Nyt nähtävillä olevassa aineistossa osa 
hankealueesta on merkitty tv-3 potentiaalinen tuulivoimaloiden alue. Valmisteluvaiheen kaavamääräyksen 
mukaan: 

”Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka tietyin reunaehdoin soveltuvat merkitykseltään seudullisten 
tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. 
Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.”  

Suunnittelumääräykset: 

 Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuulivoima-alueen tuottaman energian 
jatkokäyttöön. Alueen tuottama energian voidaan hyödyntää paikallisessa suljetussa sähköverkossa, liittää 
se kantaverkkoon, tai muuntaa se varastoitavaan muotoon.  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja 
kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja 
välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle 
sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee 
turvata poronhoidon edellytykset.”  
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Yleisten määräysten keskeisin ohjaava sisältö Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen osalta on: 

• Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, 
jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia.  

• Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti 
maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.  

• Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille alueille, mikäli se ei 
merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asutukseen, 
maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön. 

• Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. 
Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli 
tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja.  

• Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, 
luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, 
maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

• Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 
Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle 
aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot 
säilyvät 

• Muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten ehkäisemiseksi voimalat tulee sijoittaa 
ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikon päämuuttoreitin (PPL 2021) ja tärkeiden 
levähtämisalueiden ulkopuolelle 

• Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on ensisijaisesti 
keskitettävä pyrittävä keskittämään yhteiseen samaan tai olemassa olevaan johtokäytävään ja 
yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiantuotannon hankealueiden kanssa.  

• Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja 
tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä 
tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan.  

• Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. Tuulivoimarakentamista 
suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien 
toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten 
tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet 
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Kuva 8. Ote Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta  

Kenkäkankaan kohdalla käytetty merkintä tv-3 535 perustuu sijainninohjausmalliin. Mallin tavoitteena on 
ollut kehittää malli tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevan päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on ollut 
tunnistaa tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet sekä ne, joilla tuulivoimatuotanto soveltuu huonosti. 
Malli on laadittu paikkatietoanalyysia hyväksikäyttämällä. Paikkatietoanalyysi perustuu poissulkevaan 
menettelytapaan. 

Tuulihankkeen kohdekortti nro 195. käsittelee Kenkäkankaan hankealuetta. Aluetta käsittelevässä 
aineistossa poissulkevana perusteena on käytetty rakennusten ympärille muodostuvaa 1,5 km ei-aluetta. 
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 Kuva 9. Kuvaote Kenkäkankaan hankealuetta sivuavasta sijainninohjausmallin kohdekartasta (Kestävä 
tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI-hanke Sijainninohjausmallin kohdekortit sivu 35)  

Vaihemaakuntakaavan suhde Kenkäkankaan tuulivoimahankkeeseen: 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen näkökulmasta vaihemaakuntakaavan potentiaalinen tuulivoimaloiden 
alue on rajattu tarpeettoman pieneksi ja sijainninohjausmallin poissulkevassa menettelyssä osa käytetyistä 
perusteista pohjautuu joko virheelliseen tietoon pohjakartan rakennustiedon käyttötarkoituksen osalta 
suhteessa todelliseen käyttöön tai vanhentuneeseen tietoon. Muilta osin yksityiskohtaisemman 
suunnittelun kautta saadaan muodostettua sellainen tuulivoima-alue, jossa etäisyys asuin- tai loma-
asuinpaikkoihin on sellainen, että kohtuutonta haittaa ei voida katsoa aiheutuvan rakennuspaikalle. 

Hanketoimija Semecon on yhdessä Sievin kunnan kanssa selvittänyt asiaa ja hanketoimija tulee antamaan 
Pohjois-Pohjanmaan liitolle yksityiskohtaisemman tiedon hankealueella vallitsevasta rakennustilanteesta. 
Tiedoksiannon jälkeen hanketoimija pyytää, että Pohjois-Pohjanmaan liitto korjaa sijainninohjausmallin 
kohdekortin tietoja ja rajaa ehkä alueen laajemmaksi. Tämän jälkeen vaihemaakuntakaavan potentiaalista 
tuulivoimala-aluetta laajennetaan pohjoiseen siten, että se kattaa hankealueen.  

Tuulivoimahanke, Metsähallitus 

Hankealueen eteläpuolella, Metsähallituksen hallinnoimalla maa-alueella käynnissä esiselvitys 
tuulivoimapuiston suunnittelusta. Hankkeen yksityiskohdista ei ole YVA-ohjelman valmistumisen 
ajankohdalla (1.9.2022) muuta yksityiskohtaista tietoa kuin se, että Metsähallituksen hankkeen ja 
Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa on tarkoitus kehittää yhdessä. Näin ollen voidaan todeta, 
että valmisteluvaiheen kuulemisvaiheessa olevassa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja 
ilmastovaihemaakuntakaavassa mainittu yleismääräys: ”lähekkäin sijoittuvien tuulivoima-alueiden 
liittäminen sähköverkkoon on ensisijaisesti keskitettävä samaan tai olemassa olevaan johtokäytävään ja 
yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiantuotannon hankealueiden kanssa” toteutuu tältä osin. 
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2.4 Arvioitavat vaihtoehdot 
Kenkäkankaan tuulivoimapuiston tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat VE 1 35 voimalaa, VE 2 25 voimalaa 
sekä VE 0 Hanketta ei toteuteta. Tuulipuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä, esisuunnittelussa ja -
selvityksissä on pyritty muodostamaan ratkaisu, joka lähtökohtaisesti aiheuttaa mahdollisimman vähän 
haittaa alueen käytölle, lähialueen asukkaille ja ympäristölle. Hankkeen tuotantoa, hävikkiä ja 
teknistaloudellisia kysymyksiä ratkovassa esisuunnittelussa on kuitenkin haluttu varmistaa rajat, joiden 
täyttymisen myötä hanke voidaan toteuttaa tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattavasti. 

  

Tuulivoima-alueen tarkasteltavat hankevaihtoehdot: 

Vaihtoehto: Kuvaus: 
 

VE 0 Hanketta ei toteuteta, tuulipuistoa ei rakenneta ja vastaava sähkömäärä tuotetaan 
muilla keinoilla. 
 

VE 1 Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 35 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 
enintään 300 metriä ja yksikköteho 6-10 MW. 
 
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulipuisto liitetään 
sähköverkkoon joko VE A tai VE B 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. 
 

VE 2 Tuulivoimala-alueelle sijoitetaan enintään 25 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 
enintään 300 metriä ja yksikköteho 6-10 MW. 
 
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulipuisto liitetään 
sähköverkkoon joko VE A tai VE B 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla. 
 

 

Tuulivoimapuiston esisuunnittelun yhteydessä on tehty sijoitteluvaihtoehtoja huomioiden esiselvityksissä 
esiin nousseet kysymykset, jotka liittyvät alueidenkäyttömahdollisuuksiin sekä solmitut 
maanvuokrasopimukset. Esisuunnittelussa tuulivoimalat on sijoitettu siten, että lähimpiin 
asuinrakennuksiin vähintään noin 1,2 kilometriä ja lomarakennuksiin on vähintään noin 1,1 kilometriä. 

Voimaloiden tarkempi sijoittelu sekä tiestön ja tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirron sijoittuminen 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa YVA-menettelyä ja kaavoitusta varten laadittavien selvitysten sekä 
hankkeesta saadun palautteen perusteella. 
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Kuva 10. Tuulivoimaloiden alustavat sijoittelut VE 1  

 

Kuva 11. Tuulivoimaloiden alustavat sijoittelut VE 2 
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Sähkönsiirron tarkasteltavat vaihtoehdot: 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan sähköasema. Ohjelmavaiheessa 
käsitellään esisuunnittelussa olevia vaihtoehtoja, jotka on tarkoitus rajata yhteen liittymäpisteeseen 
selostusvaiheeseen mennessä. Esisuunnittelussa tutkikaan kahta vaihtoehtoa, jossa tuotettu sähkö on 
tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon joko Sievin kunnan alueella Kukonsyrjässä tai Kokkolan kaupungin 
alueelle Ullavan alueella. 

Tarkempaa tietoa sähköaseman paikasta ei toistaiseksi ole. Sähköaseman sijoittaminen ratkeaa 
sähkönsiirtolinjan esisuunnittelun tulosten perusteella. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ja ratkaisut 
tehdään myöhemmän suunnittelun yhteydessä. 

Sähkönsiirtoa varten rakennetaan toteutuvasta voimalamäärästä riippuen 110 kV:n tai 400 kV:n 
liityntävoimajohto. 

Vaihtoehto: Kuvaus: 
 

VE A Kenkäkankaan tuulipuisto liitetään Fingridin Jylkkä-Alajärvi johdon asemalle Sievin 
kunnassa joko 400 kV tai 110 kV ilmajohdolla Kukonkylässä. Esisuunnittelussa linjaus 
sisältää kaksi hieman toisistaan poikkeavaa linjausta.   
 
 

VE B Kenkäkankaan tuulipuisto liitetään Fingridin Jylkkä-Alajärvi johdon asemalle 
sähköverkkoon Kokkolan kaupungissa joko  400 kV tai 110 kV ilmajohdolla Ullavassa. 
Esisuunnittelussa linjaus sisältää kolme hieman toisistaan poikkeavaa linjausta   
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Kuva 12. Kenkäkankaan tuulipuiston esisuunnitteluvaiheen sähkönsiirtokartta.  
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2.5 Hankkeen tekninen kuvaus 

Kenkäkankaan tuulivoimahanke edellyttää toimiakseen tuulivoimalat, tuulivoimapuiston sisäinen 
maanalainen 20-40 kV:n keskijännitekaapeliverkoston, sekä 400 kV tai 110 kV johtokatureitin 
liityntäpisteeseen, jonka sijainti ratkeaa suunnittelun edetessä. Lisäksi hankealueella hyödynnetään 
olemassa olevaa tieverkostoa ja rakennetaan uutta huoltotieverkostoa, joka mahdollistaa pääsyn 
voimalapaikoille.  

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa 
parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien tulee olla vähintään viisi metriä leveä. Keskimäärin puustosta 
vapaaksi raivattava huoltotieaukko on noin 15–20 metriä leveä. 

Tuulivoimahankealueelle rakennetaan myös sähköasema/-asemat. Tuulipuiston tuottama energiamäärä 
riippuu voimaloiden nimellistehosta ja määrästä, paikallisista tuuliolosuhteista, voimaloiden toisilleen 
aiheuttamista vanahäviöistä ja sähkönsiirron häviöistä.  

Kenkäkankaan tuulivoimapuiston hankealueen koko on noin 3700 ha. Suhteessa YVA-menettelyssä 
esitettyyn hankealueen rajaukseen, kaavoitettavan alueen rajaus tulee määrittymään tarkemmin 
suunnittelun edetessä. Maa-alueet ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. 
Metsähallituksen hallinnoimia kiinteistöjä alueelle sijoittuu hankealueen luoteisosaan. Hankkeesta vastaava 
Semecon Oy on tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa.  

Vaikka alue on pinta-alaltaan suuri, rakentamistoimenpiteet tulevat kohdistumaan hyvin pienelle osalle 
hankealuetta. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu sijoituspaikasta, 
kokoamisalueesta ja nosturin kokoamisalueesta. Kokonaisuudessaan tämä alue on noin 1,5-2 hehtaaria/ 
voimala.  

Voimaloiden lisäksi hankkeen toteuttaminen edellyttää jonkin verran uusien tieyhteyksien rakentamista 
sekä olemassa olevan tieverkon parantamista. Maakaapeloinnit toteutetaan tiestön viereen. Muu osa 
hankealueesta säilyy koskemattomana ja maankäyttö säilyy ennallaan. 
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Kuva 13. Ilmakuvassa näkyvä tuulivoimapuisto huoltoteineen ja voimala-alueineen (lähde: 
Maanmittauslaitos, ilmakuva) 

 

2.5.1 Tuulivoimalat 
Tuulivoimalat koostuvat perustuksesta, tornista, konehuoneesta ja roottorista (napa ja lavat). 
Kenkäkankaan hankkeessa käytettävä voimala ja tornityyppi tullaan päättämään hankkeen suunnitelmien 
tarkentuessa. Voimalatyypin valinta riippuu hankkeen rakentamisajankohtana markkinoilla olevista 
voimalamalleista. 
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Kuva 14. tuulivoimalan osat (lähde: Motiva) 

Vaikutusten arvioinnin perusteena käytetään hypoteettista tuulivoimalaa, jonka enimmäismitat ovat:  

• Kokonaiskorkeus enintään noin 300 metriä  
• Napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on enintään 200 metriä  
• Roottorin halkaisija enintään 200 metriä  
• Tuulivoimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW 
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Perustukset: 

Tuulivoimaloiden perustamistavan sanelee rakentamispaikan pohjaolosuhteet. Suunnitteluvaiheessa 
tehtävien pohjatutkimusten tulosten perusteella päätetään sopivin ja kustannustehokkain perustamistapa. 
Vaihtoehtoisia perustamistapoja ovat: 

• Maavaraisessa perustuksessa, raudoitettu betonilaatta upotetaan kaivamalla tiettyyn syvyyteen
pohjaolosuhteitten mukaan. Tarvittava perustuslaatan koko ja halkaisija riippuvat suuresti
voimalasta ja pohjaolosuhteista. Laatan halkaisija on noin 30 metriä ja paksuus noin 4 metriä.
Perustus peitellään valmistumisen jälkeen maamassoilla tai kiviaineksella, jolloin siitä jää näkyviin
pieni osa. Maanvarainen perustus edellyttää maaperältä riittävää kantavuutta liittyen myös
mahdollisten haruksien perustuksiin. Tarvittaessa voidaan tehdä myös massojen vaihto ja perustaa
tälle alustalle.

• Teräsbetoniperustus paalujen varassa on tarkoituksenmukaista, kun maan kantokyky ei ole
riittävä, tai kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää
kustannustehokas vaihtoehto. Orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja perustusalueelle ajetaan
ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paalutyypeillä on useita ja niissä
käytetään eri asennusmenetelmiä. Käytännössä kaikki vaihtoehdot vaativat järeää kalustoa
asennukseen. Paalutuksen jälkeen paalujen päät valmistellaan ja teräsbetoniperustus valetaan
paalujen varaan.

• Kallioankkuroitu perustus on tarkoituksenmukainen ratkaisu, kun tuulivoimalat sijoittuvat ehjille
kallioalueille ja kallion pinta on joko näkyvissä tai lähellä maanpinnan tasoa. Kallioon louhitaan
paikka perustukselle ja porataan reiät kallioankkureita varten. Ankkurit asennetaan reikiin ja ne
yhdistetään yläpäästä tuulivoimalan teräsbetoniperustukseen, joka valetaan kallioon louhittuun
varaukseen.

Torni: 

Tuulivoimalan tornirakenne voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tornit voidaan valmistaa kokonaan 
teräsrakenteisina, betonin ja teräksen yhdistelmänä (hybriditornit) tai kokonaan betonista. Umpinaisesta 
tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Yleisin toteutustapa yli 100 metriä korkeilla tornilla on teräs-betoni 
rakenne, eli niin sanottu hybriditorni. Torni voidaan voimalatyypin mukaan, varustaa myös haruksilla, jotka 
alkavat noin tornin puolesta välistä.  

Konehuone: 

Konehuoneen runko on yleensä teräksestä ja kuori lasikuidusta. Konehuoneessa ovat generaattori sekä 
säätö- ja ohjausjärjestelmät. Voimalassa voidaan käyttää vaihteistoa tai niin sanottua suoravetotekniikkaa. 
Konehuone ohjautuu tuulen suuntaan erillisen moottorin, suunta-anturin ja säätölaitteen avulla.  

Voimalan toimintaan tarvittavat merkittävimmät kemikaalit ovat voimaloissa olevat öljyt ja 
jäähdytysnesteet. Nämä sijaitsevat konehuoneessa. Voimalan tyypistä riippuen öljyä joko 300-1500 litraa 
(vaihteistolla varustettu voimala) tai muutama kymmenen litraa (suoravetoinen voimala). Jäähdyttämiseen 
tarvitaan myös jäähdytysnestettä, voimalatyypistä riippuen noin 100–600 litraa. Voitelurasvaa tarvitaan 
laakereille ja muille liukupinnoille. SF6-kaasua käytetään sähkönsiirtoon liittyvissä rakenteissa. Kaasua 
voimalassa on muutama kilo riippuen kytkinvalmistajan tuotteesta. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2020) 

Konehuonetta valvotaan reaaliaikaisesti etävalvonnan avulla. Poikkeustilanteissa voimala menee 
hälytystilaan ja pysähtyy välittömästi. Hälytystilassa voimala pysäyttää jarrumekanismilla roottorin, sen 
kääntömekanismin, sekä kaikki konehuoneen moottorit pumppuja myöten. Tämä tapahtuu 
automaattisesti. Tällä menettelyllä hallitaan mahdollisten vahinkotilanteiden, kuten öljyvuotojen 
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aiheuttamat haitat ympäristölle. Tuulivoimaloissa on keruualtaat, joilla estetään kemikaalien pääsy 
ympäristöön mahdollisen, mutta epätodennäköisen vuodon sattuessa.  

Konehuone on osastoitu vuotojen varalta. Mahdolliset nestevuodot voidaan rajata suppealle alueelle, eikä 
koko konehuone vaurioidu. Konehuone on tiivis kokonaisuus, joten mahdollinen vuoto pysyy 
konehuoneessa. Konehuoneen huolto on säännöllistä ja öljyt tarkistetaan ja vaihdetaan huolto- ja 
kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Huoltotyöt suorittavat voimalatoimittajan valitsema urakoitsija, jolla on 
työn vaatima koulutus. 

Roottori: 

Roottorin lavat valmistetaan yleisimmin komposiittimateriaaleista, joissa käytetään lasikuitua ja joskus 
myös hiilikuitua tai puuta yhdessä epoksin tai polyesterin kanssa. Lavat toimivat myös laitoksen 
tehonsäätö- ja pysäytysmekanismina. Lavassa on erilaisia kerroksia ja pinnoituksia mm. hylkimään vettä ja 
jäätä ja johtamaan mahdollisten salamaniskujen sähköä voimalan rugon kautta maaperään. Niihin 
saatetaan myös asentaa lämmityselementtejä, jos ilmasto sellaista vaatii. Lapa voi painaa jopa 12 000 kiloa 
ja sen elinkaari on 20-30 vuotta. Lapoihin kohdistuu paljon painetta tuulen ja tuulessa liikkuvien pienten 
partikkelien toimesta. Myös sääolosuhteet rasittavat lapoja. Lapojen säännöllinen tarkistaminen on tärkeä 
osa voimalaitoksen huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa.  Lapatarkastukset tehdään joko maasta käsin 
nostolava-auton avulla tai köysityönä lavan vieressä roikkuen. (tuulivoimalehti 2019) 

Lentoestemerkinnät ja valot: 

Lentoliikenteen turvallisuuden takaamiseksi voimalat varustetaan asetusten ja määräysten sekä 
lentoesteluvan tai -lausunnon mukaisilla lentoestevaloilla. Lentoestevalaistuksesta määrätään 
yksityiskohtaisesti ANS Finlandin antamassa lentoestelausunnossa tai vaihtoehtoisesti lentoesteluvassa. 
Hanketoimija hakee lausuntoa/ lupaa liikenteen turvallisuusvirasto Traficomilta, lopullisen 
toteutussuunnitelman yhteydessä kaavan valmistumisen jälkeen. Lentoestevalot sijoitetaan konehuoneen 
päälle sekä torniin ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. 

Traficomin ohjeiden mukaan, tilanteessa kun tuulivoimalan lavan korkein kohta ylittää 150 metriä: 

• Päivällä 
o B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen päällä 

• Hämärällä 
o B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen päällä 

• Yöllä: 
o B-tyypin suuritehoinen vilkkuva valkoinen, tai 
o Keskitehoinen B-tyypin vilkkuva punainen, tai 
o Keskitehoinen C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen päälle 
o Mikäli voimalan tornin korkeus on +150 metriä maanpinnasta, maston välikorkeuksiin, 

enintään 52 metrin välein pienitehoiset lentoestevalot. Alin valotaso asettuu ympäröivän 
puuston yläpuolelle  
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2.5.2 Huoltotieverkosto 
Kenkäkankaan tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää olemassa olevan tieverkoston kunnostamista ja 
noin 14-18 km uusien teiden rakentamista voimalapaikoille. Tieverkoston suunnittelussa pyritään 
hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Tieverkoston kunnostus ja uudet tieyhteydet toteutetaan siten, 
että tieverkostoa voidaan käyttää ympärivuotisesti. 

Teiden rakentaminen aloitetaan poistamalla tarvittava määrä puustoa voimalapaikoille johtavien 
tieyhteyksien kohdalta. Tiet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vähintään 4,5–5 metriä leveitä 
ja sorapintaisia. Yhteyksien ja liittymien mitoituksessa tulee huomioida se, että valittavan voimalatyypin 
mukaan, tuulivoimaloiden kuljetukset ovat erittäin pitkiä (enimmillään yli 70 metriä) erikoiskuljetuksia. 
Tämän takia liittymät ja kaarteet tarvitsevat paljon tilaa, jotta kuljetukset pääsevät kohteeseen.  

Tuulivoimahankealueen tieverkosto rakennetaan ja kunnostetaan raivauksien jälkeen. Alueen olemassa 
oleva tiestö kunnostetaan niiltä osin kuin voimaloiden osien ja rakentamisessa tarvittavan pystytyskaluston 
erikoiskuljetukset vaativat. Lopuksi rakennetaan tarvittava uusi tiestö, jolla tuulivoimalat yhdistetään 
olemassa oleviin ja kunnostettuihin teihin. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huoltotoimenpiteisiin ja 
niiden käyttö on taattava ympärivuoden. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella 
liikkuvia. 

 

2.5.3 Sähkönsiirto 
Tuulivoimapuistoalueen sisäiset sähkönsiirtojärjestelmät 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan keskijännitetason maakaapeleilla. 
Maakaapelit sijoitetaan kaapeliojaan. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti alueelle rakennettavien ja 
alueella jo olemassa olevien teiden varsille kaivettaviin kaapeliojiin. 

Kaapelit kaivetaan noin 0,7-1 metrin syvyyteen huoltoteiden varsille ja niiltä osin. Tilatarve 
kaapelikaivannolle on noin 1,5-2 metriä ja rakentamisvaiheen tilantarpeen sanelee työkoneiden vaatima 
tila. Tienvarteen rakennettaessa erillistä kaivuutilaa ei tarvita. Mikäli tuulivoimapuiston sisäinen 
sähkönsiirto poikkeaa tielinjoista, on näiltä osin raivattava kaapelikanavalle tila metsään. 

Sähkönsiirron järjestelmiin kuuluvat myös puistomuuntajat, joita rakennetaan tarvittava määrä. Nämä 
muuntajat muuttavat voimalan tuottaman jännitteen keskijännitetasolle. Valittavasta voimalatyypistä 
riippuen, muuntajat sijaitsevat joko voimalan konehuoneessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa 
tai tornin ulkopuolelle sijoitettavassa muuntamokopissa. 

Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Esisuunnittelun mukaan tuulivoimapuistoissa tuotettu sähkö siirretään sisäiseltä sähköasemalta 
valtakuntaverkkoon joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Sähkönsiirron reitti ja sähkönsiirron rakenteet 
tarkentuvat suunnittelun edetessä. 110 kV:n ilmajohto vaatii noin 26–30 metriä ja 400 kV:n ilmajohto noin 
36-42 metriä leveän johtoaukean. Lisäksi puuston kasvu on pidettävä rajoitettuna kymmenen metrin 
reunavyöhykkeellä johtoaukean molemmin puolin. 
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Kuva 15. Johtoaukea ja johtoalue (lähde: Fingrid Oyj) 

Voimajohdon rakentaminen käynnistyy perustustyöllä, jossa pylväille rakennetaan perustukset. Tämän 
jälkeen pylväät kasataan ja pystytetään. Viimeisessä vaiheessa tehdään johdinasetukset. Rakennettavan 
voimajohdon linjauksen maasto-olojen mukaan, työtä voidaan pyrkiä ajoittamaan maan routaisuuden 
mukaan, mikä helpottaa työn suoritusta ja vähentää ympäristön vaurioita.  

Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan roudattomaan 
syvyyteen. Vapaasti seisovan pylvään perustukset valetaan paikan päällä. Pystytystä varten teräsrakenteiset 
pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harustetut pylväät pystytetään 
autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä. Johtimet tuodaan paikalle 
keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko ns. normaalin vetotavan mukaisesti tai kireävetona. 
Johtimien liittäminen tehdään räjäytysliitoksin 
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2.5.4 Rakentaminen 
Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja voimalapaikkojen esirakentamisella. Niillä alueilla, 
joissa maankäyttö muuttuu, poistetaan tarvittava puusto ja tehdään asennusten ja kuljetusten edellyttämät 
maanrakennustyöt. Samalla asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit tien reuna-
alueille.  

Tuulipuiston esirakentamisessa käytettävän maa-aineksen ottopaikat sijoittuvat mahdollisimman lähelle 
käyttöpaikkoja. Esimerkiksi tuulivoimahankealueelta on mahdollista saada maa-ainesta, mutta 
ottopaikkojen sijainnit varmistuvat vasta myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. 

Tuulivoimalan rakennuspaikalta poistetaan puustoa noin 1 hehtaarin alueelta ja alue valmistellaan 
perustusten tekoa varten. Voimaloiden rakennuspaikan lähelle rakennetaan niin sanottu asennusalue 
pystykalustoa varten, joka edellyttää maan pinnan tasaamista ja mahdollisesti myös vahvistamista. 
Asennusalueen koko on noin 30 x 50 metriä ja sen pinta on joko luonnonsoraa tai kivimurskaa.  

Roottorin kokoamista ennen, puusto on raivattava niiltä kohdilta, joille roottorin lavat sijoittuvat roottorin 
kokoamisvaiheessa. Rakennusvaiheen tarvitsema alue määräytyy valittavan voimalamallin perusteella ja 
sen kokoamistekniikasta. Yleisesti ottaen alue on kooltaan noin 20 x 120 metriä. Voimalapaikalla on 
pystytyksen ajan myös väliaikainen alue nostureiden ja voimalaosien kokoamista varten. 

Voimalakomponentit saapuvat rakennuspaikalle rekoilla. Voimalat kootaan niille rakennetulla 
voimalakohtaisella paikalla. Kuljetukset ovat raskaita erikoiskuljetuksia ja tyypillisesti teräslieriötorni 
tuodaan 7–8 osassa. Mikäli käytetään hybriditornia, teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 elementistä, 
joiden päälle tulee 2–3 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kappaleena, sekä jäähdytyslaitteisto 
ja roottorin napa ja lavat, tuodaan alueelle omina kuljetuksina. Voimalatyypin mukaan lavat kiinnitetään 
napaan joko maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturilla ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi 
kerrallaan. 

Tuulivoimapuiston toteuttaminen vaatii ison määrän kuljetuksia. Tuulivoimaloiden torni, konehuone ja 
lavat, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan 
rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähimmistä satamista. Yhden voimalan rakentaminen 
edellyttää keskimäärin 12–14 erikoiskuljetusta ja tämän lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhtä voimalaa 
kohden tarvitaan keskimäärin noin 80–110 kuljetusta.  

Kuljetukset suunnitellaan ja jaksotetaan pystytysaikataulun mukaisesti. Pystytys voidaan aloittaa 
esirakentamisen jälkeen, kun perustukset, tieyhteydet ja asennusalue ovat valmiina ja voimaloiden 
komponentit on toimitettu paikalle.  

Yhden voimalan asentamiseen valmiille perustukselle kuluu keskimäärin 2–3 päivää. Epäsuotuisat 
sääolosuhteet, kuten kova tuuli tai sumu, voivat hidastaa tai estää nostotöiden etenemistä. Pystytys 
käynnistyy tornilohkojen nostolla. Tämän jälkeen kiinnitetään konehuone ja viimeiseksi roottori. 
Tuulivoimalan asennukseen ja käyttöönottoon kuluu, pystytys, käyttöönotto- ja testausvaihe huomioiden, 
yhteensä noin 1,5–2 viikkoa. Tuulivoimapuistoa rakennettaessa myös nostokaluston siirtäminen 
pystytyspaikalta toiselle vie aikaa.  
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2.5.5 Huolto ja ylläpito 
Tuotantovaiheessa tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valitun voimalatyypin huolto-ohjelman mukaisesti. 
Huoltokäyntejä tehdään kullekin tuulivoimalalle noin säännöllisesti vuoden ympäri. Suunnitellun ja 
ennakoimattoman huollon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna ympäri 
vuoden. 

Säännölliseen huoltoon kuuluu myös niin sanottu vuosihuolto, joka kestää keskimäärin 2-3 vuorokautta 
voimalaa kohti. Vuosihuolto pyritään ajoittamaan siten, että tuotantotappiot saadaan minimoitua. Näin 
ollen vuosihuollot pyritään ajoittamaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmillaan. 
Huoltaminen tapahtuu pääasiassa kevyemmällä kalustolla ja voimaloissa on oma huoltonosturi, jolla 
voidaan nostaa myös raskaampia välineistä ja komponentteja voimalan konehuoneeseen. 

Voimaloiden tekniikka, huolto ja osien kierrätys kehittyy tällä hetkellä hyvin voimakkaasti, joten 
voimaloiden koneistoja ja komponentteja uusimalla niiden käyttöikää on mahdollista jatkaa, mikäli 
rakenteiden kuten tornien ja perustuksien kunto sen sallivat. Tällä hetkellä tuotannossa olevien 
tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 20–30 vuotta. Tulevaisuudessa markkinoilla olevien 
tuulivoimaloiden eliniän ennakoidaan olevan pidempi, noin 35–40 vuotta. 

Tuulipuiston elinkaari on tämän hetken tietojen perusteella noin 30 vuotta. Koko ajan kehittyvän 
teknologian johdosta sitä voitaneen pidentää jopa 20 vuodella, jolloin saavutetaan perustusten teossa 
käytetty 50 vuoden mitoitusaika. Tuulivoimaloiden käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi niiden käyttöiän 
loputtua.  

2.5.6 Käytöstä poisto 
Tuulipuiston elinkaaren viimeinen vaihe on sen käytöstä poisto sekä toiminnassa käytettyjen laitteiden 
kierrättäminen ja jätteiden käsittely. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä 
asennuskalusto ovat periaatteessa vastaavat kuin rakennusvaiheessa. 

Tuulivoimala voidaan kierrättää osin hyvin tehokkaasti. Teräs, alumiini ja kupari ovat suurelta osin 
kierrätettävissä. Lavat puristetaan kasaan ja kuljetetaan pois. Ne joko sulatetaan tai pyritään kierrättämään 
muulla tavoin. Tällä hetkellä lapojen kierrätystä pyritään tehostamaan nykyisestä ja ensimmäisiä lupaavia 
tuloksia on aiheen tiimoilta jo saatu (tilanne 1.9.2022). Tuulipuiston elinkaaren aikana tällä saralla tulee 
tapahtumaan paljon kehitystä. 

Konehuoneen, roottorin ja tornin purkaminen tapahtuu nosturiavusteisesti. Terästorni puretaan osiin 
paikalla ja viedään kierrätettäväksi. Betonitorni murskataan tai räjäytetään, jonka jälkeen raudoitukset 
erotellaan ja kierrätetään. Akseli ja vaihteisto, generaattori ja konehuoneen kuori puretaan osiin, jotka 
kuljetetaan pois ja kierrätetään. Voimalan käytöstä poistu kuuluu toiminnanharjoittajan vastuualueeseen. 
Yksityiskohtaisemmin tästä sovitaan maanvuokrasopimuksissa ja säädetään eri lupaprosesseissa. 

Sähköasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimalan elektroniset osat ja 
sähköaseman elektroniikka kierrätetään. Voimaloiden purkamisessa tulee paljon kupari- ja 
alumiinikaapeleita, jotka kierrätetään. Sähkönsiirtoon liittyvän laitteiston käytöstä poisto kuuluu 
toiminnanharjoittajan vastuualueeseen. Yksityiskohtaisemmin tästä sovitaan maanvuokrasopimuksissa ja 
säädetään eri lupaprosesseissa. 

Voimaloissa oleva ongelmajäte eli vaarallinen jäte kerätään erilleen ja kierrätetään säädösten mukaisesti. 
Öljyt, akut, varavoimalähteet, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet kuuluvat näihin aineisiin. 
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Tuulipuiston maakaapelit voidaan käyttövaiheen päätyttyä jättää paikalleen tai tarvittaessa poistaa. 
Perustukset jätetään maahan tai poistetaan, sovitun mukaisesta tai purkamisajankohdan 
ympäristömääräysten mukaisesti. Perustuksen purku tapahtuu lohkomalla betonirakenteet ja erottelemalla 
teräsrakenteet. Betoni ja raudoitus kierrätetään. 

Tuulivoimaloiden entiset sijaintipaikat voidaan maisemoida soveltuvalla maa-aineksella ympäristön 
maiseman ja luontotyypin mukaisesti. Käytössä ollut maa-ala vapautetaan maanomistajan muuhun 
käyttöön. Alueen tiestö jaa paikoilleen maanomistajien käyttöön. 

 

2.6 Hankkeen edellyttämät luvat ja suunnitelmat 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. YVA-selostus sekä siitä 
annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään lupahakemuksiin. Kenkäkankaan 
tuulivoimapuiston toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja lausunnot sekä niihin rinnastettavat 
päätökset on koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukossa on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 
Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus ja 
yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. 

Taulukko 2 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja lausunnot sekä niihin rinnastettavat päätökset 

Suunnitelma/ lupa/ 
lausunto 

Laki/ menettely Viranomainen/ Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja -
sopimukset 

 Semecon Oy 

YVA-menettely:  YVA-laki: 3 §:n mukaan hankkeisiin, joista saattaa 
aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, 
tulee soveltaa YVA-lain mukaista 
arviointimenettelyä. Lain liitteen 1 hankeluettelon e) 
kohdan mukaan tuulivoimahankkeisiin sovelletaan 
YVA-menettelyä, kun yksittäisten laitosten 
lukumäärä on vähintään kymmenen kappaletta tai 
kokonaisteho vähintään 45 MW.  
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki: 10 a luku 77 a§ 
Hankkeen toteuttamisen edellyttämä kaava 
mahdollistaa sen, että rakennusluvat voidaan 
myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.   
 

Sievin kunnanvaltuusto 

Rakennuslupa Maankäyttö- ja rakennuslaki: Lupa haetaan 
sijaintikunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka 
lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on 
vahvistetun yleiskaavan ja rakennusmääräysten 
mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen 
rakentamisen aloittamista ja luvan myöntäminen 
edellyttää, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettely on loppuun suoritettu. 
 

Sievin kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen 

Sähkömarkkinalain 
mukainen hankelupa 

sähkömarkkinalaki Energiavirasto 
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Liittymissopimus 
sähköverkkoon 

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää 
liittymissopimuksen tekemistä verkkoa hallinnoivan 
yhtiön kanssa. Tarkentavia keskusteluja 
verkkoliitynnästä sekä verkkoliityntäsopimuksesta 
käydään hankkeen edetessä. 

Semecon Oy 

Erikoiskuljetuslupa Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja 
erikoiskuljetusajoneuvoista: Kuljetus tarvitsee 
erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää 
normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat. 
Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä 
hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. 
Tuulivoimaloiden komponenttikuljetukset voivat 
vaatia erikoiskuljetusluvan hakemista 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto tai 
lentoestelupa 

Ilmailulaki: 158 § edellyttää, että ilmailulle 
mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, 
rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen 
tarvitaan lentoestelupa. Mikäli lakikohdan ehdot 
täyttyvät ja lentoestelupa edellytetään, tulee 
lentoesteen asettajan selvittää lentoesteen 
vaikutukset asianomaisen ilmaliikennepalvelujen 
tarjoajan lentoestelausunnon avulla. 

ANS Finland, Liikenteen 
turvallisuusvirasto Traficom 

Puolustusvoimien 
hyväksyntä -lausunto 

Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkahavaintoihin ja 
Puolustusvoimien toimintaan. Hyväksyntä on 
edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. 

Puolustusvoimien pääesikunta 

Säätutkat -lausunto Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta säätutkien 
toimintaan, jos tutkat sijaitsevat lähellä 
tuulivoimaloita. 

Ilmatieteenlaitos 

Tv- ja radiolähetykset -
lausunto 

Tuulivoimaloilla voi olla vaikutusta lähettimien 
signaaliin tehokkuuteen, jos mastot sijaitsevat lähellä 
tuulivoimaloita. 

Digita Oy 

Voimajohtolinjan 
tutkimuslupa 

Oikeuttaa luvan saajan tutkimaan maastoa ja 
maaperän rakennettavuutta voimajohtoalueelta 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten 

Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto 

Sähkönsiirron 
lunastusmenettely 

Oikeus sopimusteitse tai lunastamalla, joka 
mahdollistaa johdon rakentamisen, käytön ja 
kunnossapidon 
Johtoalueita lunastettaessa noudatetaan lakia 
kiinteän ominaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta (603/1977). 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
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Taulukko 3 Hankkeessa mahdollisesti tarvittavat luvat: 

Suunnitelma/ lupa/ 
lausunto 

Laki/ menettely Viranomainen/ Toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki: Tuulivoimaloilta voidaan 
tapauskohtaisesti ympäristölupaa, mikäli niistä voi 
aiheutua naapuruussuhdelain mukaista rasitusta. 

Sievin kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki: Hanke voi edellyttää vesilupaa, jos se 
vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen tai 
aiheuttaa muita muutoksia vesistöihin, esimerkiksi 
luonnontilaisen lähteen tilan muuttaminen. 

Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto 

Luonnonsuojelulain 
poikkeamislupa 

Luonnonsuojelulain rauhoitetut lajit (Lsl 1096/1996 
42 §) sekä EU:n Luontodirektiivin (92/43/ETY) 16 (1) 
artikla ja liite IV (Lsl 49 §) 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Liittymälupa maantiehen Maantielaki: Uusien yksityistieliittymien 
rakentaminen tai nykyisten liittymien parantaminen 
ja/tai leventäminen edellyttävät liittymälupaa. 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Poikkeamislupa 
maantien suoja- tai 
näkemäalueelle raken- 
tamisesta. 

laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä (503/2005) 47 §:n mukainen 
poikkeamislupa maantien suoja- tai näkemäalueelle 
rakentamisesta. 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa kaapeleiden ja 
johtojen sijoittamiseen 
yleiselle tiealueelle 

Maantielaki: 47 §:n mukainen poikkeamislupa: 
Kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan 
rakenteen sijoittaminen yleisen tien tiealueelle 
edellyttää ELY-keskuksen myöntämää sijoituslupaa 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus 

Muinaismuistolain 
kajoamislupa 

Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla 
suojeltuja. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua 
lupaa on kielletty kaikenlainen kiinteään 
muinaisjäännökseen kajoaminen kuten kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja 
poistaminen. Muinaismuistolain 11 §:n mukaan 
kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan 
myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös 
tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. 

Museovirasto 

Maa-ainesten otto Tuulipuiston rakentamisessa käytettävän maa-
aineksen ottopaikat varmistuvat myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi 
tuulivoimahankealueelta on mahdollista saada maa-
ainesta ja tällöin maa-ainesten ottaja hakee 
ottamiselle maa-aineslain mukaisen luvan kunnasta. 
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3. Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus

Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus kokonaisuus käsitellään yhdessä kaavaprosessin kanssa, koska 
YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan myös rakentamista ohjaava tuulivoimayleiskaava. Vuorovaikutuksen 
ja osallistamisen kokonaisuus on tarkoituksenmukaista suunnitella yhtenä kokonaisuutena. 

3.1 Osallistuminen 
YVA- ja kaavamenettelyt ovat avoimia prosesseja. Yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan hankkeesta 
vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 
vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä 
vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri 
osapuolten näkemysten kokoaminen. 

Kaavan osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus asettaa YVA-ohjelman ja Sievin kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville. Nähtävilläolosta ilmoitetaan ja kuulutetaan hankealueen, eli tässä hankkeessa Sievin kunnan 
ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdissä Sieviläinen, 
Reisjärvilehti ja Keskipohjanmaassa. 

Hankealueen naapurikunnille Toholampi, Kannus, Kokkola ja Reisjärvi toimitetaan kuulutukset sekä 
hankkeen asiakirjat, jotka pyydetään asettamaan nähtäville kunnassaan  

Nähtävilläoloaikoina järjestetään kaikille avoimia tiedotus- ja yleisötilaisuudet. Tilaisuuksissa on läsnä 
hankkeesta vastaavan edustajat, kaavoittajan edustaja, yhteysviranomaisen edustaja sekä YVA- ja 
kaavakonsultin edustajat.  

Nähtävillä pitäminen ja palautteen antaminen: 

YVA-hankkeen asiakirjat ovat saatavilla koko prosessin ajan ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internetsivuilla: www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimayva 

Sievin kunnan internetsivuilla osoitteessa: www.sievi.fi/kaavoitus 

Aineisto on tulostettu ja siihen voi tutustua seuraavissa paikoissa: 

Sievin kunta: Sievin kunnan kirjasto, Haikolantie 19, Sievi 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90101 Oulu 

YVA menettelyä koskevat mielipiteet ja muistutukset toimitetaan osoitteeseen:   

• Sähköisesti: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
• Kirjeitse: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86 90101 Oulu

Kaavaprosessia koskevat mielipiteet ja muistutukset toimitetaan osoitteeseen: 

• Sähköisesti: kirjaamo@sievi.fi
• Kirjeitse: Tekninen lautakunta, Haikolantie 16 85 410 Sievi

http://www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimayva
http://www.sievi.fi/kaavoitus
mailto:kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo@sievi.fi
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3.2 Osalliset 
YVA-menettelyssä ja kaavaprosessissa osalliset ovat pääasiassa samoja tahoja. Osallisten näkökulmat tosin 
kohdistunevat hieman eri tavalla YVA-menettelyn ja kaavaprosessin osalta. Siinä missä kaavaprosessissa 
otetaan kantaa konkreettisesti alueidenkäyttöratkaisuihin ja niitä ohjaaviin määräyksiin, YVA-menettelyssä 
otetaan kantaa vaikutusten arviointiin ja siinä esitettyihin muihin asioihin. 

Menettelyyn osallistuvat tahot ovat jaettavissa seuraaviin toimijaryhmiin: 

Kuva 16. YVA-menettelyn ja kaavaprosessin osapuolia 
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Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön, muuhun olemiseen tai tekemiseen valmisteilla oleva kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

• kaavan vaikutusalueen asukkaat 
• yritykset ja elinkeinonharjoittajat 
• virkistysalueiden käyttäjät 
• kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 
• väestöryhmää tai intressiä edustavat yhteisöt luonnonsuojelu-, moottorikelkka- tms. yhdistys 
• elinkeinoharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 
• erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset, kuten energia- ja vesilaitokset 

Näitä tahoja ovat muun muassa (listaa täydennetään tarvittaessa prosessin edetessä): 

• Cinia Group Oy 
• Digita Networks Oy 
• DNA Oy 
• Elenia Oyj 
• Elisa Oyj 
• Edzcom Oy (ent. Ukkoverkot) 
• Finavia Oyj 
• Härrfors-Nät-Verkko Oy Ab (vekkopalvelu) 
• Ilmatieteenlaitos 
• Jokilaakson kelkkailijat 
• Kiiskilammin metsästysyhdistys ry 
• Kiiskilän kyläyhdistys 
• Korpelan voima Ky 
• Maasydämen loma-asukkaat 
• MTK Pohjois-Suomi ry 

 

• Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry 
• Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen 

yhdistys ry 
• Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry 
• Riistakeskus, Oulu 
• Sievin metsästysseura 
• Sievin riistanhoitoyhdistys ry 
• Sievin yrittäjät ry 
• Suomen luonnonsuojeluliiton, 

Kalajokilaakson yhdistys ry 
• Suomen metsäkeskus, Pohjoinen 

palvelualue 
• Vesikolmio 

 

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (listaa täydennetään tarvittaessa prosessin 
edetessä): 

• Fingrid Oyj 
• Jokilaaksojen pelastuslaitos 
• Kannuksen kaupunki 
• Kokkolan kaupunki 
• Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom 
• Luonnonvarakeskus Luke 
• Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaa 
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
• Oulun hätäkeskus 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 
• Pohjois-Pohjanmaan museo 
• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
• Puolustusvoimat, 3. logistiikkarykmentti 
• Sievin kunta, hallintokunnat 
• Suomen Erillisverkot 
• Toholammin kunta 
• Traficom 
• Väylävirasto 
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3.3 Seurantaryhmä 
Vuorovaikutuksen lisäämistä ja tiedottamista varten hankkeelle kootaan YVA-menettelyn ajaksi 
seurantaryhmä. Seurantaryhmässä korostuvat paikallisen tahon toimijat sekä viranomaistoimijat. 
Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistumista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta 
vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. Seurantaryhmään kutsuttiin seuraavat tahot: 

Viranomaistoimijat: Paikalliset intressiryhmät: 
• Fingrid Oyj
• Kokkolan kaupunki
• Luonnonvarakeskus Luke
• Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaa
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
• Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Pohjois-Pohjanmaan museo
• Sievin kunta
• Reisjärven kunta
• Toholammen kunta

• Jokilaakson kelkkailijat
• Kiiskilammin metsästysyhdistys ry
• Kiiskilän kyläyhdistys
• Maasydämen loma-asukkaat
• Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry
• Riistakeskus, Oulu
• Sievin Metsästysseura ry
• Sievin riistanhoitoyhdistys ry
• Sievin yrittäjät ry *
• Suomen luonnonsuojeluliiton,

Kalajokilaakson yhdistys ry
• Suomen metsäkeskus, Pohjoinen

palvelualue

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ennen YVA-ohjelman nähtäville asettamista 30.8.2022. 

3.4 Suunnitteluvaiheet ja päätöksenteko, aikataulu 

3.4.1 Kaavoitusaloite ja vireilletulo 
Semecon Oy on tehnyt osayleiskaavan laadinnasta aloitteen Sievin kunnalle. Sievin kunnan teknisten 
palveluiden lautakunta käsitteli kaavoitusaloitteen 25.1.2022 § 5 ja on saattanut vireille 
tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen Kenkäkankaan alueelle. 

Syyskuussa 2022 Sievin kunta käsittelee osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa ne 
julkisesti nähtäville myöhemmin määrittyvälle ajalle. 

3.4.2 Ennakkoneuvottelu 
Kenkäkankaan tuulivoimapuiston hankekokonaisuus tarkentui vuoden 2022 keväällä. Tässä yhteydessä 
järjestettiin hankkeesta ennakkoneuvottelu 2.6.2022. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää arviointi-
, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä 
tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa 
menettelyjä. 

Yhteysviranomaisen kanssa pidettyyn ennakkoneuvotteluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, Sievin kunnan, 
hankevastaavan ja YVA-konsultin lisäksi eri viranomaistahojen edustajat. Neuvotteluun osallistui yhteensä 
13 henkilöä. 

Ennakkoneuvottelussa YVA-konsultti esitteli hanketta, sen tarkoitus ja laajuus sekä esitti alustavan 
suunnitelman laadittavista selvityksistä, painopistealueista ja aikataulusta. 

Palaverissa päätettiin, että YVA-menettely ja kaavaprosessi laaditaan erillisinä menettelyinä. 
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Ennakkoneuvottelun jälkeen hanketoimija ja Sievin kunta järjestivät infotilaisuuksia sekä kunnan päättäjille 
8.6.2022 että kaikille osallisille avoimen keskustelutilaisuuden 21.6.2022 Kiiskilän koululla. Tilaisuuteen 
osallistui noin 40 hankkeesta kiinnostunutta osallista. 

3.4.3 YVA-ohjelma 
Hankkeen prosessi-, menetelmät ja tavoiteaikataulu esiteltiin Sievin kunnanvaltuustolle 8.6.2022. Elokuussa 
2022 hanketoimija sai valmiiksi ensimmäisen vaiheen asiakirjat. Asiakirjat jätettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselle. Ensimmäisen vaiheen aineisto koostuu seuraavista asiakirjoista: ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). 

 

Kuva 17. YVA-menettelyn ja kaavaprosessin yhteensovittaminen 
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Käsittely ja päätökset: 

Hanketoimija toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle YVA-ohjelman ja yhteysviranomainen 
käynnistää nähtävilleasettamisen toimenpiteet ja pyytää lausunnot ja mielipiteet YVA-ohjelmasta.  

Sievin kunta käsittelee ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville samanaikaisesti 
YVA-ohjelman kanssa.  

Nähtävilläolosta kuulutetaan Sievin kunnan virallisella ilmoitustaululla (internet), ympäristöhallinnon 
internetsivuilla sekä paikallisissa sanomalehdissä ja sekä kunnissa ja kaupungeissa, joita hanke koskee myös 
sähkönsiirron osalta.  

Aineisto on nähtävillä kunnan ja yhteysviranomaisen internetsivuilla. Nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen 
julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää (erityisestä syystä, aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän 
mittaiseksi). 

Vuorovaikutus ja kuuleminen: 

Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään kuulemisvaiheen virallinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Tilaisuudesta tiedotetaan paikallisessa lehdessä, kunnan ja 
hanketoimijan internettisivuilla sekä maanomistajakirjeessä.  

Tilaisuudessa on läsnä hankkeesta vastaavan edustajat, kaavoittajan edustaja (Sievin kunta), 
yhteysviranomaisen edustaja sekä YVA- ja kaavakonsultin edustajat. 

Virallisen kuulemisen lisäksi, osana YVA-menettelyä ja kaavaprosessia toteutetaan internetpohjaisen 
asukaskysely, jota käytetään työssä hyväksi. Lisäksi järjestetään syksyn 2022 aikana erillisiä, teemakohtaisia 
keskustelutilaisuuksia ja infotilaisuuksia eri intressiryhmien kanssa. 

Nähtävilläoloaikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-ohjelmasta, 
sekä OAS:sta. Kirjalliset palautteet YVA-ohjelmasta toimitetaan nähtävilläolon määräaikana Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselle ja OAS:sta Sievin kunnalle.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavoitusprosessin aikana kaavoitusta koskevilta osin 
ehdotusvaiheeseen asti. Osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta annettuihin palautteisiin ei lähtökohtaisesti 
laadita vastineita kaavanlaatijan toimesta, ilman erillistä sopimista. Palautteet huomioidaan ja ne niiden 
sisältö huomioidaan tarvittavassa määrin osana kaavatyötä. Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen 
viranomaisneuvottelu joko OAS vaiheessa tai kaavan valmisteluaineiston valmisteluvaiheessa. Asiasta 
sovitaan Sievin kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. 

YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antaa oman 
lausuntonsa YVA-ohjelmasta hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävilläolon päättymisestä. 
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Aineistot: 

YVA-ohjelma on työohjelma YVA-menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa 
esitetään perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi YVA-
ohjelmassa kuvataan hankkeen ympäristön nykytila ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten 
arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä. YVA-ohjelmassa kerrotaan 
seuraavat tiedot: 

• Peruskuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnittelusta ja teknisestä kuvauksesta, alueellisesta
sijoittumisesta ja maankäyttötarpeesta sekä hankkeen liittymisestä ja suhteesta muihin hankkeisiin
alueella.

• Tiedot hankevastaavasta sekä hankkeen alustava suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu.
• Hankkeen toteutusvaihtoehdot ja nollavaihtoehto. Toteutusvaihtoehdoiksi on pyritty

muodostamaan ratkaisut, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen käytölle,
lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta ovat kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti
kannattavia ja ennalta arvioiden toteuttamiskelpoisia.

• Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.
• Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.
• Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (maisemalliset yhteisvaikutukset on

tunnistettu tässä hankkeessa yhdeksi painopistealueeksi).
• Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston

hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.
• Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.
• Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden

liittymisestä hankkeen suunnitteluun.
• Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

OAS on kaavoitukseen liittyvä suunnitelma, joka laaditaan hankkeen alkuvaiheessa. Kaavaa laadittaessa 
tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä sekä kaavan vaikutuksen arvioinnista. OAS:ssa kerrotaan 
kaavatyötön soveltuvasti: 

• kaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet
• tehdyt selvitykset
• arvio aikataulusta ja etenemisestä
• suunnittelun vaihtoehdot
• miten kaavan vaikutuksia arvioidaan
• ketkä ovat hankkeessa osallisia
• miten hankkeesta tiedotetaan
• miten osalliset voivat osallistua kaavoitusprosessiin
• ketkä vastaavat hankkeesta, yhteystiedot
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3.4.4 YVA-selostus 

Maastokaudella 2022 tullaan laatimaan vaikutustenarviointia ja kaavoitusta palvelevat selvitykset. 
Selvitystyö painottuu keväälle ja kesälle 2022. Kun YVA-ohjelma on ollut nähtävillä, ja yhteysviranomainen 
on antanut siitä lausunnon, selvitykset ovat valmistuneet ja esisuunnittelu edennyt, laaditaan YVA-selostus. 
Mikäli maastokaudella 2022 osoittautuu, että kaikkia selvityksiä ei saada tehtyä riittävälle tasolla 
vaikutusten arviointia varten, varataan maastokaudelle 2023 mahdollisuus täydentää aineistoa. 
Maastoselvitysten tekoajankohta sanelee YVA-selostuksen valmistumisen ajankohdan. Tavoiteajankohta on 
kevät 2023, mutta mikäli täydentäviä selvityksiä joudutaan tekemään, siirretään YVA-selostuksen 
valmistumisajankohta syksyyn 2023. 

YVA-selostuksen kanssa yhtä aikaa laaditaan kaavan valmisteluaineisto (luonnos). Kun aineisto valmistuu, 
se toimitetaan Sievin kunnalle käsiteltäväksi.  

Kuva 18. YVA-menettelyn ja kaavaprosessin yhteensovittaminen 

Käsittely ja päätökset: 

Hanketoimija toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle YVA-selostuksen ja yhteysviranomainen 
käynnistää nähtävilleasettamisen toimenpiteet ja pyytää lausunnot ja mielipiteet YVA-selostuksesta.  

Sievin kunta käsittelee ja asettaa kaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville samanaikaisesti YVA-
ohjelman kanssa.  

Nähtäville asettamisen ajankohta on joko kevät 2023 tai loppuvuosi 2023. Aineistossa tulee olemaan 
molempien prosessien omat asiakirjat: ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) ja 
kaavoituksen valmisteluaineisto (luonnos). Nähtävilläolosta kuulutetaan Sievin kaupungin virallisella 
ilmoitustaululla (internet), ympäristöhallinnon internetsivuilla sekä kirjeitse hankealueen maanomistajille. 
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Aineisto on nähtävillä Sievin kunnan ja yhteysviranomaisen internetsivuilla. YVA-selostuksen 
nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää (erityisestä syystä, aikaa 
voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi) ja kaavaluonnos on nähtäville 30 päivän ajan. 

 

Vuorovaikutus ja kuuleminen: 

Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään kuulemisvaiheen virallinen tiedotus- ja kuulemistilaisuus 
myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Tilaisuudesta tiedotetaan paikallisessa lehdessä, kunnan ja 
hanketoimijan internettisivuilla sekä maanomistajakirjeessä.  

Tilaisuudessa on läsnä hankkeesta vastaavan edustajat, kaavoittajan edustaja (kunta), yhteysviranomaisen 
edustaja sekä YVA- ja kaavakonsultin edustajat. 

Tarvittaessa ja erikseen sovittaessa nähtävilläolon aikana voidaan järjestää maanomistajien vastaanottoja 
hanketoimijan tiloissa Ylivieskassa tai Sievin kunnassa erikseen sovitussa paikassa.  

Nähtävilläolon aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-
selostuksesta, Kirjalliset palautteet on toimitettava määräajassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 

Kaavan luonnosaineistoa koskeva palaute on toimitettava määräajassa Sievin kunnalle. 

Kaavan luonnosaineistosta määräaikana saatuun kirjalliseen palautteeseen laaditaan kirjalliset vastineet 
sekä viranomaislausuntoihin, että muiden osallisten mielipiteisiin.  Palautteet huomioidaan ja ne niiden 
sisältö huomioidaan kaavanlaadinnan jatkotyössä. Osayleiskaavasta järjestetään ensimmäinen 
viranomaisneuvottelu joko OAS vaiheessa tai kaavan valmisteluaineiston valmisteluvaiheessa. Asiasta 
sovitaan Sievin kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. 

YVA-selostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antaa YVA-
hankkeesta perustellun päätelmän kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen antamiseen ja 
mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.  

Aineistot: 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten 
arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen 
lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio 
hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

YVA-selostuksessa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus 
hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden 
lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot YVA-menettelyn toteuttamisesta ja 
yhteenveto näistä. YVA-selostuksessa esitetään seuraavat tiedot: 

• Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, ja tärkeimmistä 
ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet sekä mahdollinen 
purkaminen ja poikkeustilanteet.  

• Tiedot hankevastaavasta sekä hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu, toteuttamisen 
edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen 
liittymisestä muihin hankkeisiin. 
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• Selvitys hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen
kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja
ohjelmiin.

• Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei
toteuteta.

• Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvio ja kuvaus kattaa
hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja
väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja
hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

• Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista.
• Toteutusvaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutusten vertailu.
• Tiedot valitun toteutusvaihtoehdon valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan lukien

ympäristövaikutukset.
• Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä

haitallisia ympäristövaikutuksia.
• Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä

seurantajärjestelyistä.
• Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen

suunnitteluun.
• Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa,

kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa,
ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja
tärkeimmistä epävarmuustekijöistä.

• Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä.
• Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon.
• Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä

Kaavan valmisteluaineisto eli luonnos, esittelee suunnitteluratkaisun konkreettisesti kaavakartalla 
alustavine merkintöineen, jotka ovat päämaankäyttötarkoitusta kuvaavat aluerajaukset sekä osa-alueita 
kuvaavat merkinnät. Aluerajauksille ja osa-aluemerkinnöille laaditaan alustavat kaavamääräykset, sekä 
yleismääräyksillä voidaan asettaa koko kaava-aluetta koskevia säädöksiä. Kaavamateriaalia täydentää 
kaavaselostus, jossa suunnitteluratkaisut on avattu ja perusteltu paremmin, sekä tuotu esiin muu 
kaavoitukseen vaikuttavat perustiedot alueesta ja kaavoitusta ohjaavista asioista. Näiden lisäksi 
kaavamateriaalin liitteenä voi olla erillisselvityksiä eri teemojen mukaisesti. Yleiskaava on juridinen 
asiakirja, joka ohjaa konkreettisesti alueen maankäyttöä. Kaavamateriaali koostuu seuraavista osista: 
selvitykset 

• Yleiskaavan luonnoskartta
• Yleiskaavan selostusluonnos
• Erillisselvitykset ja muu liitemateriaali
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3.4.5 Perusteltu päätelmä  
YVA-selostuksesta annetaan yhteysviranomaisen toimesta perusteltu päätelmä viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymistä. Perusteltu päätelmä annetaan hankkeesta vastaavalle. 
Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, 
hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille 
viranomaisille sekä julkaisee perustellun päätelmän yhteysviranomaisen internetsivuilla. 

Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selostuksesta annetuista muista lausunnoista ja 
mielipiteistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu 
päätelmä liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen on 
varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.  

Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun 
päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin 
arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Hankkeesta vastaava voi 
pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä laatimansa perustellun 
päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja perustellun päätelmän 
ajantasaistamiseksi tarvitaan. YVA-prosessin lopputuloksena saatu perusteltu päätelmä toimii ohjeena 
hankkeen jatkosuunnittelulle ja sen saapumisen jälkeen päätelmä käydään tarkasti läpi, tunnistetaan 
kaavoituksen kannalta oleelliset asiat, jotka tulee huomioida ja laaditaan yleiskaavaehdotus. 

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on tarkoitus toimittaa joko syksyllä 2023 tai keväällä 2024 Sievin kunnalle 
käsiteltäväksi, kun aineisto valmistuu. 

 

 

Kuva 19. YVA-menettelyn ja kaavaprosessin yhteensovittaminen 
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Käsittely ja päätökset: 

Kaavan ehdotusvaiheen asiakirjat jätetään Sievin kunnalle. Sievin kunta käsittelee aineiston tahollaan ja 
asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville, myöhemmin määrittyvälle ajalle. Nähtävilläolosta 
kuulutetaan Sievin kunnan virallisella ilmoitustaululla (internet) ja muilla sovittavilla menetelmillä.  

Vuorovaikutus ja kuuleminen: 

Osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle. Osallisilla on 
oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille kaava-
alueen maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Muistutus 
on toimitettava kirjallisena Sievin kunnalle ennen nähtävilläolon päättymistä. Osayleiskaavaehdotuksesta 
pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute, eli muistutukset ja lausunnot käsitellään ja niihin 
annetaan perustellut vastineet. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa 
ovat läsnä hankkeesta vastaavan edustajat ja kaavoittajan edustaja. Osayleiskaavasta järjestetään 
ehdotusvaiheessa tarvittaessa toinen viranomaisneuvottelu. 

Tarvittaessa ja erikseen sovittaessa nähtävilläolon aikana voidaan järjestää maanomistajien vastaanottoja 
hanketoimijan tiloissa Ylivieskassa tai Sievin kunnassa erikseen sovitussa paikassa.  

Aineistot: 

Kaavan ehdotusaineisto, esittelee suunnitteluratkaisun konkreettisesti kaavakartalla merkintöineen, jotka 
ovat päämaankäyttötarkoitusta kuvaavat aluerajaukset sekä osa-alueita kuvaavat merkinnät. 
Aluerajauksille ja osa-aluemerkinnöille laaditaan kaavamääräykset, sekä yleismääräyksillä voidaan asettaa 
koko kaava-aluetta koskevia säädöksiä. Kaavamateriaalia täydentää kaavaselostus, jossa 
suunnitteluratkaisut on avattu ja perusteltu paremmin, sekä tuotu esiin muu kaavoitukseen vaikuttavat 
perustiedot alueesta ja kaavoitusta ohjaavista asioista. Näiden lisäksi kaavamateriaalin liitteenä voi olla 
erillisselvityksiä eri teemojen mukaisesti. Yleiskaava on juridinen asiakirja, joka ohjaa konkreettisesti alueen 
maankäyttöä. Kaavamateriaali koostuu seuraavista osista:  

• Yleiskaavan ehdotuskartta
• Yleiskaavan selostus
• Erillisselvitykset ja muu liitemateriaali
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3.4.6 Osayleiskaava 
Kun osayleiskaavan ehdotusmateriaalin nähtävilläolon aikana saatuihin palautteisiin on tehty vastineet, 
järjestetty tarvittaessa viranomaisneuvottelu, arvioidaan muutos- ja päivitystarpeet, joita kaavaan tulee 
vielä tehdä. Mikäli muutos- ja päivitystarpeet eivät ole luonteeltaan oleellisia, laaditaan aineisto 
hyväksymiskäsittelyyn. 

Osayleiskaava on tarkoitus toimittaa hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2023 tai kesällä 2024 Sievin 
kunnalle.  

Kuva 20. YVA-menettelyn ja kaavaprosessin yhteensovittaminen 

Käsittely ja päätökset: 

Sievin kunnanvaltuusto päättää osayleiskaavan hyväksymisestä. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä 
tiedotetaan ELY-keskusta ja tarvittavia viranomaistahoja sekä niitä palautteen antajia, jotka ovat erikseen 
pyytäneet tiedottamista. Päätöksestä kuulutetaan sekä kunnan ilmoitustaululla että internetsivuilla. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea 
muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Jos valituksia ei jätetä, 
kaava astuu voimaan, kun sen hyväksymistä koskevasta lainvoimaisesta päätöksestä on kuulutettu (MRA 93 
§).

Aineistot: 

Kaavamateriaali koostuu seuraavista osista: 

• Yleiskaavan ehdotuskartta
• Yleiskaavan selostus
• Erillisselvitykset ja muu liitemateriaali
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3.4.7 YVA-menettelyn ja kaavaprosessin tavoiteaikataulu 
Hankkeen tavoiteaikataulu: 
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4. Ympäristövaikutusten arviointi ja siinä käytettävät menetelmät

4.1 Yleistä 
Tässä hankkeessa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja 
välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos 
ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan. Tarkasteltavia näkökulmia 
ovat vaikutukset ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tarkastelun laajuusalue määräytyy kunkin tekijän ominaisuuksien 
mukaan. YVA-lain mukaisessa arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia: 

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon

monimuotoisuuteen
• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja

kulttuuriperintöön
• Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
• Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään edellä mainitut kokonaisuudet lain edellytysten mukaisesti. 
Painopiste arvioinnissa kohdennetaan hankkeen todennäköisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin. 
Kenkäkankaan tuulivoimapuiston osalta keskeisimmiksi vaikutuskokonaisuuksiksi ovat alustavasti arvioiden 
mukaan: melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
virkistykseen, linnustovaikutukset, sekä eri hankkeiden yhteisvaikutukset. 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia arvioidaan elinkaaren mukaan ja ne ovat jaettavissa kolmeen vaiheeseen: 
rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin.  

Kansalaisten ja eri sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista saadaan tietoa muun muassa tapaamisilla, 
kyselyillä, tiedottamis- ja kuulemismenettelyiden kautta sekä pienryhmätapaamisten yhteydessä. 

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan 
suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan ja vaikutuksen merkittävyys pyritään määrittelemään. 
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin 
ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. 
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Kuva 21. Vaikutuksen merkittävyyden muodostuminen (Lähde: Imperia-hanke, Marttunen ym. 2015) 

Vaikutukset voidaan jaotella niiden luonteen mukaan, eli onko vaikutus myönteinen tai haitallinen, tyypin ja 
palautuvuusasteen perusteella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen.  

Välittömät vaikutukset muodostuvat hankkeen toimenpiteiden ja muutosten suorasta yhteydestä. Välilliset 
vaikutukset muodostuvat joko yksittäisestä hankkeen välittömästä vaikutuksesta, tai niiden yhteisestä 
vaikutuksesta. Kumulatiivinen vaikutus syntyy kertautuvan vaikutuksen kautta, jossa muutos ikään kuin 
ketjuuntuu. Vaikutukset voivat olla luonteeltaan väliaikaisia (lyhytkestoinen-pitkäkestoinen) tai pysyviä. 
Tällöin arviointi suoritetaan palautuvuusastetta arvioimalla. Arviointi kertoo kohteen kyvystä palautua 
tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen vaikutuksen alaiseksi.  

4.2 Tarkasteltava vaikutusalue 
Arvioinnin painopiste ja ulottuvuus määritellään sitä kautta, jolla hankkeen ympäristövaikutusten voidaan 
perustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä 
ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Vaikutusalueen laajuus riippuu 
tarkasteltavan kohteen ja hankkeen ominaisuuksista.  

Tässä hankkeessa vaikutusalueen määräytymiseen liittyvät päätekijät ovat tuulivoimaloiden alue ja 
sähkönsiirto. Kummassakin tekijässä painottuvat tietyt tyypilliset ominaispiirteet.  

Tuulivoiman osalta erityisesti maisemavaikutukset ja meluun liittyvät kysymykset ovat keskeisiä, kuten 
myös tuulivoimapuiston luontoon ja eläimistöön liittyvät kysymykset.  Rakennelmina tuulivoimalat ovat 
isoja ja näkyvät laajasti avoimille alueille.  

Sähkönsiirron osalta ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan maankäyttöön ja metsätalouteen sekä 
johtolinjan luontoarvoihin.  

Kokonaisuudessaan laajana hankkeena vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja aluetalouteen ovat 
merkittävät varsinkin hankkeen rakennusvaiheessa työllisyyden kannalta sekä käytön aikana kuntatalouden 
kannalta. Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua 
tässä suunnitelmassa arvioidusta. 
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Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä 
ohjelmassa arvioidusta. Kenkäkankaan tuulivoimahankkeessa vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin on 
alustavasti määritelty seuraavasti: 

Maankäyttö- ja yhdyskuntarakenne: 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen soveltuvuuteen hankealueelle sekä toteuttamisen 
aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyiseen maankäyttöön verrattuna. Vaikutusalueen laajuudeksi voidaan 
määrittää noin 5 kilometrin alue, jonka alueelta selvitetään tarkemmin alueen yhdyskuntarakenne ja 
hankkeen aiheuttamat alueidenkäyttöä rajoittavat ja muuttavat tekijät.  

Maisema- ja rakennuskulttuurihistorialliset kohteet: 

Tuulivoimahankkeiden osalta maisemavaikutusten arviointiin on kehittynyt vakiomuotoiset käytännöt, 
muun muassa Suomen ympäristö 1/2016 julkaisun myötä.  Maisema vaikutusten tarkastelu keskittyy 
maisemalliselle lähi- ja välialueelle eli noin 0–12 km:n etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti 
tarkastelu laaditaan myös kaukoalueella eli noin 12–30 km tuulivoimaloista. Kenkäkankaan 
tuulivoimapuiston maisema-arvioinnissa arvioitava vaikutus on myös useamman tuulivoimapuiston 
aiheuttamat yhteisvaikutukset, jolloin kokonaisvaikutukset muodostuvat kaikista eri alueulottuvuuksista. 

Sähkönsiirron osalta maisemavaikutuksia arvioidaan teoreettisen näkyvyyden etäisyydellä noin 2-3 
kilometriä. 

Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin arvioidaan alueelta, johon voi kohdistua 
rakentamistoimenpiteitä (perustukset, tiestö, kaapelointi) tai merkittävää maisemakuvan muutosta. 

Muinaisjäännökset: 

Muutokset ovat paikallisia, eli vain hankealueella tai sähkönsiirtoreitillä sijaitsevia ja kohdentuvat niille 
alueille, joissa maankäytölle kohdistuu muutospainetta. Muutospainetta aiheuttavat 
rakentamistoimenpiteet, joita ovat esirakentaminen ja parantamistoimenpiteet, perustukset, tiestö ja 
kaapelointi. 

Luonto: 

Muutokset ovat paikallisia, eli vain hankealueella sijaitsevia ja kohdentuvat niille alueille, joissa 
maankäytölle kohdistuu muutospainetta. Muutospainetta aiheuttavat rakentamistoimenpiteet, joita ovat 
esirakentaminen ja parantamistoimenpiteet, perustukset, tiestö, voimajohtolinjat ja kaapelointi. 
Laajemmassa kokonaisuudessa tulee myös huomioida hankealueen tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja 
niiden ekologisten olosuhteiden säilyminen ja valuma-alueiden alapuoliset vesistöosat. 

Linnusto: 

Tuulivoimapuiston alue ja voimajohtojen reitit, erityisesti muuttuvan maankäytön alueet pesimälinnuston 
suhteen sekä joidenkin lajien mahdolliset reviirialueet. Lähialueen linnustollisesti merkittävät kohteet sekä 
muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja. 

Eläimistö: 

Tuulivoimapuiston alue ja voimajohtojen reitit, erityisesti muuttuvan maankäytön alueet elinympäristön 
näkökulmasta sekä joidenkin lajien mahdolliset reviirialueet. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin 
laaja. 
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Melu ja välke: 

Vaikutusalue määrittyy laskelmien ja mallinnusten mukaan valitun voimalatyypin mukaisesti, vaikutusalue 
keskimäärin noin 1–3 km:n säteellä hankealueesta. 

Liikenne ja lentoliikenne: 

Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Lentoasemat ja -paikat, joiden 
korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto sijoittuu. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, elinkeinot: 

Vaikutuskohtainen arviointi, yleispiirteisesti noin 20 km:n ja tarkemmin noin 5 km:n säteellä. Vaikutukset 
muodostuvat pääosin muiden osa-alueiden muodostamasta kokonaisuudesta. 

Ajallinen vaikutus: 

Rakentaminen, käyttö ja purku. Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset: 

Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkeiden tai muiden merkittävien hankkeiden 
kanssa tarkastellaan vaikutustyypeittäin niiden edellyttämässä laajuudessa. 

 

Kuva 22. Etäisyysvyöhykkeet 2-30 km tuulivoimaloista 
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4.3 Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vaihtoehtojen vertailu 
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+ IMPERIA-hankkeessa (Marttunen ym. 
2015) kehitettyä arviointimallia. Malli perustuu monitavoitearviointiin, eli vaikutusten suuruusluokan, 
vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden järjestelmälliseen 
tarkasteluun. 

Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat 
vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen 
alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa 
muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja 
suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta 

Kuva 23. Vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa osatekijöittäin 

Hankkeen ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyys kuvataan yhteenvetotaulukossa kussakin 
vaikutusarviointiosiossa. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen ajallinen kesto 
ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys.  
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4.4 Vaikutuskohteen herkkyys  
Muutokselle arvioidaan herkkyys kohteen nykytilan perusteella määritellyn häiriöherkkyyden pohjalta 
Imperia-hankkeen mukaisella luokka-asteikolla. Vaikutuskohteen arvoa määriteltäessä käytetään hyväksi 
asiantuntijatyötä sekä aktiivista vuorovaikutusta, jotta saadaan muodostettua riittävän vahva näkemys.  

Herkkyystason määrittely tehdään kolmen eri tekijän kautta: lainsäädännöllinen ohjaus, yhteiskunnallinen 
merkitys ja alttius muutoksille. Arvioinnissa huomioidaan myös kohteen poliittinen ja lainsäädännöllinen, 
ympäristöllinen, sosiaalinen ja sosio-ekonominen tausta ulottuvuuksineen. Arvoa ja herkkyyttä 
määrittämisessä käytetään moninaisia kriteerejä kuten kohteen suojelustatus, erilaiset standardien ja 
rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytöntöihin ja tehtyihin suunnitelmiin, suhde 
mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympäristöstandardeihin, muutosten sietokyky, sopeutuvuus, 
harvinaisuus, monimuotoisuus, luonnontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille resursseille tai 
vaikutuskohteille. 

Tauluko 4. Herkkyyden yleinen luokka-asteikko: 

Erittäin suuri • Kohteesta on erittäin tiukasti säädetty lainsäädännössä 
• Kohde on yhteiskunnallisesti korvaamaton 
• Erityinen alttius muutoksille 

 
Suuri • Kohteesta on tiukasti säädetty lainsäädännössä 

• Kohteella yhteiskunnallinen merkitys 
• Alttius muutoksille suuri 

 
Kohtalainen • Lainsäädännössä voi olla ohjearvoja tai suosituksia, se voi kuulua johonkin 

ohjelmaan 
• Kohteen yhteiskunnallinen merkitys kohtalainen 
• Kohde voi olla yhteiskunnalliselta merkitykseltään suuri, jos alttius muutoksille 

on vähäinen tai toisinpäin 
 

Vähäinen • Kohteella ei ole lainsäädännöllistä asemaa 
• Kohteen yhteiskunnallinen vaikutus on vähäinen 
• Kohde voi olla yhteiskunnalliselta merkitykseltään suuri, jos alttius muutoksille 

on vähäinen tai toisinpäin 
 

 

4.5 Muutoksen suuruus 
Muutoksen suuruuden muodostuksessa sen voimakkuus valitaan lähtötilanteeksi. Tämän jälkeen arviota 
tarkennetaan sen laajuuden ja keston perusteella. Erityispiirteet huomioimalla määritetään muutoksen 
lopullinen suuruus. 

Muutoksen suuruusluokan määrittelyssä käytetään mallinnustekniikkaa ja kuvasovitteita, kuten melu- ja 
välke mallinnusta, näkymäalueanalyysejä (ohjearvot ja käytännöt), osallistavaa työskentelyä (vuorovaikutus 
ja sidosryhmätyöskentely), olemassa olevaa ja selvitysten kautta esiin nousevia kohdekysymyksiä (ylemmän 
tason ja aiemmat selvitykset, tehtävät selvitykset), tilastotieteellistä arviointia, tutkimustietoa, vallitsevia 
käytäntöjä tulkinnoista (oppaat ja käytännöt), asiantuntijoiden ammattitaito. 
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Tauluko 5. Muutoksen suuruuden arviointikriteerit. Muutos voi olla suuruudeltaan vähäinen, kohtalainen 
suuri tai erittäin suuri. Suunnaltaan muutos voi olla kielteinen tai myönteinen 

Maantieteellinen 
laajuus 

• Paikallinen 
• Alueellinen 
• Kansallinen 
• Kansainvälinen 

 
Ajallinen kesto • Tilapäinen 

• Lyhytaikainen 
• Pitkäaikainen 
• Pysyvä 

 
Voimakkuus • Pieni 

• Keskisuuri 
• Suuri 

 
 

4.6 Vaikutusten merkittävyys 
Hankkeen ympäristövaikutuksista koostetaan taulukko, jossa vaikutukset esitetään tiiviissä muodossa 
luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin ympäristövaikutuksiin. YVA prosessissa vaihtoehtoiset 
ratkaisut VE0-VE2 ja sähkönsiirto VEA ja VEB vertaillaan siten, että vaihtoehtojen keskeiset 
ympäristövaikutukset on huomioiduksi asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessa johtopäätösten tekemistä 
varten. Johtopäätösten yhteydessä arvioidaan hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus 
vertailuvaihtoehdoilla, lieventämiskeinot ja mahdolliset seurantaa edellyttävät toimenpiteet, 
ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella. 

Taulukossa 6 on esitelty vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet 

Erittäin suuri ++++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan erittäin merkittävän myönteisen ja 
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen 
elämään tai ympäröivään luontoon. 
 

Suuri +++ 

Vaikutukset vahvistavat asetettujen säädösten ja asetusten hyväksyttyjen 
rajojen säilymisen ja olemassaolon tilannetta. Vaikutukset ovat 
suuruusluokaltaan suuria. Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen 
muutoksen, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään tai ympäristön luontoon. 

 

Kohtalainen ++ 
Hankkeen vaikutukset aiheuttavat selvästi havaittavan myönteisen muutoksen, 
joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 
 

Vähäinen + 

Hankkeen vaikutukset aiheuttama positiivinen muutos voidaan havaita. 
Muutoksella ei voida katsoa olevan vähäistä enempää vaikutusta ihmisten 
päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.   
 

Ei vaikutusta 
Muutos on niin pieni, että vaikutukset eivät erotu tai käytännössä muuta 
olemassa olevaa tilannetta positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. 
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Vähäinen - 

Hankkeen vaikutukset aiheuttama kielteinen muutos voidaan havaita. 
Muutoksella ei voida katsoa olevan vähäistä enempää vaikutusta ihmisten 
päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.   
 

Kohtalainen -- 
Hankkeen vaikutukset aiheuttavat selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, 
joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 
 

Suuri --- 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat ja ovat suuruusluokaltaan suuria. Hanke 
aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti 
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 
 

Erittäin suuri ---- 

Hankkeen vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat ja ovat suuruusluokaltaan 
erittäin suuria. Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan erittäin kielteisen ja 
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen 
elämään ja ympäröivään luontoon. 
 

 

Arviointiprosessi: 

Arviointiprosessi suoritetaan eri tekijöiden kautta soveltaen alla olevaa menetelmää. Yhteenvetona 
yksittäisistä osa-alueista muodostetaan yhteisvaikutusten arviointi.  

 

Kuva 24. Arviointiprosessin eteneminen menetelmän avulla (Lähde: Imperia-hanke, Marttunen ym. 2015) 
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Vaihtoehtojen vertailumenetelmät: 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmät suoritetaan erittelevänä menetelmänä, joka korostaa eri 
arvolähtökodista tehtävää päätöksentekoa. Eri vaihtoehtojen sisäisiä ja erilaisten vaikutusten välisiä 
merkittävyysvertailuja ei tehdä. Vertailuja ei tehdä siitä syystä, että vaikutustyypin painoarvo 
vaikutustyyppiin eri osa-alueissa on liian arvoperusteinen, eikä näin ollen ole määriteltävissä laadullisesti 
riittävällä tasolla. Esimerkin omaisesti edellä esitetty tarkoittaa sitä, että meluhaittaa ei tulla vertailemaan 
rakennetulle ympäristölle aiheutuviin vaikutuksiin. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä 
kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen: 

Vaikutusten tunnistamisen jälkeen, voidaan tarvittaessa tunnistaa ja etsiä mahdollisuuksia vähentää 
hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja 
lieventämistoimet tullaan esittämään arviointiselostuksessa. Toteutuskeinot ja mahdollisuudet sekä niiden 
tekniset ratkaisut selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana ja sen jälkeen tapahtuvassa 
jatkosuunnittelussa. 

Vaikutusten seuranta: 

Arviointiselostuksessa esitellään yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. 
Seurantaohjelma tehdään tarvittaessa arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. 
Seurannalla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja havaitaan mahdolliset ennakoimattomat ja 
merkittävät haitalliset seuraukset. Tällä menetelmällä voidaan tarvittaessa käynnistää toimenpiteet 
tilanteen korjaamiseksi. 

4.7 Laadittavat selvitykset 
Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan hankealueelta YVA-menettelyn 
yhteydessä seuraavat selvitykset ja mallinnukset:  

• Nykytila-analyysi (YVA-ohjelma), kesä 2022 
• Arkeologinen inventointi, maastokausi 2022 
• Maisemaselvitys, maastokausi 2022 
• Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat, syksy 2022 
• Melu- ja välkemallinnukset, syksy/ talvi 2022/2023 
• Häviö- ja tuontolaskenta (layout-optimointi), syksy/talvi 2022/2023 
• Asukaskysely, kesä-syksy 2022 
• Metsästäjähaastattelut, syksy 2022 
• Liito-oravaselvitys, kevät 2022 
• Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, 2022/2023 
• Lepakkoselvitys, 2023 
• Lintujen kevät- ja syysmuuton tarkkailu, maastokausi 2022 
• Pöllö ja kanalintuselvitys 2022 
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Sähkönsiirtoon liittyvät selvitykset maastoselvitykset tullaan laatimaan esisuunnittelun valmistuttua. 
Yksityiskohtaisempi selvitystyö käynnistetään syksyllä 2022- ja selvitykset on tarkoitus saada valmiiksi 
maastokauden 2023 aikana:  

• Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys  
• Pesimälinnustoselvitys  
• Liito-oravaselvitys  
• Arkeologinen selvitys  
• Maisemaselvitys (kuvasovittein)  
• Nykyinen maankäyttö (asutus, suojelualueet, kaavatilanne jne.)  
• Maa- ja kallioperä (karttaperusteisesti) 
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5. Ympäristön nykytila ja vaikutusten arviointi 
 

5.1 Yhdyskuntarakenne 
5.1.1 Yhdyskuntarakenne 

Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 8 km Sievin keskustasta kaakkoon-etelään, noin 11 km Toholammin 
keskustasta itään, noin 20 km Reisjärven keskustasta luoteeseen ja noin 32 km Haapajärven keskustasta 
länteen.   

Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Alueella ja alueen välittömässä läheisyydessä on 
harjoitettu turpeennostoa, mutta toiminnan harjoittaminen on odotustilassa tällä hetkellä (tilanne 
1.9.2022) 

 

Kuva 25. Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä  

Lähin taajama-alue on Sievin keskusta, joka sijaitsee noin 8 kilometrin päässä hankealueen luoteispuolella. 
Toholammin taajama-alue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä hankealueen lounaispuolella. Hankealueen 
lähin kylä-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä hankealueen koillispuolella, kokonaisuus muodostuu 
Myllyoja-Kiiskilä kyläakselista. Muut alle 10 kilometrin etäisyydellä olevat kyläalueet ovat Sievin kunnan 
alueella olevat Vesimäen ja Isokosken kylät 6 kilometrin päässä sekä Toholammen Parhialan kylä-alue noin 
10 kilometrin päässä. 
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Kuva 26. Hankealueen suhde lähimpiin kyliin ja taajamiin 

 

5.1.2 Asutus ja väestö 
Sievin kunnan asukasluku vuonna 2021 oli 4 781 kappaletta. Sievin kunnan asukasluku on elänyt 
voimakkaasti 2000-luvulla. Asukasluku kasvoi 2000-2010 vuosien aikana 200 henkilöllä. Asukasluku on ollut 
laskeva vuodesta 2012 alkaen. Sievin kunta on viime vuosien ajan ollut hieman muuttotappiollinen kunta. 
Väestöstä noin 25 % on alle 15-vuotiaita. Yli 64-vuotiaita on noin 20 % väestöstä. Loppuosa eli noin 55 % 
väestöstä on 15–64 vuotiaita.  
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Kuva 27. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot Kenkäkankaan hankealueen lähialueella 

Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua ja kyläkeskuksissa ja asutus on keskittynyt seututien 760 
Reisjärventie varteen. Kyseinen tielinja sijoittuu hankealueen koillispuolelle ja sen varrelle sijoittuvat 
Myllyoja, Kiiskilä, Puskaperä ja Kangasoja. 

Hankealueelle sijoittuu maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineiston mukaan 7 kpl loma-asuntoja ja 3 kpl 
ympärivuotisia rakennuspaikkoja. Esisuunnittelun yhteydessä kyseisten rakennuspaikkojen tietoja on 
selvitetty ja osa rakennuspaikkatiedoista on maanomittauslaitoksen pohjakartta-aineistossa joko 
virheellistä tai vanhentunutta tietoa. Hanketoimija on yhdessä Sievin kunnan ja maanomistajien kanssa 
tarkistanut ja päivittänyt rakennustietoja kesällä 2022. Kyseinen hanke on edelleen käynnissä (tilanne 
1.9.2022). 

Alle kahden kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta on Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 
asuinrakennuksiksi luokiteltuja rakennuksia 53 kpl ja lomarakennuksia 29 kpl. Etäisyyttä käsiteltäessä on 
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huomioitava, että kyse on hankealueen rajasta, ei tuulivoimalasta. Hankealueen rajasta lähimpiin 
voimaloihin on noin 1 000 metriä.  Asukkaita tällä alueella on ruututietoaineiston perusteella 210 kpl.  

2-5 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta on Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 
asuinrakennuksiksi luokiteltuja rakennuksia 210 kpl ja lomarakennuksia 57 kpl. Asukkaita tällä alueella on 
ruututietoaineiston perusteella 472 kpl.  

5-10 kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta on Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 
asuinrakennuksiksi luokiteltuja rakennuksia 985 kpl ja lomarakennuksia 271 kpl. Asukkaita tällä alueella on 
ruututietoaineiston perusteella 2709 kpl.  

 

Kuva 28. Väestöruutuaineisto 1*1 km sekä rakennukset Kenkäkankaan hankealueen lähialueella 

 

5.1.3 Alueen elinkeinotoiminta 
Sievin kunnassa oli vuonna 2020 työssäkäyvien osuus oli 62 %.  Vuonna 2020 Sievin kunnan työllisyysaste 
(työllisten osuus 15–64-vuotiaista) oli 71,9 prosenttia ja työttömien osuus työvoimasta 11,6 prosenttia. 
Vuonna 2020 Sievissä oli yhteensä 2065 työpaikkaa, joista 11,4 % oli alkutuotannon työpaikkoja, 54% 
jalostuksen työpaikkoja ja 33,6% palvelun työpaikkoja. Jalostuksen osuus on selvästi suurempi ja palvelujen 
osuus selvästi pienempi, kuin koko maassa keskimäärin. Sievin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2020 oli 
119,3 prosenttia eli alueen työpaikkojen lukumäärä oli suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman 
lukumäärä. (Tilastokeskus 2022). Sievin kunta on yksi Suomen teollistuneimmista paikkakunnista. 
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Hankealueella tapahtuva elinkeinotoiminta on maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvää toimintaa. 
Hankealueen sisällä on myös turpeentuotantoalueita, joiden toiminta on tällä hetkellä (tilanne 1.8.2022) 
pysähtynyttä. 

 

5.1.4  Alueen virkistystoiminta 
Hankealueen virkistyskäyttö painottuu muiden metsätalousalueiden tavoin ulkoiluun, marjastukseen, 
sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueen halkaisee moottorikelkkareitti ja metsästystä 
hankealueella harjoittaa Kiiskilammin metsästysyhdistys ry.  

Hankealueella ei sijaitse virallisia ulkoilu tai retkeilyreittejä. Sievin kunnan luonto- ja ulkoilureittejä ovat 
muun muassa polkujuoksueritit. Jussinmäen urheilualueelta, joka sijaitsee 7 km hankealueen 
pohjoispuolella, lähtee kaksi polkujuoksureittiä. Pillikallio- Huosio-reitti on pituudeltaan 11,2 km ja Pikku-
Huosio-reitti on vastaavasti 6,2 km pitkä. Reitistö on lähimmillään hankealuetta Pillikallion alueella. 
Pillikallion alue sijaitsee noin 6 km etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella.  

Kukonkylän luontopolun pituus on noin 3 km ja Luontopolun varrelta löytyy suon keskeltä nousevalle 
kalliolle rakennettu laavu, nuotiopaikka ja puucee. Laavulta on noin 200 metriä lintutornille. Kukonkylän 
luontopolku sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella. 

Jyringissä, noin 12 km hankealueen pohjoispuolella, sijaitsee merkitty polku, joka kiertää alueen 
kalliomuodostumat. Polun varrelta löytyy tupakkakallion laavu, nuotiopaikka ja kolmiotorni. 
Kalliokierroksen pituus on noin 3 km. 

Maasydänjärven alueelta, noin 7 km hankealueen kaakkoispuolella, löytyy kuntoilu- ja virkistyskohde 
monen tyyppiselle kävijälle. Maasydänjärven luontopolku kiertää järven ympäri ja sen varrelta löytyvät niin 
laavu kuin nuotiopaikka. Lisäksi Maasydämessä on kaksi eri pituista pururataa, jotka soveltuvat 
ympärivuotiseen käyttöön. Maasydänjärvellä alueelta löytyy Sievin korkein kohta Huuhankallio, jonka 
korkeimmalle kohdalla on näkötorni, josta avautuu näkymät ympäristöön. Muita virkistystoimintaa liittyviä 
rakenteita alueella ovat: näkötorni, nuotiopaikka, puukatos, puucee sekä 18-reikäinen frisbeegolfrata. 

Sievin kunnan ja lähialueiden virkistysreitistöstä ei saa koostettua yksiselitteistä kuvaa, koska osa 
reitistöistä perustuu jokamiehen oikeudella syntyneisiin reitistöihin. Vain osa reitistöstä on virallisesti 
perustettuja. Avoimista lähtötietoaineistoissa virkististysreitistöiksi on indeksoitu alla olevassa 
karttakuvassa piirretyt reitit. 
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Kuva 29. Avoimista läheistä virkistysreiteiksi indeksoidut reitit 

Muita erityisiä virkistyskohteita Sievin kunnan alueella ovat Koppelokosken nuotiopaikka, Ahvenlampi, 
Pappisaaren laavu sekä Louetkallion alue, mistä löytyy hiihtolatuja noin 16 km, laskettelurinteet sekä 
ampumarata.  Kunnan huoltamia hiihtolatuja Sievin kunnassa on yhteensä noin 100 kilometriä. Reitistö 
sijoittuu ympäri kuntaa. Leikkikenttiä Sievin kunnan alueella on yhteensä 20 kappaletta ja lisäksi kunnan 
alueella on yksi skeittiparkki 
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Kuva 30. Avoimista läheistä ja Sievin kunnan ylläpitämästä kohdeluettelosta virkistyskohteiksi indeksoidut 
kohteet. 

5.1.5 Maankäyttö 
Hankealueen koko on noin 3700 hehtaaria. Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Alueella on 
yksittäisiä pienialaisia viljelysalueita, sekä turpeen nostoon soveltuvia alueita, joiden toiminta on tällä 
hetkellä lakkautunut (tilanne 1.9.2022). Hankealue sijoittuu pääsoin yksityisten maanomistajien maille, 
hankealueen luoteisosa on Metsähallituksen hallinnoimaa aluetta. Hankealueella on yksittäisiä pieni alaisia 
peltoja, mutta laaja-alaisemmaksi viljelymaaksi aluetta ei voida kokonaisuudessaan lukea. Alueelle sijoittuu 
runsaasti turvemaita, joista suurin osa on ojitettu. Alue on saavutettavissa joka suunnasta varsin kattavan 
metsäautotieverkoston kautta.  
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Kuva 31. Hankealue ilmakuvassa  
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5.2 Alueidenkäyttö 
 

5.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ylin taso, jota 
muut suunnittelutasot toteuttavat ja edistävät. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi 
valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista.  

Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
• Tehokas liikennejärjestelmä  
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeessa on tunnistettu keskeisimmäksi VAT:ksi uusiutumiskykyinen 
energiahuolto. Hankkeella varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen 
ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimapuisto toteutetaan keskitetysti tietylle alueelle, joten alueidenkäytölliset 
ratkaisut ovat tarkoituksenmukaisia, eivätkä vaikuta yhdyskuntarakenteeseen sitä hajauttavalla tavalla. 
Muilta osin Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, eivät aktualisoidu tässä hankkeessa. 

5.2.2 Maakuntakaavoitus 
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen periaatteella 
(MRL 27 §) vuodesta 2009 alkaen. Maakuntakaavan uudistamisessa on käsitelty kattavasti koko maakunnan 
alueidenkäyttöä 

Maakuntakaavoituksen kokonaisuus hankealueelle muodostuu: 

• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (Lainvoima 25.8.2006) 
• 1. Vaihemaakuntakaava (Lainvoima 3.3.2017) 
• 2. Vaihemaakuntakaava (Lainvoima 2.2.2017) 
• 3. Vaihemaakuntakaava (Lainvoima 17.1.2022) 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntavan laatiminen aloitettiin syksyllä 2021 ja sen on 
määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Kenkäkankaan YVA ohjelman valmistumisen aikana hanke on 
valmisteluvaiheen kuulemisvaiheessa 8.8.-23.9.2022. Asiakokonaisuus on käsitelty kohdassa 2.3.2 muut 
hankkeet. 
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Kuva 32. Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta ja hankealueen likimääräinen rajauspunaisella 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen maakuntakaavojen yhdistelmäkaavakartassa hankealueelle kohdistuvat 
seuraavat merkinnät ja määräykset: 

Kaavamerkintä Määräys 

 

Turvetuontoalue (1. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla 
on voimassa oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten 
 

 

Turvetuotantoon soveltuva-alue (tu-1) (1. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita. 
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen ja 
kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä 
poronhoitoalueella turvattava poronhoidon edellytykset.  
Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden 
ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, 
jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä 
sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee 
välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön.  
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Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimettyjen 
purojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

 

Turvetuotantoon soveltuva-alue (tu-2) (1. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan suoalueita, jotka soveltuvat pääosin turvetuotantoon. 
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon luonnonarvot, vaikutukset 
asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä 
poronhoitoalueella turvattava poronhoidon edellytykset. 
Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden 
ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, 
jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä 
sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tulee 
välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön  
Alla mainitun suon turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimettyjen 
purojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1.vmkk): 
 

 

Tuulivoimaloiden alue (tv-1) (1. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten 
tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista 
rakentamisrajoitusta. Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen 
alueluetteloon.  
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, 
linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että 
valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.  
Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 
johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden 
vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata 
poronhoidon edellytykset. 
 

 
Moottorikelkkailureitti tai -ura (2. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pääreittejä. 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (2. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaiset 
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.  
 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla: 

• Kalajokilaakso 
• Reisjärven Keskikylä-Kangaskylä 

 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon 
alueen ominaispiirteet sekä turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  
Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja 
kulttuuriympäristöarvot.  
Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen 
säilymistä. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston 
kerääntymisalueet tulee turvata.  
Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. 
 

 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jota on ehdotettu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi (2. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joita on ehdotettu 
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (Ympäristöministeriö, MAPIO-
työryhmä, 11.1.2016): 

• Kalajokilaakson viljelysmaisemat 
• Reisjärven kulttuurimaisema 

 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon 
alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot.  
Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.  
Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen 
säilymistä.  
Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.  
Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota 2. vaihemaakuntakaavan 
kaavaselostuksen luvussa 3.2.1 sekä 3. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksen luvussa 
3.14.3. (Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet) esitetyissä 
aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 
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Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (2. ja 3. vmkk) 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Pohjois-
Pohjanmaan päivitysinventointi 2013-2015; Kainuun päivitys- ja täydennysinventointi 
2011– 2013). Luettelot alueista on esitetty 2. vaihemaakuntakaavan ja 3. 
vaihemaakuntakaavan kaavaselostuksissa. 
 
Suunnittelumääräykset:  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon 
alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Alueen suunnittelussa on 
arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen 
mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 
Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen 
säilymistä.  
Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.  
Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota selvityksissä Arvokkaat maisema-
alueet Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 
(Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:86, 2015) sekä Kainuun kulttuurimaisemat ja 
maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 (Maaseutumaisemat – 
arvokkaiden maisema-alueiden inventointi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
2013) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen 
säilymiseen. 
 

 

Kylä (2. ja 3. vmkk) 
Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat 
toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä 
tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä.  
 
Suunnittelumääräykset:  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa on pyrittävä 
vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun 
elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, 
kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi.  
Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen 
kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien 
läheisyyteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja -ympäristöön, vesihuollon 
järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä. 
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Koko maakuntakaavan aluetta koskevia alueidenkäytön periaatteita ja yleismääräyksiä, jotka 
aktualisoituvat Kenkäkankaan tuulivoimahankkeessa: 

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN (1. ja 3.vmkk) 

 Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan 
toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia.  

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakuntakaavassa 
osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös 
muille alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia 
yhteisvaikutuksia asutukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön.  

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. 
Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli 
tuulivoimarakentaminen ei heikennä alueiden linnustoarvoja.  

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, luonnonsuojelualueiden, Natura 
2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan luo -alueiden ja 
seudullisesti merkittävien virkistysalueiden ulkopuolelle 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti 
asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. 
Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle 
aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä keskittämään 
yhteiseen johtokäytävään.  

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja 
tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden 
vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset.  

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee turvata 
puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, 
kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen suhde maakuntakaavan yleismääräykseen: 

• Hankealueelle ei ole kohdistettu maakuntakaavassa sellaisia merkintöjä tai määräyksiä, jotta 
hankealueelle voitaisiin katsoa olevan maakunnallisen ohjauksen tarvetta. Kenkäkankaan 
tuulivoimahanke on Sievin kunnan alueelle sijoittuva hanke, eikä sen katsota olevan 
merkitykseltään seudullinen 

• Voimalat tullaan sijoittamaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, Natura 2000 -verkoston alueiden, harjujensuojeluohjelman 
alueiden, maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittävien virkistysalueiden 
ulkopuolelle. 

• Prosessin aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota yhteisvaikutusten arviointiin. 
• Tuulivoima-alue tullaan liittämään sähköverkkoon 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. Sähkönsiirron 

suunnittelussa pyritään tekemään yhteistyötä muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa, mikäli 
hankesuunnittelu ja lupaprosessit etenevät yhtäaikaisesti 
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• Prosessin aikana tullaan kuulemaan puolustusvoimia 
 

5.2.3 Yleiskaavat- ja asemakaavat 

Yleiskaavat: 

Hankealueella ei ole voimassa olevia tai vireillä olevia yleiskaavoja. Alla lueteltuna lähimmät yleiskaavat ja 
niiden keskeisin ohjaustarkoitus: 

nro: Kunta: etäisyys 
noin: 

Kaava ja ohjaustarkoitus: 

1. Sievi 14 Sievinkylän osayleiskaava, kyläalueen kaava 
 

2. Sievi 8 Kirkonkylän osayleiskaava, keskustan, asemakaavoitusta ohjaava 
yleiskaava 

3. Sievi 13 Jakoistenkallion tuulivoimayleiskaava 
4. Sievi 6 Maasydän ja Syyry haja-asutusalueen osayleiskaava 
5. Sievi 12 Puutikankankaan tuulivoimapuiston yleiskaava 
6. Nivala 19 Nivalan osayleiskaava 2025, Nivalan keskusta-alueen kaava 
7. Ylivieska 20 Pajukoski I (LV) Pajukoski II (vireillä) tuulivoimayleiskaavat 
8. Ylivieska 27 Keskustan yleiskaava 2030 (LV), Vähäkangas-Sorvisto yleiskaava (vireillä): 

noin 27 km  
 

9. Ylivieska 26 Urakkaneva ja Vasama tuulivoimapuistojen yleiskaavat (vireillä) 
10. Nivala 20 Kukonahon tuulivoimayleiskaava 
11. Kannus, 

Kalajoki, 
Kokkola  

28 Mutkalammen tuulvoimapuisto 

12. Kannus 18 Eskola, kyläalueen yleiskaava 
13. Toholampi 10 Lestijoen osayleiskaava ja Kirkonkylän osayleiskaava 
14. Toholampi, 

Lestijärvi 
3 Toholampi-Lestijärvi tuulivoimayleiskaava 

 

Lainvoimaiset ja vireillä olevat yleiskaavat huomioidaan Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen suunnittelussa. 
Huomioiminen kohdistuu pääasiassa sosiaalisten- sekä maisemavaikutusten arviointiin. Muiden 
tuulivoimahankkeiden osalta vaikutustenarviointi painottuu yhteisvaikutusten arviointiin.  
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Kuva 33. Kenkäkankaan likimääräinen hankealue sinisellä sekä lähimmät lainvoimaiset tai vireillä olevat 
yleiskaavat. 

Asemakaava-alueet: 

Hankealueella ei ole voimassa olevia tai vireillä olevia asemakaavoja.  

Lainvoimaisista asemakaavoista Kenkäkankaan tuulivoimapuiston osalta keskeisimpiä ovat Sievin keskustan 
asemakaava noin 7,5 km ja Maasydämen ranta-asemakaava noin 7,2 km päässä ja Toholammin keskustan 
asemakaava-alue noin 11 km päässä hankealueesta. Näissä huomioiminen kohdistuu pääasiassa 
sosiaalisten- sekä maisemavaikutusten arviointiin. Muiden asemakaava-alueiden osalta käydään 
arviointivaiheessa läpi tapauskohtainen harkinta, missä laajuudessa niitä tulee käsitellä.  
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Kuva 34. Kenkäkankaan hankealue sekä lähimmät lainvoimaiset tai vireillä olevat asemakaava-alueet. 

 

5.2.4 Raportointi ja vaikutusten arviointi yhdyskuntarakenne ja alueidenkäyttö 
Hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja alueidenkäyttöön muodostuvat välillisistä ja välittömistä 
vaikutuksista. 

Välilliset vaikutukset määrittyvät pääasiassa ylemmän tason ohjaavista elementeistä, kuten 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavoitus sekä yleis- ja asemakaavat. Näiden 
alueidenkäyttöjärjestelmän ohjausinstrumenttien vaikutusten tunnistaminen tapahtuu asiantuntijatyönä 
käyttäen hyväksi alan vallitsevia normeja, säädöksiä ja ohjeita muun muassa ylätason tavoitteiden 
huomioimisesta alemman tason suunnitelmissa. Nämä vaikutukset aktualisoituvat käytännössä 
tuulivoimayleiskaavassa, mutta näiden vaikutukset tulee arvioida osana YVA-menettelyä. 

Ylätason ohjaavien normien ja säädösten arvioinnin lisäksi juridiset kaavat edellyttävät vaikutusten 
arviointia. Maakuntakaavatason vaikutusten arviointi tapahtuu arvioiden maakuntakaavan 
ohjausvaikutusta Kenkäkankaan tuulivoimahankkeeseen. Lähialueen alemman asteen kaavan, yleis- ja 
asemakaavat arvioidaan ennemminkin osana hankkeen laajempaa merkitystä yhdyskuntarakenteessa. Näin 
ollen vaikutusten arvioiminen tapahtuu ennemmin yhteisvaikutusten arvioinnin yhteydessä osana 
sosiaalisia ja maisemallisia vaikutuksia. Yhdyskuntarakenteeseen tuulivoimalla on selkä vaikutus, koska se 
rajaa alueidenkäyttömahdollisuuksia hankealueella ja sen lähialueilla. 
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Välittömät vaikutukset kohdistuvat elinkeinoihin, virkistykseen, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.  
Elinkeinojen osalta vaikutukset tutkitaan pääasiassa hankkeen rakentamiseen ja operointiin liittyvien 
vaikutusten kautta. Tuulivoimahankkeilla on työllistävä vaikutus, etenkin rakentamisvaiheessa. Elinkeinojen 
osalta keskeisiä kysymyksiä ovat hankkeen tuoma työn tarve, sekä hankeen synnyttämät välittömät ja 
välilliset tulot kuten kiinteistöverot, työtulot ja näiden vaikutus kunnan talouteen. Virkistyksen suhteen 
hankkeen vaikutukset muodostuvat pääasiassa laaja-alaisemman vaikutuksen kautta, eli yhteisvaikutusten 
arvioinnin yhteydessä osana sosiaalisia ja maisemallisia vaikutuksia. Tuulivoimalat rajoittavat toimiessaan 
varsin vähäisissä määrin virkistyskäyttöä ja esimerkiksi metsästysmahdollisuuksia, mutta etenkin 
rakentamisen aikaiset häiriöt voivat osin olla hyvin merkittäviä ajallisesti.  

Vaikutusalue vaihtelee vaikutustyypeittäin erittäin paljon. Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat 
suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään 
läheisyyteen. Maa- ja metsätaloutta sekä turvetuotantoa voidaan hyvin harjoittaa tuulivoimapuiston 
sisälläkin, mutta esimerkiksi loma-asumista tai asumista ei voida sijoittaa melualueille, ellei erikseen voida 
osoittaa, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. Voimajohtoreitin maankäyttöä rajoittavat suorat 
vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja rajoittuvat johdon välittömään läheisyyteen.  

Elinkeinoihin vaikutukset voivat olla erittäin laaja-alaisia. Tuulivoiman ympärille kehittynyt liiketoiminta 
työllistää etenkin infrarakentajia, sähköalan ammattilaisia ja eri voimalavalmistajien henkilökuntaa. 
Riippuen missä kyseisen liiketoiminnan harjoittaja sijaitsee, vaikutukset voivat olla erittäin laajat.  

Virkistyksen suhteen tuulivoimaloilla ei itsessään ole kovin suurta vaikutusta muilta osin, kuin että 
virkistysreitistön osalta on huolehdittavat turvaetäisyyksistä voimaloihin ja voimajohtoihin. 
Saavutettavuuden näkökulmasta tilanne jopa paranee virkistyskäytön ja metsästyksen suhteen. 
Tuulivoimaloiden aiheuttamat melu- ja välkevaikutukset ovat virkistyksen osalta riippuvaisia 
henkilökohtaisesta kokemisesta ja tämän kautta vaikutusalue voi olla erittäin pieni, riippuen yksilön 
suhtautumisesta tuulivoimaan tai erittäin laaja. Metsästyksen suhteen vaikutukset muodostuvat ajallisesti 
erittäin suuriksi. Rakentamisvaiheen häiriöt voivat estää metsästyksen ja aiheuttaa sen, että riistaeläimet ja 
kanalinnut kaikkoavat paikalta. Ajallisesti tilanne palautuu kuitenkin käyttöönoton jälkeen, kun lajisto palaa 
alueelle. 

Vaikutusten arviointi tullaan tekemään asiantuntijatyönä hyödyntäen olemassa olevia kaava-asiakirjoja, 
suunnittelun yhteydessä laadittuja selvityksiä, mallinnuksia (melu, välke, näkyvyys) sekä kyselyissä että 
haastatteluissa esiinnousseita palautteita ja huomioita. Elinkeinojen arvioinneissa huomioidaan 
verrokkihankkeiden toteutuneita tietoja ja niitä arvioidaan pääasiassa kuntatasolla. 

 

5.2.5 Raportointi ja vaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset ”sosiaaliset 
vaikutukset” 

Vaikutusten tunnistaminen sosiaalisten vaikutusten osalta on monen osatekijän summa, joka koostuu 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvistä vaikutusalueista. Sosiaalisten vaikutusten 
tarkastelutasona on sekä yhteisötaso, että yksilötaso. vaikutuksia pyritään määrittämään sellaisten 
tekijöiden kautta, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön 
viihtyisyydessä. Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu muun muassa liikenne-, melu- ja 
varjostusvaikutusten yhteydessä. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne 
alueet ja väestöryhmät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin.  
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Vaikutusalue on vaikeata määrittää tarkasti. Sosiaaliset vaikutukset ovat yksilötasolla hyvin subjektiivisia 
kokemuksia, joita muiden on vaikea määritellä. Yleisellä yhteisöön liittyvällä tasolla, yleiseksi menetelmäksi 
on määrittynyt se, että vaikutusten arvioinnissa painotetaan hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa käytetään yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja 
alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Merkittävämpiä 
tekijöitä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle sekä suurelle 
asukasmäärälle. Hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä 
asuinviihtyvyyteen ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia 
voi syntyä alueen maankäytön ja maiseman muutoksista sekä tuulivoimaloiden äänen ja varjostuksen 
kokemisesta. Vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen, että sen käytönaikana. Positiivisia 
vaikutuksia syntyy yleisesti elinkeinoihin ja työllisyyteen liittyvien vaikutusten kautta. Nämä vaikutukset 
korostuvat rakentamisen aikana, eli luonteeltaan ajallisia. 

Vaikutusten arviointi tullaan tekemään asiantuntijatyönä. Asiakokonaisuus pitää sisällään myös muita 
asiakokonaisuuksia (melu, välke, näkyvyys), joten arviointi osa kokonaisvaikutusten arviointia. 
Subjektiivisista näkemyksistä pyritään luomaan laaja kokonaiskuva sidosryhmäkyselyn avulla, 
haastattelujen sekä kerätyn palautteen avulla. Tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään sekä 
yhteismitallisesti näkemyksiä, että avoimien palautteiden kautta saatuja huomioita. Tulosten pohjalta 
voidaan tunnistaa asukkaiden merkittävimmiksi kokemat vaikutukset, jolloin niihin voidaan vaikutusten 
arvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota. Vaikutusten arvioinnissa tukena käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa. Vaikutusten tunnistamisessa 
hyödynnetään erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia tunnistuslistoja. 

5.2.6 Raportointi, yhteisvaikutusten arviointi 
Vaikutusten tunnistaminen on monen osatekijän summa, mutta tuulivoimahankkeessa yhteisvaikutusten 
arviointi perustuu lähtökohtaisesti olemassa olevien tuulivoimahankkeiden ja vireillä olevien 
tuulivoimahankkeiden kokonaisuuden arviointiin. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla 
olevien tietojen perusteella. Hankealueen lähistölle myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden 
mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan niiden hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä.  

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta. Melu- ja varjostusmallinnuksista tehdään tuulivoimahankkeiden 
yhteisvaikutusarvioinnit. 

Vaikutusalue määrittyy arvioitavan yhteisvaikutuksen perusteella. Yleisesti ottaen yhteisvaikutusten 
alueeksi määritetään lähimmät tuulivoimapuistot, jotka sijoittuvat noin 20 kilometrin etäisyydelle 
hankkeesta. Kyseinen etäisyys on arvioitava hankekohtaisesti, sillä olosuhteista riippuen laajuus voi olla 
laajempikin. Voimajohdon osalta huomioidaan samaan voimajohtokäytävään sijoittuvat voimajohdot sekä 
muut maisemassa havaittavat voimajohdot.  

Vaikutusten arviointi tullaan tekemään asiantuntijatyönä hyödyntäen olemassa olevia muiden hankkeiden 
suunnittelun yhteydessä laadittuja selvityksiä, mallinnuksia (melu, välke, näkyvyys) sekä kyselyissä että 
haastatteluissa esiinnousseita palautteita ja huomioita. Yhteisvaikutuksissa pyritään arvioimaan miten 
useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet merkittävät pelto-, suo- ja 
vesialueet, arvokkaat maisema-alueet). Voimajohdon osalta pyritään arvioimaan, miten uusi voimajohto 
olemassa olevassa johtokäytävässä vaikuttaa maisemaan.   
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5.3 Maisema ja kulttuuriympäristöt 
 

5.3.1 Maiseman yleispiirteet 
Kenkäkankaan hankealue sijoittuu, Sievin keskustasta noin 7,5 km etelään, Kiiskilän kylästä noin 2 km 
länteen ja n.15 km Toholammelta itään. Hankealue asettuu noin 118-136 metriä merenpinnan yläpuolelle. 
Hankealueen korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen pohjoisosaan. Maasto on suhteellisen tasaista, mutta 
pienipiirteisen kumpareista. Alueella on muutamia pieniä järviä, soita, sekä puroja. 

 

 Kuva 35. Hankealueen maastoprofiili ja korkeusasema (lähde: paikkatietoikkuna) 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä. Lähin rakennetun ympäristön keskittymä sijoittuu Kiiskilään. 
Kiiskilän alueella on peltoalueiden keskittymä kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Muutoin 
lähialueiden laajat viljelyalueet sijoittuvat Kalajoen ja Lestijoen jokilaaksoihin, jotka reunustavat 
tarkastelualuetta koillisessa ja lounaassa.  

Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Alueella ja alueen välittömässä läheisyydessä on 
harjoitettu turpeennostoa, mutta tällä hetkellä toimintaa ei ole. Alueella on myös vaihtelevan kokoisia 
suoalueita ja turvemaita, jotka ovat pääsoin ojitettu. Hankealueella on yksittäisiä pienialaisia peltoalueita 
hankealueen luoteiskulmassa. Alue on hyvin saavutettavissa joka suunnasta varsin kattavan 
metsäautotieverkoston kautta.  
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Kuva 36. Väestöntiheys hankealueenlähellä (lähde: YKR-aineisto) 

5.3.2 Maisemamaakunnat 
Maisemamaakunnat on maiseman ominaispiirteiden perusteella tehty valtakunnallinen aluejako. Suomessa 
on tunnistettu kymmenen maisemamaakuntaa, jotka on edelleen jaettu 37 maisemaseuduiksi. 
Kenkäkankaan tuulipuisto sijoittuu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja Keski-Pohjanmaan jokiseudun ja 
rannikon maisemaseudun alueelle.  

Keski-Pohjanmaan jokiseudulle tyypillistä ovat jokilaaksoja mukailevat kapeahkot viljelyalueet ja niiden 
väliin jäävät melko laajat, karut ja soiset moreeniselänteet. Maasto on suhteellisen tasaista, mutta paikoin 
pienipiirteisen kumpareista. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I.) 

 

5.3.3 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt 
Hankealueella ei ole kulttuuriympäristön tai maiseman arvokohteita yhtä muinaismuistoksi luokiteltua 
tervahautaa lukuun ottamatta. Tarkastelualueen (35km) sisällä sijaitsee sekä valtakunnallisesti, että 
maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita ja rakennetun ympäristön arvokohteita. Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet ympäröivät hankealuetta ja vaikka ovatkin hieman etäämpänä, tulee niitä 
kuitenkin käsitellä ja arvioida osana tuulivoimahankkeen laajempia vaikutuksia. Pohjanmaa on tuulivoimalle 
suotuisaa aluetta ja hankkeita on vireillä paljon, joten maisemavaikutuksia tulee arvioida myös yhtä 
hanketta laajempana kokonaisuutena. 
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Lähimmän rakennetun ympäristön muodostaa hankealueen pohjoispuolelle seututien 760 varrelle 
sijoittunut kylänauha. Laajemmin asutus sijoittuu pohjois-puolella Vääräjoen varrelle Kannus-Sievi akselille 
sekä lounais-eteläpuolella Lestijoen varteen. Jokivarret muodostavat nauhakylämäisen rakenteen noin 10 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta.  

Jokivarsien nauhakylät ovat luonteeltaan suhteellisen tiivistä maaseutuasutusta.  Alueen 
yhdyskuntarakenne on pääosin muodostunut viljelyaukeiden reunamilla ja jokivarsiin. Vanhoja pihapiirejä 
ympyröi useimmiten kookas puusto. Lisäksi perinteisen rakennustavan mukaan myös talousrakennukset 
rajaavat pihapiirejä. Uudemman aikakauden rakenne ja pihapiirit saattavat olla avoimempia, jos 
rakennukset on sijoitettu avoimelle paikalle, eikä pihapuustoa olla istutettu tai se ei ole ehtinyt vankistua.  

Jokivarsien kylissä peltoaukeat ovat varsin laajoja. Metsäsaarekkeet, jotka ovat useassa kohtaan joen 
suuntaisia, katkovat pisimpiä näkymälinjoja peltoaukean leveyssuunnassa. Sekä Vääräjoen että Lestijoen 
jokilaaksoissa olemassa oleva asutus jakautuu tasaisesti jokien molemmille puolille. Mahdolliset näkymät 
hankealueelle muodostuvat pääasiassa Vääräjoen pohjoispuolelle asettuvista rakennuspaikoista, koska 
avoimet jokivarret mahdollistavat laajan kaukomaiseman syntymisen. Vääräjoen eteläpuolelle sijoittuvat 
rakennuspaikat ovat asettuneet osittain siten, että välittömästi rakennuspaikan eteläpuolelle sijoittuva 
metsänreuna estää kaukomaiseman avautumisen etelään. 

 

Kuva 37. Hankealueen ympäristön yhdyskuntarakenne. 

Lestijoen jokilaaksossa kaukomaisemat hankealueelle avautuvat Lestijoen länsipuolelle sijoittuneista 
rakenuspaikoista, kun taas joen itäpuolelle sijoittuvien rakennuspaikkojen kaukomaisema avautuu 
hankealueelta poispäin. 
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5.3.4 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA) ovat edustavimpia esimerkkejä maaseudun 
kulttuurimaisemista. Alueiden arvo perustuu monimuotoiseen ja kulttuurivaikutteiseen luontoon, hyvin 
hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Alueet perustuvat Maankäyttö- ja 
rakennuslakiin (132/1999, MRL), joka edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja 
luonnonympäristöjen arvojen säilymisestä huolehditaan. Ympäristöministeriö on vahvistanut VAMA-
aluejaon vuonna 2021.   

Hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti maisemaltaan merkittävällä alueella, mutta sen vaikutusalueella 
(35km) sijaitsee muutamia valtakunnallisestikin merkittäviä maisema-alueita. Lestijokilaakson ja 
Kalajokilaakson alueet edustavat Pohjanmaan alueelle tyypillisiä, laajoja, jokien varsille muodostuneita 
viljelylaaksoja. Reisjärven maisema edustavat Suomenselän maatalousmaisemaa, jota luonnehtivat pienten 
järvien ja jokien rannoille sekä järvikuivioille raivatut peltoalat.  

Hankealueet vaikutuspiirissä (35km) sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: 

• Lestijokilaakson viljelymaisema (lähimmillään noin 7 km hankealueesta) 

• Reisjärven kulttuurimaisemat (n. 9,5 km hankealueesta) 

• Kalajokilaakson viljelymaisemat (n. 14 km hankealueesta)  

• Muurasjärven kulttuurimaisemat (n. 32,5 km hankealueesta) 

 

Lestijokilaakson viljelymaisema 

Lestijokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue muodostuu noin 30 km pituisesta kaakkois-
luoteissuuntaisesta viljelylaaksosta. Jokilaakson keskellä virtaa kokonaisuudessaan noin 110 km pitkä, 
luonnontilainen ja kapeauomainen Lestijoki. Lestijoki on luonnonarvoiltaan huomattava. Se muodostaa 
tärkeän kutu- ja elinympäristön kalastolle. 

Lestijokilaakso on aktiivista maatalousaluetta. Perinteistä rakennuskantaa jokilaaksossa on melko vähän. 
Maisemallisesti merkittäviä rakennuksia ja pihapiirejä löytyy kuitenkin eri puolilta jokilaaksoa.  

Maiseman ominaispiirteet vaihtelevat maisema-alueella jonkin verran. Pohjoisosassa pellot viettävät 
loivasti kohti jokea ja maisemakuvassa avautuu avaria näkymiä. Etelämmässä jokilaakson rinteet ovat osin 
jyrkkäreunaisempia ja metsäisempiä.  

Valtakunnallisten maisema-alueiden kuvauksessa jokilaakson kulttuurimaiseman arvotekijöiksi määritellään 
”laakson poikki aukeavat peltonäkymät sekä perinteisen muotonsa hyvin säilyttänyt asutusrakenne.” 
(VAMA2021, Ympäristöministeriö.) 

 

Reisjärven kulttuurimaisemat 

Reisjärven kulttuurimaisemat sijaitsevat Kalajoen valuma-alueen latvoilla. Maisema-alue käsittää 
useampien järvien ja niitä yhdistävien pienten jokien vesistöketjun, peltojen ja peltoja ympäröivien 
metsäisten moreenimaiden ja ojitettujen soiden kokonaisuuden. Alueen asutus sijoittuu järvien ja jokien 
varsille sekä järvien välisille alueille.  

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa Reisjärven kulttuurimaisemia arvioidaan 
seuraavasti: ”Reisjärven kulttuurimaisemien maisema-alue on edustava esimerkki Suomenselän 
maatalousmaisemasta, jota luonnehtivat pienten järvien ja jokien rannoille sekä järvikuivioille raivatut 
peltoalat. Maisema-alueen arvot perustuvat perinteisenä säilyneeseen asutusrakenteeseen, edustavaan 
rakennusperintöön ja maatalouden elinvoimaisuuteen. Maisemaa rikastavat avointen peltoalueiden yli 
järville avautuvat vaihtelevat näkymät.” (VAMA 2021, Ympäristöministeriö, Syke 2021.) 
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Kalajokilaakson viljelymaisemat   

Kalajokilaakson maisema-alue muodostuu kaakko-luodesuuntaisesta laajasta laaksosta, jonka keskellä 
virtaa Kalajoki. Joen pääuoma saa alkunsa Reisjärvestä ja Vuohtajärvestä ja joki virtaa lopulta 
Pohjanlahteen.  

Jokilaaksossa on runsaasti kivikautisia asuinpaikkoja. Pysyvää asutusta tiedetään muodostuneen alueelle 
1500-luvun puolivälin jälkeen. Jokilaaksossa on useita rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita, kuten 
Vähäkankaan kylä. 

Nykyinen rakennuskanta on sijoittunut nauhakyliksi laakson reuna-alueilla kulkevien teiden varsille. Osa 
kylistä on sijoittunut lisäksi jokilaakson pienille moreenikumpareille tai jokivarteen. Viljelyalueiden keskellä 
on myös yksittäisiä pihapiirejä tai muutamien pihapiirien kokonaisuuksia. Nivala muodostaa laajemman 
rakennetun taajaman Pidisjärven koillispuolelle moreeniselänteelle.  

Jokilaakson maisemakuva on avoin ja selkeä. Laajat yhtenäiset peltoalueet avautuvat asutuksen ja 
jokiuoman välillä. Pienet metsäsaarekkeet rytmittävät maisemaa paikoin. Jokilaaksoa reunustavat 
selännealueet, jotka ovat laakson eteläpuolella selvärajaisemmat ja korkeammat kuin joen pohjoispuolella.  

Maisema-alueen arvot perustuvat laajoihin viljelynäkymiin, jotka kertovat alueen pitkästä historiasta ja 
merkityksestä elinvoimaisena maatalousalueena. Perinteisenä piirteenä maisemakuvassa on kirkontornien 
muodostamat maamerkit. (VAMA 2021, Ympäristöministeriö, Syke 2021.) 

 

Muurasjärven kulttuurimaisemat 

Muurasjärven kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ovat loivasti kumpuilevat pelto- ja laidunmaat. 
Peltoalueita reunustavat karut metsät soineen. Muurasjärven läpi kulkee luode-kaakkosuuntainen 
harjujakso, joka on maisemarakenteessa merkittävässä roolissa. Kulkuväylät ja asutus ovat jäsentyneet 
harjua mukaillen. Viljelyalueiden keskellä maisemaa rytmittävät sekametsäsaarekkeet. Savijärven 
ympäristössä maisema on monimuotoista vaihtelevien pinnanmuotojen, peltojen yli aukeavien 
vesistönäkymien ja metsäsaarekkeiden ansiosta. (VAMA 2021, Ympäristöministeriö, Syke 2021.) 
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5.3.5 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet edustavat maakunnan sisäisiä maiseman erityispiirteitä. Ne 
voivat olla harvinaisia tai hyvin säilyneitä kulttuurimaisemakohteita, jotka kuvaavat maakunnan 
identiteettiä ja sisäistä monimuotoisuutta. Alueilla eivät välttämättä täyty yhtä useat arviointikriteerit, kuin 
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla.  

Hakealueella ei ole maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Laajemmalla tarkastelualueella kohteita 
on jonkin verran, mutta toistaiseksi aineisto on puutteellista. Kohteita tarkastellaan lähemmin 
maisemavaikutusten arvioinnissa. Kartalla näkyvät maakuntakaavoihin merkityt kulttuuriympäristön ja 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet.  

 

Hankealueet vaikutuspiirissä (35km) sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: 

• Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat (noin 7 km hankealueesta pohjoiseen) 

• Lestijokilaakso, Härkäneva-Syrin kultuurumaisemat (noin 15 km hankealueesta etelään) 

• Lestijärven maisema-alue (noin 16 km hankealueesta etelään) 

• Lestijokivarren kulttuurimaisemat, Kannus (noin 20 km hankealueesta luoteeseen)  

• Malisjokivarsi-Erkkilä (noin 21 km hankealueesta koilliseen) 

• Ullavanjärven kulttuurimaisema (noin 24 km hankealueesta lounaaseen) 

• Ylipään-Karjalahdenrannan kulttuurimaisemat Kalajokivarressa (noin 32 km itään) 

 

Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaisema Maisema-alue sijaitsee Sievin taajaman koillispuolella 
Vääräjokilaaksossa. Viljelysalueiden halki kiemurtelee kapea Vääräjoki. Paikalla aikanaan sijainnut Evijärvi 
on kuivatettu viljelysalueeksi. Entisen Evijärven alueella joki kulkee maiseman halki suoralinjaisena, 
molemmin puolin patopenkereiden rajaamana. Jokilaaksoa reunustavat molemmin puolin kumpuilevat 
selännealueet. Lännessä maisema-alue liittyy vieressä sijaitsevaan, niin ikään maakunnallisesti 
arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen Vanhakirkon – Jyringin kulttuurimaisemat Vääräjokivarressa. 

Maisema-alueelle ovat ominaisia jokilaaksoa rajaavien selännealueiden reunoilla kulkevilta maanteiltä 
viljelysalueille ja niiden yli avautuvat pitkät ja laajat näkymät. Evijärven takana maisemassa selkeästi 
erottuvalla pitkänomaisella harjanteella sijaitseva Sievin taajama erottuu avoimen viljelysmaiseman yli 
kauas. Kirkon torni erottuu maisemassa maamerkkinä 

Lestijokilaakso, Härkäneva-Syrin kulttuurimaisema, Härkänevan on suurilta osilta soistuneiden, matalien 
moreenimaiden rajaama tasainen Lestijoen peltolaakso Härkänevan sivulaaksoineen. Härkänevan kylän läpi 
virtaa Härkäoja, joka yhtyy Lestijokeen Sykäräisen ja Syrin välisessä peltolaaksossa. Härkäojan Lestijoen 
puoleiset rannat ovat avoimia, mutta Haarainniemestä länteen ne ovat pusikoituneet. Metsät ovat yleensä 
karuja ja mäntyvaltaisia. Härkänevan kylämaisema on tasaista, peltoaukeat ja talot sijoittuvat kylää 
halkovan tien tuntumaan. Härkäojan varressa sijaitsee myös paikallisesti arvokas perinnemaisema, 
Rähväkön metsälaidun. Syrin kylä on korkeustasoltaan Lestijärven kunnan alhaisinta ja maasto on 
suurmuodoiltaan tasaista. Syrin seudullisesti arvokkaan kylämaisema-alueen halki virtaavat Lestijokeen 
laskevat Puikonpuro ja Peritalonpuro, jotka virtaavat syvälle uurtuneissa ja mutkittelevissa uomissaan. Syrin 
kylän peltoaukea rajautuu ympäröivään mäntymetsään. Peltoaukean monimuotoisuuteen kuuluvat 
metsäsaarekkeet, jotka rytmittävät avointa maisemaa. Jokilaakson nauha- ja kumpareasutusta esiintyy 
Lestijärvellä vain Syrin kylällä. Syrin kylä on elävä tehomaatalousvaltainen kylä ja rakennuskanta on eri-
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ikäistä mutta sijoittunut hyvin maantien ja reunametsien läheisyyteen rikkomatta avointa eheää 
peltomaisemaa 

Lestijärven maisema-alue, Lestijärven maisema-alueen muodostaa Keski-Pohjanmaalle harvinaisen suuri 
järvi ja järven maisemallisesti tärkeät saaret sekä rantavyöhyke. Lestijärvelle avautuu näkymiä varsinkin 
kunnan keskustasta, joka sijoittuu aivan järven rannan läheisyyteen sekä Tuikan kylältä. Rannalta 
katsottuna, järven laajuudesta johtuen näkymä on verrattavissa saaristomaiseen merimaisemaan. 
Lestijärven rannan läheisyydessä sijaitsee myös kallioalueita sekä rantalaitumia.  

Lestijokivarren kulttuurimaisemat; Kannus, Lestijokivarren maisema Kannuksessa on 
maisemarakenteeltaan tyypillistä Keski-Pohjanmaan jokiseudun kulttuurimaisemaa. Alueen arvoa nostavat 
luontosuhteiltaan arvokas ja maisemallisesti edustava Lestijoki.  Lestijoki on melko kapeauomainen, matala 
ja koskinen. Lestijoki on luonnon- ja kalataloudellisesti erittäin tärkeä joki, sillä se on säilynyt melko 
luonnontilaisena. Joki on suojeltu koskiensuojelulailla ja se kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 -
ohjelmaan. Alueen metsät ovat yleensä karuja ja mäntyvaltaisia, jokivarren lehtomaista vyöhykettä lukuun 
ottamatta. Maisemarakenne on tyypillistä Keski-Pohjanmaan jokiseudulle. Kannuksen taajama jakaa 
maisema-alueen kahteen osaan. Maisemarakenteen perusta on keskustaajaman pohjoispuolella kapea, 
soistuneiden selänteiden välinen viljelty jokilaakso, jonka selkeyttä rikkovat jokirantaan yltävät metsäiset 
moreenikumpareet. Taajaman eteläpuolella laajalle levittäytyvä tasainen jokilaakso on laajojen metsäisten 
suoalueiden kuvioima. Kannuksen keskustaajaman pohjoispuolisilla jokirannoilla vuorottelevat pellot 
kapeine joenvartta seurailevine puunauhoineen, metsäiset moreeniselänteet tai kumpareet sekä taajaman 
läheisyydessä avoimeen jokirantaan syntynyt asutus. Taajaman eteläpuolella pohjoiset jokirannat ovat 
metsäisiä ja etenkin joen eteläpuolella asuttuja. Maisema-alueen muinaisjäännökset - historialliset 
vesimyllyt, hautaröykkiöt ja kivikautiset asuinpaikat keskittyvät pohjoisosaan Väli-Kannuksen alueelle, 
Heiniemeen ja Polvikoskelle. Asutus sijoittuu jokea myötäilevän tien varrelle moreenikumpareille tai 
pellolle. Perinteinen ja maisemallisesti merkittävä rakennuskanta sijoittuu harvalukuisena ja hajalleen 
maisema-alueelle. 

Malisjokivarsi-Erkkilä, Malisjoki alkaa puroina Karsikkaan-Ruuskankylän alueelta jatkuen Maliskylän ja 
Nivalan keskustan kautta Pidisjärveen. Joen varsi on yhtäjaksoista viljelylakeutta kyläasutuksineen. Erkkilä-
Ahde alueella perinteistä maatilan asuinrakennusta edustaa mm. Vuolteenahon talo sekä maatalouden 
erään vaiheen energiamuotoa Peräahon tuulimylly. Alueen arvot pohjautuvat sen edustavuuteen vanhana 
ja edelleen elinvoimaisena maaseudun kulttuurimaisemana. Maisemakuvaa hallitsevat laajoina, tasaisina ja 
avoimina avautuvat viljelysalueet. Maisemalle luonteenomainen, omaleimaisuutta luova piirre on näkymien 
vaihtelu avoimista suljettuihin. Maisema-alueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
rakennuksia, joihin liittyy historiallisia, arkkitehtonisia ja maisemallisia arvoja. Maisema-alueen läpi kulkee 
Nivalasta Kärsämäelle johtava maantie. Tie kulkee maisema-alueen pohjoislaidalla loivapiirteistä 
selännealueen reunaa myötäillen. Tieltä avautuu monin paikoin komeita, avoimia näkymiä viljelysalueiden 
ja Malisjoen yli etelään. 

Ullavajärven kulttuurimaisema, Ullavanjärvi edustaa keskipohjalaista järven ympärille syntynyttä 
kulttuurimaisemaa, jolla on pitkät perinteet maataloudessa. Vanhaa rakennuskantaa alueella on enää 
vähän, mutta kulttuurimaisema on säilynyt arvokkaana ja elinvoimaisena. Ullavanjärven kulttuurimaisemat 
vaihtelevat koillisosien jylhien järvimaisemien ja lounaisosien alavien viljelymaisemien välillä. Maiseman 
peruselementit ovat matala ja rannoiltaan rikkonainen Ullavanjärvi ja sitä ympäröivät viljelyalueet. 
Maisema-alue rajautuu järven ympäristössä kumpuilevien moreeniselänteiden välisiin soihin ja 
havupuuvaltaisiin sekametsiin. Ullavanjärven matalilta rannoilta avautuu pitkiä näkymiä yli peltojen, 
rantakosteikkojen ja järvenselän. Erityisesti järven lounaisrannalla maisema on hyvin avointa ja viljelyalueet 
laajoja. Alueen lounaislaidalla on vanhoja perinnelaitumia ja pienipiirteisempiä peltoja vanhoine 
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kiviröykkiöineen ja metsäsaarekkeineen. Elinvoimainen maatalous ja maidontuotanto näkyvät maisemassa. 
Suurin maisemallinen uhka on vanhojen suoniittyjen ja kosteikkojen pusikoituminen erityisesti järven 
pohjoisrannoilla. 

Ylipään-Karjalahdenrannan kulttuurimaisemat, Maisema-alue on maakunnallisesti arvokas kokonaisuus. 
Alueesta tekevät omaleimaisen maastonmuotojen, vesistöalueiden ja viljelysalueiden monimuotoisuus. 
Maisemaan avautuvat näkymät ovat moninaisia ja vaihtelevia. Alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennusperintöä. Maisema-alue sijaitsee Haapajärven taajaman kaakkoispuolella. 
Maastonmuodot ovat kumpuilevia. Jokilaaksoa reunustaa lännessä kangasmaiden jono, idässä kookas 
Haittakallio. Selänteiden reunavyöhykkeillä on kivikautisia asuinpaikkoja. Viljelysalueet sijaitsevat 
Kalajokilaaksossa joen ja jokilaaksoa reunustavien selännealueiden väliin rajautuvilla loivasti jokea kohti 
viettävillä rinteillä. Ylipäässä joen itäpuolella viljelysmaisema on loivasti kumpuilevaa ja joen länsipuolella 
paikoin voimakkaasti kumpuilevaa. Rantapeltojen välissä on maisemaan vaihtelua antavia notkelmia. 
Maisemassa vaihtelevat viljelykäytössä olevat pellot sekä laidunmaat. Asuinpaikat sijaitsevat jokien törmillä 
ja teiden varsilla. Pihapiirit ovat yksittäisiä, peltoalueiden ympäröimiä, tai muutamista pihapiireistä 
muodostuvia ryppäitä ja nauhoja. Joen itärannalla Ylipäässä pihapiirit sijaitsevat joen partaalla harvana, 
mutta yhtenäisenä nauhana.  

5.3.6 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: 
Valtakunnallisen RKY-inventoinnin kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen 
kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. RKY on Museoviraston laatima 
inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta 1.1.2010 alkaen. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus 
perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja 
valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. 

Hankealueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Lähin kohde on 21 
km päässä sijaitseva Korhoskylä.  

Hankealueet vaikutuspiirissä (35km) sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön 
kohteet: 

• Korhoskylä (n. 21 km) 

• Kyösti ja Kalervo Kallion talot (n. 21,5 km) 

• Köyhänperän latoalue (n. 23 km) 

• Vähäkankaan kylänraitti (n. 27,5 km) 

• Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja savisilta (n. 28 km) 

• Mäkiraonmäen vanha astutus ja Kannuksen kirkko (n. 31 km) 

• Haapajärven kirkkoranta (n. 32 km) 

• Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo (n. 32 km) 

• Mattilanperän kylä (34,5 km) 
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Korhoskylä on hyvin säilynyt sekä kylärakenteensa, sitä ympäröivän maiseman että rakennuskantansa 
osalta. 

Korhoskylän eli Asemakylän rungon muodostaa vanha maantie ja sen vaikutuspiiriin sijoittunut 
rakennuskanta. Kylän vanhinta kerrostumaa edustaa Korhosen pihapiiri, joka muodostuu Ylitalon ja 
Järvirannan rekisteritiloista. Tien toisella puolen on Kiviluodon pihapiiri. Oulu-Seinäjoki-radan 
rautatieasema ympäristöineen 1880-luvulta on puolestaan antanut kylälle toisen nimen ja vaikuttanut 
erilaisten palveluiden rakentumiseen kylätien varteen. 

Ylitalon ja Järvirannan rakennukset muodostavat umpipihan, jossa on kaksi asuinrakennusta, pitkä aittarivi, 
talli ja kaksi liiteriä navetan ollessa pihapiirin ulkopuolella. Pihapiirin pohjoissivulla sijaitsevan Järvirannan 
asuinrakennuksen vanhimmat osat ovat mahdollisesti 1600-luvulta. Kivirannan pihassa on kaksi 
asuinrakennusta, joissa on toiminut mm. kauppa ja majatalo. Lisäksi pihassa on kellari ja liiteri sekä tien 
suuntainen navetta. 

Sievin rautatieasema on rakennettu pysäkin tyyppipiirustusten mukaan 1884-1886 ja laajennettu 
poikkipäädyllä 1908 (B. Granholm). Asemapäällikkö Mäkeläisen 1921 rakennuttama kaksikerroksinen 
asuinrakennus noudattaa asemarakennuksen arkkitehtuuria. Korhosen koulu on vuodelta 1896. 

Kylän vanhoista kauppataloista on kylätien varrella vielä mm. Sairasen uusrenessanssityylinen 
kauppahuone. Kylän koulu on Sievin vanhin koulurakennus. 

Kyösti ja Kalervo Kallion talot, joilla on olennaista merkitystä Kallion elämänvaiheiden (maanviljelijä, 
tilallinen, koko aikuisikä) ja elämäntyön (talonpoikaiston asia, valtiomies) arvioinnissa ja tulkinnassa. 

Heikkilä on aikanaan presidentti Kyösti Kallion isännöimän suurtilan pihapiiri, johon kuuluu asuinrakennus 
vuodelta 1897, väentupa ja useita ulkorakennuksia sekä tien toisella puolella sijaitseva Muhjalan 
asuinrakennus aittoineen. Heikkilä toimii edelleen tilan talouskeskuksena ja sen omistaja on Kallion sukua. 

Heikkilän lähettyvillä Malisjoen rannassa on Kyösti Kallion pojan kuvanveistäjä Kalervo Kallion 1939-1940 
rakennuttama Pajarin talo. Ateljeekodiksi rakennetussa talossa on klassistishenkinen avokuisti ja 
ikkunaluukut. Sisätilat kalusteineen ja taideteoksineen ovat alkuperäisessä asussa. 

Köyhänperän latoalue, jolla on noin 40 latoa pienellä alalla, edustaa harvinaistunutta Pohjanmaan 
viljelyslakeuksia aikoinaan leimannutta rakennettua maisematyyppiä. Latoalue muodostaa yhtenäisen ja 
harvinaisen kokonaisuuden. 

Köyhänperän alue on Nivalan maisemaa leimaavan laajan maanviljelyslakeuden koillislaidalla liittyen 
kahteen tilakokonaisuuteen. Ladot ovat perinteiseen tapaan ylöspäin liuhoja, uusien peltikattojen ohella on 
vielä muutamia puukattoja. 

Köyhänperä rajautuu Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 

Vähäkankaan tiivis kyläraitti, puolitoistakerroksisine pohjalaistaloineen edustava ja hyvin säilynyt 
esimerkki Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksoille tyypillisestä puhtokylästä. 

Kankaan kylään kuuluva Vähäkankaan nauhakylä sijoittuu Kalajokilaaksossa peltolakeudelta kohoavalle 
osittain kallioiselle, viljelyyn kelpaamattomalle harjanteelle. Talot ovat tiiviinä ryhmänä ja viljelysarat 
ulottuvat kylästä joelle. Vähäkankaan ydinalueella on kahdeksan kookasta, keskipohjalaista 
rakentamistapaa edustavaa puolitoistakerroksista talonpoikaistaloa, jotka piharakennuksineen 
muodostavat yhtenäisen raittinäkymän. Keskeiset talot ovat Pitkäsaari, Heino eli Vähäkangas, Otontalo eli 
Lähdemäki, Kivimäki, Ylimäki, Eskontalo eli Välipelto, Jussintalo ja Pihlajisto. 

Vähänkankaan kyläraitti on osa Kalajokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
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Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta, säilyneitä perinteisiä kirkonkylän elementtejä. 
Jokimaiseman päätepisteenä on pitäjän puinen, päätytornillinen 1786 rakennettu ristikirkko, jonka 
nykyinen asu on vuodelta 1892. Kirkon lähimaisemassa Kalajoen ylittää museosillaksi nimetty Savisilta, joka 
on toiseksi vanhin betonirakenteinen silta Suomessa. Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat 
maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita. 

Kalajoen saaret ovat maisemallisesti merkittävät. Jokiuomassa on museomyllyksi kunnostettu Helaalan 
mylly, jonka kanavarakennelma ja koneisto ovat vuodelta 1884. Nykyinen rakennus on rakennettu 1942 
tapahtuneen palon jälkeen alkuperäisen mukaiseksi. Mylly on maisemallisesti tärkeä osa Ylivieskan 
keskustaa. 

Latosaaren itäpuolella sijaitseva Savisilta on rakennettu kuuden luonnonkivestä muuratun silta-arkun 
varaan. Savisilta on nykyisin osa kevyen liikenteen väylää. Savisillan itäpuolella on puiston ympäröimä Mäen 
talo, jonka vanhimmat osat ovat vuoden 1830 tienoilta ja nykyasu 1940-luvulta. 

Mäkiraonmäen vanha astutus ja Kannuksen kirkko, Mäkiraonmäen 1900-luvun alun kirkonkylille 
tyypillinen rakentaminen ja tunnetun pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakentama Kannuksen kirkko 
muodostavat 1930-luvun paloa edeltävää aikaa edustavan kirkonkylämiljöön. 

Kannuksen keskustan alavasta maastosta kohoaa kunnan historiallinen keskus, nykyisin teiden saartama 
Mäkiraonmäki, eteläpuolellaan Kannuksen kirkko. Mäkiraonmäki perinteisine rakennuksineen on 1930-
luvulla sattuneesta tulipalosta säästynyt, 1800-luvun kuntakehityksestä kertova kokonaisuus muuten 
uudessa taajamakuvassa. Mäen etelärinteellä on viiden suurikokoisen, kaksikerroksisen rakennuksen 
ryhmä, johon lukeutuvat Jokelan, Mäki-Jokelan ja Vaetojan maatilarakennusten lisäksi entinen kunnan 
toimisto, Kuntala, pitäjän hirsinen lainamakasiini sekä poliittisen järjestötoiminnan keskuksena, 1900-luvun 
alkuvuosina rakennettu työväentalo. 

Kannuksen kirkon ja Mäkiraonmäen erottaa toisistaan nykyisin valtatie 28. Intendentinkonttorin 
suunnittelema puukirkko on rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla. Muodoltaan se on sisäkulmistaan 
viistetty ristikirkko, jonka kahdeksankulmaisesta ristikeskuksesta kohoaa terävään huippuun päättyvä 
lanterniini. Kirkon ja tapulin nykyinen ulkoasu on pääosin Mikko Karjalahden korjauksesta vuodelta 1880. 
Kirkon vieressä seisoo puinen kellotapuli vuodelta 1817. 
 
Haapajärven kirkkoranta, Haapajärven kirkkoranta puukirkkoineen ja pappiloineen ilmentää 1600-luvulla 
perustetun ja 1800-luvun puolivälissä itsenäistyneen seurakunnan keskuksen kehitystä. Ronkaalan pappilan 
pihapiirillä on lisäksi alkuperäiselle paikalle palautettuine 1780-luvun pappilarakennuksineen 
henkilöhistoriallista merkitystä maamme ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin lapsuuden 
kasvuympäristönä. 

Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo, Ullavan kirkko ja tapuli muodostavat pienen keskipohjalaisen 
kappeliseurakunnan 1700-luvun loppupuolella muodostuneen, hyvin säilyneen kirkollisen ympäristön. 
Pienen kirkonkylän vanhimpiin säilyneisiin rakennuksiin lukeutuva Vanha-Vion talo on taiteilijaprofessori 
Veikko Vionojan syntymäkoti. 

Uusklassistinen Ullavan puukirkko sijaitsee kirkonkylässä Ullavanjoen itäpuolella. Kirkko on poikkipäädyillä 
varustettu, alun perin oktogonin muotoinen pitkäkirkko. Kirkon kahdella sivulla ulkonevat pienet 
satulakattoiset eteishuoneet ja yhdellä sakaristo. Ristikeskuksesta nousee lyhtytorni. Ikkunat ovat 
pyörökaariset. Alttaritaulu on ullavalaissyntyisen Veikko Vionojan maalaama Ristiinnaulittu vuodelta 1928. 
Kirkon lounaispuolella seisoo erillinen, korkea kolminivelinen kellotapuli. Kirkkopihalla on sankarivainajien 
hautapaikka ja sitä ympäröi matalahko kivimuuri. 
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Kirkon lounaispuolella on Vanha-Vion talo, joka on ollut saman suvun omistuksessa 1500-luvulta asti. 
Taiteilija Veikko Laineen (Vionoja) synnyinkodin punamullattu päärakennus on valmistunut 1755 ja sitä on 
jatkettu 1880-luvulla päätykamareilla. Pihassa on ulkorakennus 1900-luvun alkupuoliskolta. 

Mattilanperän kylä on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille 1700-
luvun loppupuolella syntyneistä kruununtiloista, niiden rakennuskannasta ja kehityksestä. 

Mattilanperä on osa Kalajokeen laskevan Kähtävänojan varteen keskittynyttä Kähtävän kylää. 
Mattilanperän rakennustavaltaan vanhakantaiset rakennukset, kivinavetat sekä jalka-aitat ja paja ovat 
edustava esimerkki 1700-luvun suomalaisesta talonpoikaisrakentamisesta. 

Mattilan viiteen osaan jakautuneen tilan rakennuskanta on sijoittunut erittäin tiiviiksi ryhmäksi kylätien 
mutkaan. Kylätie kulkee asuinpihojen ja talouspihojen välistä. 

Mattilan asuinpihassa on kolme punamullattua asuinrakennusta, joista vanhin 1700-luvulta. Talouspihan yli 
kolmestakymmenestä rakennuksesta ovat kivinavetat vanhinta kerrostumaa. Myös luonnonkivestä ladotut 
navetat ovat 1700-luvulta ja niiden hirsinen yläosa on korvattu uudella 1813 tulipalon jälkeen. 

Arvo Kohde 
VAMA2021 Kalajokilaakson viljelysmaisemat noin 14 km 
VAMA 2021 Lestijokilaakson kulttuurimaisema noin 7 km 
VAMA 2021 Reisjärven kulttuurimaisemat noin 10 km 
VAMA 2021 Muurasjärven kulttuurimaisemat noin 33 km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat noin 7 km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Lestijokilaakso, Härkäneva-Syrin kulttuurimaisemat noin 15 

km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Lestijärven maisema-alue noin 16 km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Lestijokivarren kulttuurimaisemat Kannus noin 20 km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Malisjokivarsi-Erkkilä noin 21 km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Ullavanjärven kulttuurimaisema 24 km 
Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Ylipään-Karjalahdenrannan kulttuurimaisemat 

Kalajokivarressa noin 32 km 
RKY 1. Kyösti ja Kalervo Kallion talot 
RKY 2. Korhoskylä 
RKY 3. Köyhänperän latoalue 
RKY 4. Vähäkankaan kylänraitti 
RKY 5. Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja savisilta 
RKY 6. Mäkiraonmäen vanha asutus ja kannuksen kirkko 
RKY 7. Haapajärven kirkkoranta 
RKY 8. Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo 
RKY 9. Mattilanperän kylä 
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Kuva 38. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja RKY-alueet 
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5.3.7 Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: 
Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (MRKY) edustavat maakunnalle tyypillistä 
rakennuskantaa eri aikakausilta. Pääpaino on arvokkaalla rakennusperinnöllä, mutta kohteilla on usein 
myös kaupunki- tai kyläkuvallinen merkitys. 

Hankealueella ei sijaitse maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Lähin kohde on 1,5 
km päässä sijaitseva Kiiskilän kylä. Kylätien varren kaupparakennukset ja työväentalo muodostavat tiheän ja 
eheän kokonaisuuden. Hieman etäämmällä sijaitsevat SOK:n edustava osuuskauppa, nuorisoseuran talo ja 
jugendvaikutteinen koulurakennus. Vääräjoen läheisyydessä on kolme vanhaa pihapiiriä komeine 
päärakennuksineen ja talojen yhteinen mylly.  

Hankealueet vaikutuspiirissä (35 km) sijaitsevat maakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön 
kohteet: 

• Kiiskilä (n. 1,5 km) 

• Järvikyläntien - Kalliontien raitti (n. 10 km) 

• Sievin kirkonmäki (n. 10 km) 

• Vanhakirkko (n. 15 km) 

• Kukonkylä (n. 20,5 km) 

• Malisjokivarsi ja Jaakolan raitti (n. 21 km) 

• Korhoskylä (Asemakylä) (n. 21 km) 

• Nivalan kirkonkylä (n. 21,5 km) 

• Nivalan kirkonseutu (n. 21,5 km) 

• Paloperä (n. 21,5 km) 

• Kyösti ja Kalervo Kallion talot - Heikkilä (n. 
21,5 km) 

• Kyösti ja Kalervo Kallion talot - Pajari (n. 
21,5 km) 

• Reisjärventien raitti (n. 21,5 km) 

• Opistonmäki (n. 22 km) 

• Haapaperän raitti (n. 22,5 km) 

• Köyhänperän latoalue (n. 23 km) 

• Ängeslevän raitti ja Pylväsperä (n. 24 km) 

• Vähäkankaan kyläraitti (n. 27,5 km) 

 

 

• Rautatieaseman alue (n. 27,5 km) 

• Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja 
Savisilta (n. 28 km) 

• Kauppakatu (n. 28 km) 

• Kaakilanpuhto (n. 29,5 km) 

• Kantokylä (n. 30 km) 

• Niemelänkylän jokivarren talonpoikaistalot 
(n. 30,5 km) 

• Siiponkoski ja Isosaari (n. 31 km) 

• Vehkapuhto (n. 31 km) 

• Haapajärven kirkkoranta (n. 32 km) 

• Kähtävä (n. 35 km) 

• Harjunniemi (n. 33 km) 

• Haapajärven Kauppakatu (n. 33 km) 

• Rautio (n. 33 km) 

• Haapajärven rautatieasema-alue (n. 33 
km) 

• Tuomiperä (n. 34,5 km) 

• Mattilanperän kylä (n. 34,5 km) 
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Kuva 39. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY-alueet ja Maakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (MRKY) 
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Sähkönsiirron osalta maisemavaikutusten arviointi suoritetaan omana kokonaisuutena. Sähkönsiirron 
vaikutusten arvioinnissa korostuu voimansiirtolinjan näkyvyys ja erottautuminen ympäristöstään. 

 

Kuva 40. maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet suhteessa esisuunnittelun mukaisiin 
sähkönsiirron reittivaihtoehtoihin.  
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5.3.8 Raportointi ja vaikutusten arviointi maisema- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
Arviointityössä keskitytään selvittämään maiseman, kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun 
muutoksia, jotka aiheutuvat tuulivoimapuiston rakentamisesta. Tuulivoimalat ovat kauas näkyviä kohteita, 
joten ne muuttavat maisemaa ja niistä syntyy havaittavia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus 
riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. 

Tuulivoimaloilla on vaikutus myös laajemmin maiseman visuaaliseen luonteeseen. Joten alueella 
tapahtuvan maisemamuutoksen kokonaisvaikutuksella on merkitys maisemavaikutusten laatuun 
huomioiden myös alueen muut tuulivoima-alueet. Maisemavaikutusten kokeminen on jokaiselle ihmiselle 
henkilökohtainen kokemus, johon vaikuttavat havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoimaan.  

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset muokkaavat maisemaa luonnonmaisemasta ihmisen 
muokkaamaksi maisemaksi tai muuttaa maiseman mittasuhteita. Voimaloiden vaikutus ja niiden 
hallitsevuus maisemassa riippuu olemassa olevan maiseman luonteesta ja sen olemassa olevista muista 
maisemaa hallitsevista elementeistä. Maisemakuvan muutos ei määrity siis suoraan sitä kautta, kuinka 
paljon ja miten voimalat näkyvät havainnointipaikasta. 

Tuulivoimaloiden paikalliset vaikutukset ovat myös hyvin riippuvaisia tarkastelupaikasta. Avoimilta alueilta, 
joissa näkemälinjat ja suunnat ovat suuria, voidaan havaita hyvinkin kaukana olevat tuulivoimalat. Toisessa 
tarkastelupaikassa, joka sijaitsee esimerkiksi peitteisen metsän reunalla, tuulivoimaloita ei välttämättä 
havaitse lainkaan, vaikka ne olisivat hyvinkin lähellä. 

Vaikutusaluetta määriteltäessä käytetään Ympäristöministeriön opasta (Weckman 2006) ja 
Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimakaavoituksessa SY I/2016). Tuulivoimaloiden näkymisestä on 
todettu seuraavaa: ”Yleistäen voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa 
paljaalla silmällä 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. 15–
20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa 20–30 
kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien roottorien lavoista heijastuvat pienet 
valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumisefekti” korostaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä.” 

Vakiintuneeksi käytännöksi muodostuneet etäisyysvyöhykkeet on todettu seuraavalla tavalla: 

• Välitön vaikutusalue noin 0-2 km,  
o varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset.  

• Lähivaikutusalue noin 2-5 km 
o voimala on riittävän suurissa avoimissa tiloissa huomiota herättävä elementti maisemassa.  
o Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

• Ulompi vaikutusalue 5-10 km 
o voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen koon tai etäisyyden hahmottaminen 

vaikeaa  
o lentoestevalot erottuvat pimeällä.  

• kaukovaikutusalue noin 10-20 km  
o voimala näkyy, mutta tuulivoimapuiston rakenteet sulautuvat kaukomaisemaan. 
o lentoestevalot erottuvat pimeällä.  

• teoreettinen maksiminäkyvyysalue noin 20-35 km  
o torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa.  
o lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa.  

Vaikutusten arvioinnissa suurimman painoarvon saavat lähivaikutusalue ja ulompi vaikutusalue (0–10 km), 
etenkin avoimien maisema-alueiden osalta, joissa voimaloiden voidaan katsoa muodostavan hallitsevan 
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elementin maisemassa. Näillä alueilla maisemavaikutukset ovat suurimmat, elleivät esimerkiksi metsät, 
puusto ja pihapiirit estä näkymiä voimaloihin. 

Kaukovaikutusalueiden (10–20 km) tarkastelu on yleispiirteisempää, mutta etenkin avointen maisema-
alueiden osalta tarkastelu on tärkeää, sillä alueen tunnistetut maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot 
sijoittuvat jokilaaksojen avoimille viljelyalueille. Maisemavaikutusten arvioinnissa painotetaan 
yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. 

Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (20–30 km) alueelta tehdään yleispiirteinen tarkastelu, sillä tällä 
etäisyydellä tuulivoimalat sulautuvat osaksi suurmaisemaa. 

Edellä mainitun oppaan lisäksi maisemavaikutusten arviointityössä käytetään myös teoksia 
Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö, 2013) ja Tuulivoimalat ja 
maisema (Weckman, 2006), sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton laatimia inventointeja, maakuntakaava-
aineistoa sekä Museoviraston tuottamia aineistoja. 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona ja 
esiselvitysmateriaalina käytetään avoimesti saatavilla olevia aineistoja, karttoja ja ilmakuvia sekä 
lähialueiden muiden tuulivoimahankkeiden julkisia aineistoja. Keväällä ja kesällä 2022 alueelle on tehty 
kahden maisema-arkkitehdin toimesta noin kolme maastotyöpäivää, eli kuusi henkilötyöpäivää kestänyt 
vierailu, jonka tuloksia ja havaintoja yhdessä lähtöaineiston sekä esiselvityksen kanssa käytetään 
selostusvaiheen arviointiyössä. 

Tuulivoimapuiston rakenteiden vaikutuksia arvioidaan suhteutettuna valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia 
maisemakuvaan arvioidaan maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Maisemalliset 
yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. 

Maisema ja kulttuuriympäristön arviointia ja käsittelyä tukemaan laaditaan näkemäalueanalyysi, joka antaa 
yleiskuvan siitä, mille alueille ja missä määrin voimalat tulisivat näkymään. Tämän lisäksi 
maisemavaikutuksia havainnollistetaan muun muassa havainnekuvien avulla, joihin suunnitellut voimalat 
tullaan sijoittamaan.  

Mallinnukset ja havainnekuvat laaditaan hyödyntäen WindPRO-ohjelmaa. Maastomallinnustarkastelun 
pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin mallinnetaan tuulivoimalat. Mallinnusta 
varten otettavat valokuvat otetaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat havaittavissa. Valokuvat otetaan 
siten, että ne vastaavat ihmissilmän näkymää. Havainnekuvia laaditaan eri suunnilta ja etäisyyksiltä.  

Tuulivoimapuiston rakenteiden vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia vaikutuksia maisemakuvaan 
arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Maisemalliset yhteisvaikutukset 
lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. 

Sähkönsiirtoon liittyvät maisemaselvitykset tullaan laatimaan esisuunnittelun valmistuttua, reittilinjauksen 
hyväksymisen jälkeen. Vaikutustenarvioinnin tueksi laaditaan kuvasovitteita ja tehdään maastokatselmus 
voimajohtolinjaukselle. Arvioinnissa tarkastellaan voimajohtolinjan eri vaihtoehdot ja vaikutukset 
seuraaviin asioihin: 

• ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys 
• maa, maaperä, vedet, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 
• yhdyskuntarakenne, aineellinen omaisuus, maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö 
• luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 
• näiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet. 
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5.3.9 Muinaisjäännökset 
Hankealueelta tunnetaan entuudestaan yksi muinaisjäännöskohde, suunnittelualueen pohjoisosassa 
sijaitseva tervahauta, Korkiamaa työ- ja valmistuspaikat (muinaisjäännöstunnus 1000025341). Laajemmassa 
skaalassa katsoen muinaisjäännökset keskittyvät jokivarsien viljelylaaksoihin. 

 

 

Kuva 41. Tunnetut muinaismuistot hankealueella ja sen lähiympäristössä 

Maastokaudella 2022 hankealueelle tullaan tekemään arkeologinen inventointi, jossa huomioidaan ja 
käydään läpi hankealueen muuttuvan maankäytön alueet. Arkeologinen inventointi huomioi 
esisuunnittelun mukaisen voimaloiden sijoittelun, uusien teiden sekä alueen sisäisen sähkönsiirron 
rakentamisalueet. Raportin valmistuttua se tullaan toimittamaan viranomaisille tarkastettavaksi. 
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Kuva 42. Tunnetut muinaismuistot esisuunnittelun mukaisilla sähkönsiirtoreiteillä 

Sähkönsiirtoon liittyvät arkeologiset tullaan laatimaan esisuunnittelun valmistuttua, reittilinjauksen 
hyväksymisen jälkeen joko syksyllä 2022 tai keväällä 2023.  

Sähkönsiirron vaihtoehto A Kenkäkangas-Kukonsyrjä, esiselvitetyllä johtoalueen vaikutusvyöhykkeelle 
sijoittuu kaksi tunnettua muinaismuistoa: 

• Koivuhaudankangas 1000043241, rajamerkit ja välittömässä läheisyydessä sijaitseva tervahauta 
• Antinoja 1000043258, tervahauta 

Sähkönsiirron vaihtoehto B Kenkäkangas-Ullava, esiselvitetyllä johtoalueen vaikutusvyöhykkeelle sijoittuu 
kolme tunnettua muinaismuistoa: 

• Kaunisvesi 10000253303, tervahauta 
• Hongistonoja 1000043305, tervahauta 
• Kerttulan tervahaudat 1000010571, tervahauta 
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5.3.10 Raportointi ja vaikutusten arviointi muinaisjäännökset 
Vaikutusten tunnistaminen arkelogisessa inventoinnissa on määritettävissä muuttavan maankäytön 
alueille. Hankkeen elinkaaren aikana korostuvat etenkin rakennusvaihe ja käytön päättämisen purkuvaihe, 
kun alueella tehdään maankäyttöön liittyviä töitä. 

Vaikutusalue on voimalan sijainti rakentamiseen liittyvine alueineen, uudet tiet ja kaapelireitit, olemassa 
olevien teiden laajennus ja parannusalueet sekä sähkönsiirtoreitti.   

Arviointimenetelmänä pyritään jo suunnittelun yhteydessä lieventämään vaikutuksia siten, että 
arkeologisen inventoinnin tulokset huomioidaan ja kriittiset alueet jätetään koskemattomiksi. Mikäli 
inventoinnin yhteydessä on kohdennettu uusia muinaismuistoja muuttuvan maankäytön alueille, pyritään 
ensisijaisesti tehtyjä suunnitelmia päivittämään siten, että negatiiviset vaikutukset muinaismuistokohteisiin 
voidaan välttää. Käytännössä tämä tarkoittaa kohteiden rajaamista muuttuvan alueidenkäytön 
ulkopuolelle. Mikäli kohteen rajaaminen muuttuvan alueidenkäytön ulkopuolelle ei ole mahdollista, 
käynnistetään asianmukainen prosessi muinaisjäännöksen poisinventoinnin suhteen Museoviraston kanssa 
ja kyseisen menettelyn suorittamisessa noudatetaan asianmukaisista lainsäädäntöä ja käytäntöjä. 
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5.4 Kasvillisuus, eläimistö ja luontoarvoltaan merkittävät kohteet 
 

5.4.1 Esiselvitys 
Talvella 2022 esisuunnittelun käynnistyttyä aloitettiin hankealuetta koskeva esiselvitys. Tavoitteena oli 
selvittää hankealueen mahdollisia olemassa olevia luontotietoja, jotta maastokaudella 2022 laadittavat 
luontoselvitykset voidaan suunnitella ja kohdistaa mahdollisimman hyvin. 

Luontoselvitysten lähtöaineistona käytetään mm. lajitietokeskuksen tietoja, Maanmittauslaitoksen 
ilmakuva- ja karttamateriaalia, valtakunnan metsien inventoinnin puustotietoja, Zonation-aineistoa sekä 
Metsäkeskuksen kuviotietoja. Lähtöaineistona hyödynnetään lisäksi maastokarttoja sekä ilmakuvia. 

Esiselvitystä varten hankittiin alueelta olemassa olevat luontotietoaineistot, arvioitiin eri asioiden ja lajien 
selvitystarve sekä annetaan suositukset mahdollisten selvitysten toteuttamisesta ja aikataulutuksesta. 
Tämän selvityksen avulla on mahdollista tunnistaa todennäköiset luontoarvokohteet ja kohdentaa 
tarvittavat maastoinventoinnit niille oikea-aikaisesti. Maastokauden 2022 työt ovat käynnistyneet maalis-
huhtikuussa 2022 ja jatkuvat koko maastokauden ajan. Maastokauden 2022 tavoitteena on luoda alueesta 
riittävän yksityiskohtainen kokonaiskuva, jotta tuulivoimapuiston esisuunnittelua voidaan viedä eteenpäin 
riittävän vahvan tiedon perusteella. Maastokauden 2022 jälkeen ja esisuunnittelun valmistuttua, 
suunnitellaan maastokaudelle 2023 tehtävät täsmentävät ja kohdennetut selvitykset, joiden perusteella 
voidaan arvioida vaikutukset täsmällisesti ja oikein. Sähkönsiirtoon liittyvät luontoon ja eläimistöön liittyvät 
selvitystyöt tullaan tekemään maastokaudella 2023. 

5.4.2 Luonnon yleispiirteet, kasvillisuus ja luontotyypit 
Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Sievi sekä Kenkäkankaan hankealue sijoittuvat Keskiboreaaliselle 
Pohjanmaan vyöhykkeelle lohkossa Suomenselkä ja Perämeren rannikko (3a1). Suoalueiden osalta alue 
sijoittuu vaihettumisvyöhykkeelle, jossa Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaan vaihettuvat Pohjanmaan 
aapasoiden vyöhykkeeseen. Kangasmaan talousmetsät ovat kasvupaikkatyypiltään pääosin Pohjois-Suomen 
variksenmarjapuolukkatyypin (EVT) kuivahkoja kankaita tai kuusivaltaisia tuoreita puolukka-mustikkatyypin 
(VMT) kankaita.  

Hankealueen metsät edustavat latvus- ja ikärakenteeltaan pääasiassa talousmetsiä. Alueella on niukasti 
iäkkäämpää metsää ja moni iäkkäämpi metsäkuvio on aikanaan harvennettua. Zonation-aineiston 
perusteella potentiaalista, monimuotoisempaa metsäympäristöä on Väärinnevan alueella (laajalti tosin 
muuttuneita ympäristöjä eli vanhoja suo-ojitettuja alueita), Parviaisennevan tuntumassa sekä hankealueen 
pohjoisosassa niin ikään aikanaan kauttaaltaan ojitetuilla alueilla. Hankealueella ei ole arvokkaita kallio- tai 
maaperän kohteita. 

Ehdoton valtaosa alueen turvemaista on ojitettuja. Ojitukselta säästyneet kohteet ovat lähinnä aapasoiden 
rimpiosia tai pienialaisia puustoisia matalaturpeisia soita. Hankealueella tai sen lähialueilla ei ole ojituksilta 
paremmin säilyneitä suoyhdistymäkokonaisuuksia. Laajimmin säilynyt suoalue on tuulipuistoalueen 
pohjoisosaan sijoittuva suoalue, jonka laiteet ovat itäosista ojittamatta. 
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Kuva 43. Soiden ojitustilanne hankealueella ja sen lähiympäristössä 

Hankealueelle sijoittuu kahdeksan luonnontilaista lampia sekä Vääräjoki ja Takkuoja merkittävimpinä 
vesistöuomina. Muutoin luonnontilaisia tai osittain luonnontilaisia uomia alueella on hyvin vähän laajojen 
suo- ja metsäojitusten johdosta. 

Lähtötietojen perusteella hankealueelle sijoittuu kymmenkunta Metsäkeskuksen erityisen tärkeinä 
elinympäristöinä rajaamia kohteita (Metsäkeskuksen Avoin metsä- ja luontotieto 23.3.2022), joista pääosa 
on vähäpuustoisia soita. Hankealueelta tunnetaan yksi lähteikköalue Löytälammilta. 
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Kuva 44. Zonation-aineiston (valtakunnallinen) suurimmat arvot (0,75-1.0) saavat alueet sekä 
Metsäkeskuksen metsälakikohteet 

Vaikutusten tunnistaminen kasvillisuus ja luontotyypit 

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan sekä luonnonympäristössä tapahtuvat pysyvät muutokset että 
rakentamisaikaan rajoittuvat vaikutukset. Lisäksi huomioidaan toiminnan loppumisen jälkeiset vaikutukset 
luontoon. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen laajempialaiset vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen, luonnonalueiden pirstoutumiseen sekä ekologisiin yhteyksiin. Luontokohteisiin ja 
lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnit tehdään kokeneiden biologien toimesta, ympäristöhallinnon 
laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistuksena käytetään muun muassa teosta ”Luontoselvitykset ja 
luontovaikutusten arviointi” (Mäkelä & Salo 2021) 
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Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat muutokset syntyvät pääasiassa muuttuvan maankäytön 
takia. Kasvillisuutta poistetaan ja aluetta rakennetaan tuulivoimaloiden, mahdollisen sähköaseman, 
huoltoteiden rakentaminen/ parantaminen ja maakaapelireittien sijoituspaikoilla ja lähiympäristössä. 

Muuttuvan maankäytön myötä myös alueen valo-olosuhteet ja pienilmasto voivat muuttua joiltain osin. 
Myös alueen hydrologiassa voi tapahtua muutoksia ja elinympäristö voi pirstoutua jossain määrin. 
Hankkeen vaikutuksia luonnonympäristöön, luontotyyppeihin ja suojelullisesti huomioitaviin lajiesiintymiin 
arvioidaan luontoselvityksen tulosten perusteella. 

Selvitykset kohdennetaan tarkemmin hankesuunnitelman mukaisille voimalapaikoille, mahdolliselle 
sähköasema-alueelle sekä tie- ja kaapelilinjauksille.  Luonnon yleispiirteiden lisäksi maastossa kartoitetaan 
ja rajataan mahdolliset luonnonsuojelulain 29 § suojellut luontotyypit ja metsälain 10 § metsäluonnon 
erityisen tärkeät elinympäristöt. Lisäksi kartoitetaan vesilain 11 § vesiluonnon suojelutyypit (lähteet, norot, 
alle hehtaarin kokoiset lammet ja järvet) sekä vesilain 2 § purot. Lisäksi maastossa kartoitetaan muut 
alueen luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet, kuten uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 
2018).  

Arviointimenetelmä kasvillisuus ja luontotyypit 

Muutokset ovat paikallisia, eli vain hankealueella sijaitsevia ja kohdentuvat niille alueille, joissa 
maankäytölle kohdistuu muutospainetta. Tarkastelualueena on koko tuulipuistoalue ja sähkönsiirtoreitit 
keskittyen niille alueille, joissa maankäyttö muuttuu. Laajemmassa kokonaisuudessa tarkastellaan 
hankealueen tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja niiden ekologisten olosuhteiden säilyminen. 

Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja arvioinnissa huomioidaan 
seuraavia näkökohtia:  

• Välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-aloissa  
• Välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä  
• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit)  
• Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen / lajin suojelubiologiseen statukseen sekä 

edustavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti  
• Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä lajin paikallista 

kantaa verottaviin muihin tekijöihin 

5.4.3 Linnusto 
Hankealueella ei sijaitse kansainvälisesti (IBA), valtakunnallisesti (FINIBA) tai maakunnallisesti (MAALI) 
tärkeitä linnustoalueita, eikä Natura-alueita, joiden suojeluperustena on Lintudirektiivi. Lähin FINIBA-alue 
on Pesäneva-Pitkäneva-Rimpinevan alue, joka sijoittuu lähimmillään yli 9 kilometriä hankealueesta itään. 
Muut FINIBA-alueet sijaitsevat yli 18 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lähin IBA-alue sijaitsee noin 55 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Kivinevan alue sekä Pesäneva ovat hankealuetta läheisimmät Natura 
2000 -alueet, joiden suojeluperusteena on lintudirektiivi. Kivineva sijoittuu hankealueeseen nähden sen 
eteläpuolelle noin 4,5 kilometrin etäisyydelle, ja Pesäneva itäpuolelle noin 9 kilometrin etäisyydelle. 
Lähimmät maakunnalliset lintualueet ovat vastaavia kuin Finiba-alueet. Lisäksi hankealueen koillispuolella 
noin 11 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Aartaminnevan alue. 

Viranomaistietojen mukaan hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei esiinny uhanalaisten 
päiväpetolintulajin reviirejä. Lähimmät tiedossa olevat reviirit ovat vajaan 10 kilometrin etäisyydellä. 
Hankealueen pesimälinnustosta on niukasti aiempia tietoja, eikä hankealueelta tai sen välittömästä 
läheisyydestä tunneta pesimälinnuston kannalta arvokkaita kohteita. Lajitietokeskuksen tietojen mukaan 
hankealueen lajistoon kuuluvat liro ja pohjansirkku. 
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Pesimälinnusto: 

Hankealueen pesimälinnustoselvitys tehtiin maalintujen kartoitus- ja pistelaskennasta annettuja ohjeita 
soveltaen touko–kesäkuun aikana vuonna 2022, yhteensä noin 100 h. Selvitykset on kohdennettu 
hankealueen linnustollisesti ennakkoon tunnistettuihin potentiaalisiin alueisiin (vanhat, luonnontilaiset 
metsät, luonnontilaiset suot). Lisäksi selvitettiin hankealueen linnustoa yleisellä tasolla tavanomaisemmissa 
ympäristöissä. Osin selvitykset ovat olleet päällekkäisiä metsäkanalintuselvitysten kanssa. 

Pöllölajien reviireitä kartoitettiin yöajan kuunteluin keväällä 2022. Selvitykset tehtiin osin päällekkäin 
metsäkanalintuselvitysten kanssa. Pöllöjä kartoitettiin kahtena maastopäivänä. Metsäkanalintujen (metso 
ja teeri) soidinalueita kartoitettiin keväällä ja kesällä 2022. Metson soidinalueita etsittiin huhti-toukokuussa 
kiertelemällä ja kuuntelemalla sopivia soidinbiotooppeja aamuöiden ja aamujen aikana kolmena 
maastopäivänä.  

Ympäristövaikutusten arviointi painottuu suojelullisesti arvokkaisiin ja/tai tuulivoiman linnustovaikutuksille 
herkempiin lajeihin. Lisäksi arvioinnissa esitetään arvio vaikutuksista arvokkaisiin lintukohteisiin. YVA-
selostuksessa esitetään arvokohteet, uhanalaisten lajien ja petolintulajien reviirit kartoin. Pesimälinnuston 
osalta arvioidaan erikseen hankkeen rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset. Hankkeen vaikutukset 
arvioidaan asiantuntija-arviona perustuen tutkimustietoon. Hankkeen vaikutusalueella elävän uhanalaisen 
lajin osalta arvioinnissa hyödynnetään Metsähallituksen tuottamaa elinympäristömallia. 

Muuttolinnusto 

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella kulkee kansainvälisesti merkittävä lintujen muuttoreitti. Vuosittain 
reittiä pitkin muuttaa satoja tuhansia lintuja niiden pohjoisempana sijaitseville pesimäalueille. 
Rannikkoalueelle sijoittuvien valtakunnallisesti tärkeiden muuttoreittien kautta kulkee kymmeniä 
suojelullisesti arvokkaita lintulajeja sekä runsaasti tuulivoiman linnustovaikutuksille herkkiä lajeja kuten 
joutsenia ja hanhia sekä muita vesilintuja, petolintuja, kurkia, kahlaajia, lokkilintuja ja kyyhkyjä. Alueen 
merkittävimpien muuttoreittien ulkopuolella, Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-alueella lintujen 
muutto on yksilömäärältään vähäisempää ja luonteeltaan hajanaisempaa. 
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Kuva 45. Kenkäkankaan hankealueen sijoittuminen ja lintujen valtakunnalliset päämuuttoreitit. Sininen, 
kurjen syysmuuttoreitti ja punainen metsähanhen kevätmuuttoreitti sekä laulujoutsenen kevät- ja 
syysmuuttoreitti (Lähde: Toivanen ym. 2014) 

Kenkäkankaan hankealue sijoittuu joiltain osin Pohjois-Pohjanmaan eteläosien sisämaa-alueelle, jonka 
kautta kulkee valtakunnallisesti tärkeä kurjen syysmuuttoreitti. Muuttoreitti alkaa Oulunseudun 
kerääntymisalueelta, joka on IBA-alue. Alueella levänneet kurjet siirtyvät etelälounaaseen, Keski-Suomen 
länsiosan ja Pirkanmaan kautta Hankoniemelle.  

Kurkimuutto ajoittuu syyskuulle ja pääosa muutosta tapahtuu nopeasti yhden tai kahden päämuuttopäivän 
aikana. Päämuutossa alueen kautta saattaa muuttaa yli toistakymmentätuhatta kurkea. Kurkimuutto 
ajoittuu yleensä pohjoistuulisille päiville, jolloin linnut lentävät selvästi törmäyskorkeuden yläpuolella. 
Kurkien tarkemman muuttoreitin sijoittumista ohjaa muuttohetkellä vallitseva tuulen suunta ja 
voimakkuus.  

Lintujen muutto sisämaa-alueilla melko heikkoa lintujen muuttaessa laajan alueen kautta tasaisena virtana. 
Muutto tiivistyy yleensä lintujen muuttosuuntien mukaisesti suuntautuvien vesistöjen tai muiden selvien 
maanpinnanmuotojen (esim. harjut, tunturijono, laaja suo- tai peltoalue) kohdalle. Vasaman hankealueen 
ympäristössä ei sijaitse sellaisia lintujen muuttosuuntaan suuntautuvia maaston muotoja, jotka ohjailisivat 
lintujen muuttoreittiä. 

Hankealueella tai läheisyydessä ei ole tiedossa olevia muuttolintujen merkittäviä levähdys- tai 
ruokailualueita. Kokilaaksojen peltoalueille tiedetään kerääntyvän jonkin verran muutolla levähtäviä lintuja 
kuten esimerkiksi joutsenia ja hanhia, kurkia ja kahlaajia.  

Muutonseurannat toteutettiin keväällä 2022 ja toteutetaan syksyllä 2022. Havaituista linnusta kirjattiin 
lajitiedon ja yksilömäärän lisäksi lentokorkeus ja -suunta, havaintoaika sekä mahdolliset lisätiedot. Kunkin 
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havainnon osalta kirjattiin ylös, sijoittuiko lentoreitti hankealueelle vai sen ulkopuolelle. Muutonseuranta 
jakautuu työmäärällisesti noin 40 h keväällä ja noin 40 h syksyllä. 

Ympäristövaikutusten arviointi painottuu muuttolintujen osalta erityisesti törmäysherkempiin 
suurempikokoisiin lajeihin. Arvioinnissa hyödynnetään myös muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden 
muuttolinnustoselvityksiä ja muuta kirjallisuustietoa. 

Vaikutusten tunnistaminen linnusto 

Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: suoriin ja epäsuoriin 
vaikutuksiin. Suorat vaikutukset ovat törmäyskuolleisuudesta johtuvia vaikutuksia. Epäsuorat vaikutukset 
näkyvät lajistokoostumuksessa ja yksilömäärissä pidemmällä aikavälillä. Epäsuoria vaikutuksia ovat häirintä, 
estevaikutus ja elinympäristömuutokset (esim. Hötker ym. 2006, Drewitt & Langston 2006, Langston & 
Pullan 2003 sekä Fox ym. 2006). Vaikutukset jakautuvat myös ajallisesti rakennusvaiheen ja 
tuotantovaiheen erityyppisiin vaikutuksiin (Pearce-Higgins ym. 2012). Vaikutusten kohteena voivat olla joko 
tuulivoimahankkeen vaikutuspiirissä talvehtivat ja levähtävät lajit tai pesimälajisto. 

 

Kuva 46. Yleistetty kaavio tuulivoimatuotantoalueiden linnustovaikutuksista. 

Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset ovat usein hyvin vaihtelevia ja riippuvat hankkeen mittasuhteista, 
teknisistä ratkaisuista, maantieteellisestä sijainnista sekä ympäröivän alueen topografiasta ja alueen 
linnuston koostumuksesta. Lisäksi vaikutukset ovat pääsääntöisesti laji- ja paikkakohtaisia (Drewitt & 
Langston 2006).   

Stewart ym. (2007) osoittivat metatutkimuksessaan, että yleisesti ottaen tuulivoimahankkeilla on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia linnuston runsauteen tuulivoimahankkeiden alueella ja 
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linnustovaikutuksissa on huomattavia eroja hankkeiden ja lajikohtaisten vaikutusten välillä. Tutkimuksesta 
ei käynyt ilmi, johtuivatko kielteiset muutokset lintujen esiintymisessä tuulivoimahankkeiden välttelystä vai 
populaatiotason kielteisistä vaikutuksista. Tutkimuksessa vaikutusten arvioinnissa mukana olivat myös 
talvehtivat linnut, jotka voivat olla alttiimpia reagoimaan häiriötekijöihin verrattuna pesiviin lintuihin 
(vertaa Pearce-Higgins ym. 2012 ja Hötker ym. 2006). Vaikutuksille alttiimpia lajiryhmiä järjestyksessään 
olivat sorsalinnut (Anseriformes), kahlaajat (Charadriiformes), haukat (Falconiformes, Accipitriformes) ja 
varpuslinnut (Passeriformes). Mitä kauemmin tuulivoimahanke oli ollut toiminnassa, sitä suuremmat 
kielteiset vaikutukset olivat. Voimaloiden lukumäärällä tai koolla ei sen sijaan ollut juurikaan merkitystä 
(Stewart ym. 2007). Toisaalta Pearce-Higgins ym. (2012) osoittivat tutkimuksessaan, että suurimmat 
pesimälinnustovaikutukset syntyivät rakennusvaiheessa ja häiriötila palautui joidenkin lajien osalta 
normaalitasolle rakennusvaiheen jälkeisinä vuosina energiantuotannon jo alettua. Tutkimuksessa oli 
mukana kymmenen lajia: nummiriekko, kapustarinta, töyhtöhyyppä, suosirri, taivaanvuohi, kuovi, 
niittykirvinen, kiuru, kivitasku ja pensastasku.  

Eri elinympäristöissä sijaitsevien tuulivoimahankkeiden vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja kohdistua 
eri lajeihin. Avomerihankkeiden mainittavimpia vaikutuksia ovat estevaikutukset, häirintä ja 
elinympäristömuutokset. Avomailla edellä mainittujen lisäksi usein myös törmäysvaikutukset nousevat 
merkittävimmiksi haittavaikutuksiksi. 

Voimajohdot vaikuttavat paikallisesti metsälinnustoon johtoaukean hakkuiden seurauksena. Puuton 
johtoaukea aiheuttaa muutoksia alueen elinympäristörakenteessa ja voi vaikuttaa alueen pesimälajiston 
laji- ja runsaussuhteisiin paikallisesti. Lisäksi linnut voivat törmätä voimajohtoihin. 

Arviointimenetelmä linnusto  

Hankkeen linnustoselvitykset on tehty pääosin vuonna 2022. Selvitykset käsittivät pöllö-, metsäkanalintu-, 
petolintu- ja pesimälinnustoselvitykset sekä kevät- ja syysajan muutonseurannan. Syysmuuton seuranta 
tehdään syksyn 2022 kuluessa. Tehtyjen linnustoselvitysten tulokset raportoidaan YVA-selostuksen 
yhteydessä.  

Pesimälinnustokartoitus tehtiin kolmena kartoituskertana. Kartoitukset keskitettiin linnustollisesti 
monimuotoisempiin ympäristöihin. Ensimmäinen kartoitus tehtiin koko alueen kattavasti. 2. ja 3. 
kartoituksessa keskityttiin linnustollisesti potentiaalisiin ympäristöihin, kuten avosuot, sekametsät, 
varttuneet metsät ja vesiuomien ympäristöt. Kartoitukset tehtiin touko-kesäkuussa. Pöllökartoitus tehtiin 
huhtikuussa ja metsäkanalintukartoitus huhti-toukokuussa.  

Linnustoselvitysten tulosten lisäksi arvioinnissa hyödynnetään mahdollisia olemassa olevia tietoja. 
Erityisesti muuttolinnuston osalta hankkeen vaikutustenarvioinnissa pyritään hyödyntämään myös muita 
seudun tuulivoimahankkeiden yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Petolintujen ja muiden suojelullisesti 
arvokkaiden lajien tunnetut pesäpaikat on selvitetty lajitietokeskuksen tiedoista (huhtikuu 2022).  

Arviointi hankkeen linnustoon kohdistuvista vaikutuksista tehdään asiantuntijatyönä tuulivoiman 
linnustovaikutuksista julkaistua kirjallisuutta apuna käyttäen. Arvioinnissa keskitytään suojelullisesti 
arvokkaisiin ja tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedettyihin lajeihin, erityisesti suuriin petolintuihin. 
Arvioinnin yhteydessä esitetään myös ehdotukset vaikutuksien lieventämiseen ja seurantaan liittyen.  
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5.4.4 Riistalajisto ja muu eläimistö 
 

Riistalajit, suurpedot ym. nisäkkäät 

Lähtöaineiston perusteella alueella esiintyy todennäköisesti tavanomaisia riistalintuja, kuten teertä, 
metsoa, riekkoa, pyytä ja sekä joitakin sorsalintuja. Muista riistalajeista alueella esiintyy ainakin hirveä ja 
metsäjänistä. Lisäksi alue sijoittuu karhun, ahman ja ilveksen levinneisyysalueille. Lajitietokeskuksen 
tietojen perusteella alueelta ei ole havaintoja suurpedoista eikä alueella ole tunnettuja suden, karhun tai 
ilveksen reviirejä (Luonnonvarakeskus 2022). Hankealue sijoittuu tunnettujen Toholammin ja Kärsämäen 
reviirien väliin jäävälle alueelle. 

Liito-orava 

Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella (Luonnonsuojelulaki 
1996).  

Lajista ei ole aikaisempia havaintoja hankealueelta eikä lajista tehty havaintoja linnustoselvitysten 
yhteydessä. Hankealueella toteutetaan kohdennettu liito-oravakartoitus keväällä 2023 linnustoselvityksissä 
lajille potentiaalisiksi tunnistetuilla alueilla (kuusivaltaiset, varttuneet sekametsät, kuusikot sekä 
lehtipuuvaltaiset metsiköt). 

Viitasammakko 

Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin ja lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella (Luonnonsuojelulaki 
1996). Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaan alueellinen ELY-keskus voi yksittäistapauksissa 
myöntää poikkeuksen em. kiellosta luontodirektiivissä (16 artikla) mainituin perustein. Lupa voidaan 
myöntää vain, jos kyseessä on yleisen edun kannalta tärkeä hanke eikä muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja 
lajin kanta säilyy suotuisana. 

Viitasammakon levinneisyys kattaa lähes koko Suomen. Viitasammakko suosii elinympäristönään 
kosteikkoja, pieniä lampia, matalia järvien- ja merenlahtia ja märkiä välipintaisia aapasoita. Hankealueella 
sijaitsee soveltuvia elin-/lisääntymisympäristöjä, mutta nämä ovat vältettävissä rakentamistoimenpiteiltä 
eikä tuulivoimahankkeella ole vaikutuksia. 

Lajista ei ole aiempia havaintoja hankealueelta tai sen läheisyydestä. Viitasammakkoselvitys toteutetaan 
vuonna 2023 kohdentaen se lajille ominaisiin lisääntymisympäristöihin (lammet ja lammikot sekä 
rimpipintaiset suot). 

Lepakot 

Suomessa on tavattu kaiken kaikkiaan 13 eri lepakkolajia, jotka kaikki on lueteltu EU:n luontodirektiivin 
(92/43/EEC) liitteessä IV(a). Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen 
(EUROBATS 1991). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta ja 
säilyttämään ja suojelemaan lepakoille merkittäviä ruokailualueita.  

Suomessa 13 esiintyvästä lepakkolajeista levinneisyytensä perusteella hankealueella voi esiintyä 
pohjanlepakkoa, vesisiippaa ja korvayökköä (Lappalainen 2003, Suomen ympäristökeskus 2014). Kesäaikaan 
lepakoita voidaan tavata monenlaisista päiväpiilopaikoissa, kuten puiden koloissa, kaarnan alla, 
linnunpöntöissä tai muissa ahtaissa ja lämpöisissä paikoissa. Lepakkonaaraat muodostavat piilopaikkoihinsa 
pesimäyhdyskuntia, jotka yleisimmin koostuvat muutamasta jopa kymmeniin naaraisiin. Tyypillisimmin 
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pesimäyhdyskunnat sijaitsevat rakennusten yhteydessä. Yöaikaan lepakot saalistavat hyönteisiä pääasiassa 
päiväpiilojen lähialueella, mutta voivat tarpeen mukaan vierailla kilometrien etäisyydellä paremmilla 
ruokailualueilla (Lappalainen 2003). 

Lepakot parittelevat syksyisin ja kerääntyvät niin kutsuttuihin syysparveilupaikkoihin. Osa lepakoista 
muuttaa talveksi etelään maamme rajojen ulkopuolelle ja osa talvehtii Suomessa. Talvehtivat lepakot 
vaipuvat horrokseen yli puoleksi vuodeksi. Hyvä talvehtimispaikka on rauhallinen ja sopivan kostea, 
mikroilmastoltaan vuoden ympäri tasaisen viileä paikka. Tällaisia voivat olla esimerkiksi luolat, 
kalliohalkeamat, maakellarit tai louhikot. 

Lajitietokeskuksen tietojen perusteella selvitysalueesta noin 50 kilometrin säteellä on tehty muutamia 
kansalaishavaintoja pohjanlepakoista viimeisen viiden vuoden sisällä. Hankealueelta tai sen välittömästä 
läheisyydestä ei ole tiedossa aikaisempia lepakkohavaintoja. Hankealueella tehdään lepakkoselvitykset 
aktiiviseurantana kartoituskertana ajoittuen kesä-elokuulle. 

Vaikutusten tunnistaminen eläimistö: 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääasiallisesti elinympäristöjen muutoksista. Lajien 
elinympäristöt voivat kaventua pinta-alallisesti ja pirstoutua rakentamisen johdosta. Myös niiden laatu voi 
heikentyä rakentamisen ja toiminnan aiheuttamasta häiriöstä johtuen. Elinympäristöjen muutokset voivat 
vaikuttaa eläimistöön suoraan tai välillisesti. 

Viitasammakon osalta mahdolliset vaikutukset ajoittuvat rakentamisvaiheeseen, ja niitä voi syntyä, jos 
lajille suotuisat elinympäristöt muuttuvat. Käytännössä vaikutukset voivat muodostua tieyhteyksien ja 
tuulivoimalapaikkojen rakentamisesta. Lisäksi etenkin savikkomailla tai eroosioherkillä paikoilla 
rakentaminen voi johtaa kiintoaineksen kulkeutumiseen lajin elinympäristöihin pintavalunnan myötä. 
Mikäli rakennustoimet eivät kohdistu suoraan lajin lisääntymisympäristöihin, vaikutukset jäävät kuitenkin 
yleensä vähäisiksi.  

Tuulivoiman vaikutukset lepakoihin ovat samankaltaiset linnustovaikutusten kanssa. Rakentaminen voi 
kaventaa lajien elinympäristöjä ja tuulivoimalat aiheuttavat törmäysriskin lepakoille. Tuulivoimahankkeen 
rakentaminen muuttaa metsän rakennetta ja voi ohjata lepakoiden elinympäristön käyttöä.  

Voimajohtoreitin metsäalueet muuttuvat uusien maastokäytävien osalta puuttomiksi. Tämä voi vaikuttaa 
maaeläinten kulkureitteihin. Johtoaukeiden kasvillisuus muodostuu lehtipuuvaltaisten taimikkovaiheen 
metsien kaltaiseksi. 

Arviointimenetelmä eläimistö: 

Hankkeen viitasammakkoselvitys tehdään keväällä 2023 liito-oravakartoitusten yhteydessä. Hankkeen 
lepakkoselvitys tehdään kesä-, heinä- ja elokuussa 2023. Selvitys tehdään alueen laajuus huomioiden 
mahdollisuuksien mukaan ajamalla ja kävelemällä alueen metsäautoteillä sekä kävelemällä 
metsätyökoneiden reiteillä. Lepakoita havainnoidaan kiertämällä ennalta suunniteltua reittiä kohdistaen 
kartoitus lepakoiden kannalta oleelliseksi arvioituihin ympäristöihin eli alueella sijaitseviin iäkkäämpien 
metsien alueisiin, sekä paikan päällä havaittuihin potentiaalisiin lepakoiden esiintymispaikkoihin. 
Havainnoinnissa käytetään ultraäänidetektoria, joka muuntaa lepakoiden tunnusomaiset korkeat 
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi.  

Hankkeen maastoselvitysten yhteydessä tehtyjen havaintojen lisäksi paikallisia riista- ja suurpetohavaintoja 
tiedustellaan alueella toimivilta metsästysseuroilta puhelimitse samassa yhteydessä, kun selvitetään myös 
alueiden käyttöä metsämaana. Selvitystä täydennetään Luonnonvarakeskukselta pyydettäviltä 
suurpetohavaintotiedoilla ja riistakolmiolaskentatiedoilta. 
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Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat huomioidaan hankkeen suunnittelussa. 
Hankkeen vaikutukset arvioidaan selvitystulosten ja lähtöaineistojen perusteella asiantuntija-arviona. 
Luontovaikutusten tarkastelussa keskitytään erityisesti luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien ja uhanalaisten 
lajien kannalta tärkeisiin kohteisiin.  

Hankkeessa tehtyjen luontoselvitysten keskeiset tulokset esitetään YVA-selostuksessa, johon 
selvitysraportit myös liitetään. 

5.4.5 Suojelualueet ja muut luontoarvoltaan merkittävät kohteet 
 Lähimmät luonnonsuojelualueet sijoittuvat noin 4 kilometrin etäisyydelle hankealueesta länteen ja 
lounaaseen (Pisinneva 3,7 km ja Kivineva 4,1 km) sekä kaakkoon (Kukkakangas 4,5 km). Kivineva on myös 
Natura 2000 -alue. Muut luonnonsuojelualueet tai Natura 2000 -alueet sijaitsevat yli 5 kilometrin 
etäisyydellä. 

 

Kuva 47. Luonnonsuojelualueet, Natura 2000-alueet sekä linnustollisesti merkittävät alueet 
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Kuva 48. Esisuunnittelun mukaiset sähkönsiirtoreitit ja tiedossa olevat suojelu-, Natura-, MAALI-alueet sekä 
Finiba-alueet 

 

5.5 Maa- ja kallioperä 
Hankealueelle tai sen lähelle ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- ja 
rantakerrostumia. Lähimmät arvokkaat moreenimuodostumat ovat Sikosenkangas (MORY11-077) noin 12 
kilometrin päässä hankealueen itäpuolella, Kivikkoharju-Koiraharju (MORY10-013) noin 10 kilometriä 
hankealueen länsipuolella ja Kortekangas-Murennusharju (MORY10-006) noin  12 kilometriä hankealueen 
lounaipuolella. 

Alueen kallioperä lukeutuu Keski-Suomen granitoidikompleksiin kuuluvan laajan Svekofennisen 
liuskevyöhykkeen alueelle.  Hankealueen kallioperässä pääkivilajit ovat Intermediäärinen vulkaniklastinen 
tulffiittinen hiekkakivi ja konglomeraatti sekä Kiilleliuske. Hankealueen pohjoisosassa on pieni alue 
Mirkroliittigraniittialuetta (GTK a).  
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Kuva 49. Hankealueen kallioperä (Lähde: GTK kallioperäkartta) 

Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:200 000) ja 
karttatarkasteluun. GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Hankealueen maaperä on 
pääosin ohuen turvekerroksen maa-aluetta sekä sekalajikkeista maalajia. Alueella on karkealajikkeisia 
maalajeja. 
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Kuva 50. Hankealueen maaperä (Lähde: GTK maaperäkartta) 
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Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa 
pääasiassa jääkaudenjälkeisen Litorinameren aikoinaan peittämillä alueilla, jolloin suunnittelualue alavana 
rannikon läheisenä alueena lukeutuu tähän vyöhykkeeseen. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita 
esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Kenkäkankaan 
tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu noin 110-130 m mpy. GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien 
sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuottanut tuloksista digitaalista aineistoa. 
Yleiskartoitusaineiston mukaan hankealueen lähiympäristössä on hyvin pieni happamien sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyys. Hankealueella sulfidisedimenttien esiintyminen on epätodennäköistä, mutta 
potentiaalisimpia kohteita ovat suoaltaiden turpeenalaiset maakerrokset, mikäli ne ovat hiesupitoisia. 
Mikäli turvemaille rakennetaan, voidaan nämä huomioida rakentamissuunnittelun yhteydessä. 

 

Kuva 51. Hankealue ja happamamat sulfaattimaat (lähde: GTK) 
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Kuva 52. Hankealueen maastoprofiili ja korkeusasema (Lähde: paikkatietoikkuna) 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään kohdistuvat pääasiassa muuttuvan maankäytön 
alueelle, jolle kohdistuu rakentamistoimenpiteitä. Lähtötiedot ja arviointimenetelmät Tuulivoimapuiston 
vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioidaan asiantuntija-arviona.  

Uuden tiestön, voimalapaikkojen ja sähkönsiirtorakenteiden rakentaminen vaatii maa-ainesten poistoa, 
louhintaa, läjitystä ja mahdollisesti massanvaihtoa. Vaikutusten suuruus riippuu erityisesti voimaloiden 
pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Tuulivoimapuiston toiminta-aikana voimaloiden 
huoltojen yhteydessä käsitellään voiteluöljyjä ja muita kemikaaleja. Niiden aiheuttamaa maaperän 
pilaantumisriskiä tullaan arvioimaan, samoin kuin huollossa käytettävien koneiden öljyvuotoriskiä.  

Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä sekä Geologian 
tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperä- sekä happamien sulfaattimaiden aineistoista. Vaikutusten laajuutta 
arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja kantavuutta, rakentamisen ajallista 
kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä 
aiheutuvia riskejä maaperälle tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia. 
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5.6 Pohja- ja pintavedet 
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten suoria vaikutuksia pohjavedenlaadulle tai 
pohjaveden muodostumis- ja kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. Lähimmät pohjavesialueet muodostavat 
luode-kaakko suuntaisen nauhan ja ovat nimeltään: 1. Lähteenkangas (1174602), 2. Pitkäkangas (1175601), 
3. Isokangas (1174651) ja 4. Pesokangas (1169151). Tämä nauhamainen muodostuma sijaitsee hankealueen 
rajasta noin 2-15 kilometrin etäisyydellä. Hankealueen länsipuolella sijaitsee yksittäisiä pohjavesialueita 5-
20 kilometrin etäisyydellä: 5. Hirsikangas (1084901 A), 6. Parhiala (1084902) ja Kotojärvi (1084903)  
Pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita (luokka I) tai muuhun 
vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (luokka II). 

 

Kuva 53. Hankealueen sijainti ja pohjavesialueet (Lähde: SYKE) 

Hankealue sijaitsee Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen (VHA 4) lounaisrajalla. Alue on suurimmaksi osaksi 
Kalajoen päävesistöalueelle (53), mutta hyvin pieneltä osin hankealueen lounaispuolella Lestijoen (51) 
päävesistöalueella . Hankealueen Kalajoen puoleinen osa sijaitsee Vääräjoen (53.09) vesistöalueella, joka 
jakautuu pohjoisosassa Sievin alueen valuma-alueeseen (53.093) ja eteläosaltaan Vääräjoen yläosan 
valuma-alueeseen (53.094). Lestijoen puoleinen osa sijoittuu Kiviojan valuma-alueelle (51.06). 

Hankealueelle sijoittuvat (lueteltu pohjoisesta etelään) seuraavat lammet: Iso Vyöpuunlampi ja Pieni 
Vyöpuunlampi, Ahon Koukku, Kerttujärvi ja Väärä-Koukku, Resu-Niittylampi ja Iso Niittylampi sekä 
Syväojaan ja Kalajoen suuntaan vetensä laskevat Takkuoja ja Vääräjoki.  

Lähialueelle ei sijoitu luonnontilaisia pienvesiä. Turvemaat ovat pääosin tehokkaasti ojitettuja ja alueelle 
sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa.  
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Kuva 54. Hankealueen sijainti 3. jakovaiheen valuma-alueilla (Lähde: SYKE) 

Tuulivoimapuiston vaikutukset pinta ja pohjaveteen kohdistuvat pääasiassa muuttuvan maankäytön 
alueelle, jolle kohdistuu rakentamistoimenpiteitä. Tuulivoimapuiston rakentamiselle voi olla vaikutuksia 
niihin pintavesiin, joiden lähiympäristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. Lähtötiedot ja 
arviointimenetelmät Tuulivoimapuiston vaikutuksista arvioidaan asiantuntija-arviona.  

Uuden tiestön, voimalapaikkojen ja sähkönsiirtorakenteiden rakentaminen vaatii maa-ainesten poistoa, 
louhintaa, läjitystä ja mahdollisesti massanvaihtoa. Vaikutusten suuruus riippuu erityisesti voimaloiden 
pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Tuulivoimapuiston toiminta-aikana voimaloiden 
huoltojen yhteydessä käsitellään voiteluöljyjä ja muita kemikaaleja. Niiden aiheuttamaa maaperän 
pilaantumisriskiä ja vaaraa johtua vesistöön tullaan arvioimaan, samoin kuin huollossa käytettävien 
koneiden öljyvuotoriskiä.  

Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä. Vaikutusten 
laajuutta arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja kantavuutta suhteessa 
pintavesiin, rakentamisen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalan konehuoneen 
mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä vesistölle tarkastellaan osana hankkeen 
ympäristöriskien arviointia. 

  



YVA-ohjelma 
 KENKÄKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO 

 

126 
 

5.6.1 Raportointi ja vaikutusten arviointi maaperä sekä pinta- ja pohjavedet 
 

Vaikutusten tunnistaminen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien osalta kohdistuu rakentamista 
edellyttävien alueiden toteuttamiseen.  Rakentaminen edellyttää maa-ainesten poistamista, läjitystä ja 
massanvaihtoa uuden tiestön ja voimalapaikkojen kohdalla. Tuulivoimaloiden, tiestön, 
sähkönsiirtoverkoston ja voimajohdon rakentamisen maaperävaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä. YVA-
menettelyssä tutkittavien vaihtoehtojen mukaan uuden tien rakentamistarve on noin 14-18 km.  

Vaikutusten suuruus riippuu pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Rakentamisen 
jälkeen, eli tuulivoimapuiston toiminnan aikana, ei aiheudu suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään. 
Tuulivoimapuiston toiminta-aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä todennäköisesti 
koneistojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta maaperän 
pilaantumisriskiä. Lisäksi riskeihin varaudutaan ohjeistetuilla toimintatavoilla. Voimajohdon huollossa 
käytettävien koneiden aiheuttama maaperän pilaantumista aiheuttava öljyvuotoriski on hyvin vähäinen. 
Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön, sähköverkoston ja voimajohdon 
rakentamisen maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa 
hieman lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan perustuen 
määritettyjen pienten vesistöjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden, voimaloiden 
ja voimajohdon sijoittumiseen. Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin 
pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat lisätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden 
pinnankorkeutta. Öljyn ja muiden kemikaalien käsittely ei toiminnan aikana aiheuta lähtökohtaisesti 
maaperän pilaantumisriskiä, rakentamisvaiheen mahdolliset häiriötilanteet on rajattavissa paikallisesti 
hyvin pienellä alueelle ja oletuksena on, että mahdolliset häiriötilanteet huomataan nopeasti ja niihin 
reagoidaan asianmukaisesti. 

Tuulivoimapuiston hankealueella, tai sähkönsiirron reiteillä ei ole välittömässä läheisyydessä luokiteltuja 
pohjavesiesiintymiä, joten vaikutuksia ei näiden osalta tule muodostumaan.  

Vaikutusalue kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuu pääasiassa rakentamistoimenpiteiden 
alueelle. Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisella voi olla ajallisesti vaikutuksia niihin pintavesiin, 
joiden lähiympäristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. Vaikutukset kuitenkin lakkaavat, kun 
rakentamistyöt on tehty. 

Arviointimenetelmänä käytetään asiantuntija-arviointia. Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron vaikutuksia 
maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona. Lähtötiedot kerätään 
ympäristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä sekä Geologian tutkimuskeskuksen 
maa- ja kallioperäaineistoista. Vaikutusten laajuutta arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla 
rakennuspaikkojen maaperän laatua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, 
rakentamisen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen 
liukenevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä. Tuulivoimalan konehuoneen 
mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- ja pohjavesille tarkastellaan 
osana hankkeen ympäristöriskien arviointia. 
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5.7 Ilmasto 
Pohjois-Pohjanmaan länsiosa lukeutuu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Perämeren vaikutus 
tuntuu rannikolla ja jokilaaksoissa syksyisin lämmittävänä ja keväisin viilentävänä tekijänä. Vuoden 
keskilämpötila Oulun eteläpuolella on + 2–2,5 °C. Talven kylmin kuukausi on yleensä tammikuu ja lämpimin 
yleensä heinäkuu. Termisen kasvukauden pituus on 150–170 vrk. Vuotuinen sademäärä rannikon 
tuntumassa jää alle 500 mm:n. Sateisin kuukausi on yleensä elokuu. Maaston kohotessa Pohjois-
Pohjanmaan vähälumisesta länsiosasta kohti Suomenselkää myös lumisuus kasvaa. (Kersalo & Pirinen 
2009). 

Vaikutusten tunnistaminen on kytköksissä tuulivoimahankkeen elinkaareen. Suorat ilmastovaikutukset 
muodostuvat tuulivoimaloiden ja sähkön siirtoon tarvittavien rakenteiden raaka-aineiden hankinnasta, 
osien valmistuksesta, tarvittavien materiaalien kuljetuksista hankealueelle. Rakentamisalueelle käytettävä 
kalusto ja ratkaisut rakentamisaikana aiheuttaa vaikutuksia samoin kuin toiminta- ja huoltovaiheen 
toimenpiteet sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistosta. 

Myönteisiksi ilmastovaikutuksiksi voidaan lukea se, että tuulivoima korvaa ilmaston kannalta haitallisilla 
polttoaineilla tuotettua energiaa. Tällä voi myös olla myönteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun.  Euroopan 
Unionin alueella tavoitteeksi on asetettu uusiutuvien energiamuotojen nopea tuottaminen, jotta energiaa 
riittää jatkossa vähäpäästöisemmin tuotettuna.  

Vaikutusalue ilmastoon liittyvissä kysymyksissä on globaali ja vaikutusten arvioinnin näkökulmasta erittäin 
suuri. Tarkoituksenmukaisempi vaikutusalue ja tunnistamiskeinon on maakunnallisen tason ohjelmien 
huomioiminen ja arviointi tämän viitekehyksen kautta. 

Arviointimenetelmänä materiaaleihin liittyvien vaikutusten selvittäminen perustuu saatavilla olevaan 
tuotetietoon. Suunnitteluvaiheessa ei ole valittu voimalatyyppiä eikä sähkönsiirron menetelmiä. 
Materiaaleihin liittyvä tuotetieto on joltain osin saatavissa valmistajilta ja lähtökohtainen oletus hankkeessa 
on se, että laite ja materiaalivalmistaja tähtää omassa tuotannossaan kestävän kehityksen periaatteisiin ja 
kierrätysmahdollisuuksiin. 

Hiilinieluihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimapuiston ja voimajohdon 
rakentamisen takia tapahtuvat muutokset kasvillisuudessa hankealueella sekä sähkönsiirtolinjojen kohdalla. 
Arvioinnissa hyödynnetään tietoa muutosalueiden kasvillisuuden nykytilanteesta ja tuulipuiston 
rakentamisen aiheuttamien muutosten luonteesta ja laajuudesta. Muutoksia kasvillisuudessa arvioidaan 
luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa tullaan soveltuvin osin hyödyntämään Hildén ym. (2021) 
raporttia ”Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa -vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen 
käsittely”.  
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5.8 Liikenne 
Hankealueen pohjoispuolella, itä-länsisuuntaisesti kulkee valtatie 28 (Kokkola-Kajaani) ja länsipuolella 
pohjois-eteläsuuntaisesti kantatie 63 (Kauhava-Ylivieska). Hankealueen lähin Seututie 760 (Sievi-Pihtipudas) 
kulkee hankealueen koillispuolella lähimmillään noin 2 kilometrin päässä hankealueen rajasta.  

tie     Keskimääräinen vuorokausiliikenne  
      (KVL, ajon./vrk)     
Tienumero  Osuus  Ajoneuvoja  Raskaita ajoneuvoja  
18247     113  21  
18132     85 18   
7551  yt7592 risteys-yt18109 risteys 169 17 
7551  yt18109 risteys-vt63 risteys 198 19 
775  Vt63 risteys-yt7592 risteys  1353-1503  125 - 139  
775 Vt63 risteys-kaakkoon 946-1218 99-104 
760  Vt28 risteys-yt18247 risteys  1199 122 
760  yt18247 risteys-etelään 639 81  
63  Vt28 risteys-yt775 risteys   1677-2884 244-352  
63 Yt775 risteys-lounaaseen 1694-2002 249-316 
63 Vt28 risteys-Ylivieska 3316-3881 276-298 
28  Vt63 risteys-yt18132 risteys  1113-2347  165-234 
28  Vt63 risteys-yt760 risteys  2918-4093 308-396 
28 Yt760 risteys- Nivala 1762-3915 223-395 
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Kuva 55. Hankealueen sijainti ja lähialueen tieverkko 

 

5.8.1 Hankealueen sisäinen liikenne 
Hankealueen sisäinen tieverkosto tukeutuu olemassa olevaan tielinjastoon. Olemassa olevaa verkostoa 
parannetaan ja kunnostetaan sekä uusia yhteyksiä rakennetaan siten, että raskas kalusto, jota tarvitaan 
rakentamisvaiheessa voi liikennöidä teillä. Rakentamisvaiheessa erityistä suunnittelua vaatii myös 
erikoiskuljetusten ohjaaminen rakennusalueille. Rakentamisvaiheen jälkeen alueelle jäävä huoltotiestö, jota 
käytetään ympärivuotisesti, muodostaa tieverkoston, jossa on huomioitu myös turvallisuuteen ja 
pelastusliikenteeseen liittyvät kysymykset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että reitistö muodostuu siten, 
että alueelle liikennöinti voidaan varmistaa vähintään kahdesta eri suunnasta. 

Esisuunnittelun yhteydessä liikenneyhteydet hankealueelle ohjautuvat kolmesta eri suunnasta. Pohjoisin 
yhteys hankealueen koillisosaan ohjautuu Reisjärventieltä Säilynmäentien kautta. Kaksi muuta yhteyttä 
ohjautuvat Kiiskilän kylän eteläpuolelta toinen yhteys Kerttujärventien kautta hankealueen keskialueelle ja 
toinen yhteys Torvenperäntien kautta hankealueen eteläosalle. 

Esisuunnittelun yhteydessä laaditun suunnitelman mukaan uutta tielinjausta tullaan rakentamaan VE 1 noin 
18 kilometriä. Rakennettavan ja kunnostettavan tieosuuden määrä tarkentuu jatkosuunnittelun 
yhteydessä. 
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Kuva 56. Hankealueen tieverkosto ja rakennettavat uudet yhteydet VE 1. Sinisellä merkitty esisuunnittelun 
mukaiset pelastusyhteydet, jotka mahdollistavat liikennöinnin kahdesta suunnasta 
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Esisuunnittelun yhteydessä laaditun suunnitelman mukaan uutta tielinjausta tullaan rakentamaan VE 2 noin 
14 kilometriä. Rakennettavan ja kunnostettavan tieosuuden määrä tarkentuu jatkosuunnittelun 
yhteydessä.  

 

Kuva 57. Hankealueen tieverkosto ja rakennettavat uudet yhteydet VE 2 Sinisellä merkitty esisuunnittelun 
mukaiset pelastusyhteydet, jotka mahdollistavat liikennöinnin kahdesta suunnasta 
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5.8.2 Erikoiskuljetukset 
Hankealuetta lähimmät satamat ovat Kalajoen ja Kokkolan satamat. Näistä satamista hankealueelle on noin 
60-80 km. Kuljetusreitit tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta alustavia kuljetusreittivaihtoehtoja on 
esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 58. Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Kalajoen ja Kokkolan satamasta hankealueelle 

  

5.8.3 Raportointi ja vaikutusten liikenne ja erikoiskuljetukset 
Vaikutusten tunnistaminen voidaan määrittää hankkeen elinkaaren kautta. Suurimmat vaikutukset 
liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Iso osa kuljetuksista syntyy 
rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin tarvittavan betonin 
kuljetuksesta. Toinen merkittävä, mutta huomattavasti pienempi liikennemäärää lisäävä vaihe on 
tuulivoimalakomponenttien, kuten lapojen ja konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljettaminen 
hankealueelle. Voimaloiden rakenteita jouduttaneen kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä vaikuttaa 
paikallisesti ja ajallisesti liikenteen sujuvuuteen paljon. Vaikutuksen laajuus riippuu siitä, miten paljon hanke 
lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun 
suhteen. Vaikutuksen laajuuteen voidaan vaikuttaa järjestämällä kuljetukset ajallisesti sellaiseen 
ajankohtaan, että häiriöt ovat mahdollisimman pieniä.  

Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Tämä 
vaikutusalue voidaan lukea hyvin pieneksi. 
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Tuulivoimalat ja voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden alueella 
rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja 
voimajohdon risteyskohdissa. Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin 
lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. 
Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle vaaditaan ennen voimalan rakentamista Fintraffic Lennonvarmistus 
Oy:n lentoestelausunto tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämä lentoestelupa.  

Vaikutusalue on rajattavissa kuljetuksissa käytettävillä pääliikennereiteille, hankealueen sisäiseen 
liikenneverkkoon ja vähäisin osin muille lähialueiden teille sekä voimajohdon kanssa risteäville teille. 

Arviointimenetelmä perustuu kuljetuksessa tarvittavien teiden tietoihin ja rakentamisen osalta 
verrokkipuistojen toteutuksen tarvitsemiin kuljetusmääriin. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen 
tarvittavien kuljetusten määrä arvioidaan teiden pituuden perusteella ja käytön aikaisesta liikenteestä 
saadaan arvio hankevastaavalta. Tuulivoimapuiston teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia 
turvallisuusriskejä tarkastellaan Liikenneviraston (2012) tuulivoimalaohjeen perusteella. Lentoliikenteen 
turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa lentoasemiin ja muihin 
lentopaikkoihin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten 
lentoesterajoitusalueiden perusteella. 

 

5.9 Melu 
Tuulivoimahankealue on pienin osin maatalouskäytössä sekä suurelta osin metsätalouskäytössä, joten 
alueella ei ole nykyisellään merkittäviä melulähteitä. Pienimuotoista melua voivat aiheuttaa alueella 
satunnaisesti tehtävät metsätyöt. Myös aluetta ympäröivien teiden liikenteestä voi aiheutua hyvin vähäistä 
melua.  

Äänimaisema tarkoittaa melun eli häiritsevän äänen, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten 
kokonaisuutta siinä ympäristössä, missä kulloinkin olemme. 

Melun ohjearvot: 

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutusten arvioinnissa käytetään Valtioneuvoston asetuksen 
(1107/2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja: 

Tuulivoimaloiden ulkomelutaso LAeq klo 7-22 Laeq klo 22-7 
 

Pysyvä asutus 45 bB 40 dB 
Vapaa-ajan asutus 40 dB 40 dB 
Hoitolaitokset 45 dB 40 dB 
Oppilaitokset 45 dB - 
Virkistysalueet 45 dB - 
Leirintäalueet 45 dB 40 dB 
Kansallispuistot 40 dB - 
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Matalataajuinen melu 

Asumisterveysasetuksessa (545/2015) on annettu pienitaajuiselle melulle toimenpiderajat, jotka koskevat 
asuinhuoneita. Toimenpiderajat on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina 
tersseittäin ja ne koskevat yöaikaa. Päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai 
laskentatuloksia näihin arvoihin, tuloksiin ei tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. 

Terssin 
keskitaajuus, 
Hz 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Painottamaton 
keskiäänitaso 
sisällä Leq, 1h, 
dG 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

Meluksi määritellään ääni, joka häiritsee kuulijaa. Tuulivoimahankkeessa melua aiheutuu hankkeen eri 
vaiheissa. Rakentamisessa melun lähteenä toimivat kuljetuksista aiheutuva ääni sekä rakentamisen äänet. 
Toiminnan aikainen ääni on luonteeltaan vaihtelevaa huminaa, joka syntyy lavan aerodynaamisesta 
liikkeestä sekä lavan ohittaessa maston, jolloin siiven ääni heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan 
väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Tämän lisäksi ääntä syntyy hieman myös 
sähköntuotantokoneistosta, mutta se peittyy lapojen huminan alle. (Di Napoli 2007.)  

Teoreettisesti meluksi koettua ääntä voi syntyä myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä ja huoltotöistä.  

Äänen leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta sekä tuulen 
nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Äänen kuuluvuuden kannalta olennaista on taustaäänten 
taso. Taustaääntä aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen kohina ja puiden humina).  

Arviointimenetelmä  

Vaikutukset ulottuvat niin laajalle alueelle kuin ääni tai melu on havaittavissa. Vaikutustenarvioinnin 
näkökulmasta edellä mainitut ohjearvot ja asetus määrittävät vaikutuksen merkityksen arvioinnissa. 

Tuulivoimaloiden tuottama ääni mallinnetaan käyttämällä Ympäristöministeriön ohjetta ”Tuulivoimaloiden 
melun mallintaminen (2/2014)” sekä ISO 9613-2 -standardia. Tuulivoimaloiden äänen vaikutukset 
arvioidaan WindPRO-ohjelmalla. Suoritetun mallinnuksen pohjalta tehdään asiantuntija-arvio. 

Mallinnus tarkoittaa sitä, että ohjelmiston avulla laaditaan kartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen 
tuottamat keskiäänitasot (LAeq) ja melun leviämiskartoissa esitetään 40–45 dB:n keskiäänitasojen 
vyöhykkeet 5 dB:n välein. 

Tuulivoimaloiden tuottamat matalataajuiset äänet (20–200 Hz) mallinnetaan valitun voimalatyypin 
valmistajan ilmoittaman lähtömelutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan 
kolmasosalle. Matalataajuinen ääni mallinnetaan niiden rakennusten sisälle, joihin ISO 9613-2 mallinnus on 
osoittanut korkeimmat äänitasot.  

Asiantuntija laatii raporttiin sanallisen arvion hankealueen yhteismelua nykyisten melulähteiden, 
tuulivoimapuistosta laadittujen mallinnusten ja samankaltaisten projektien tuoman kokemuksen 
perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta 
nykyäänitasoihin.  
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Rakentamisajan melu arvioidaan sanallisesti, koska se on hetkellistä ja oletetaan leviävän hyvin pienelle 
alueelle. Käytönaikaista huoltotyötä ja sen aiheuttamia meluvaikutuksia ei arvioida, koska kyseessä on 
hyvin teoreettinen ja harvinainen melu. 

Äänen leviämistä ja sen vaikutuksia arvioidaan jokaisen hanketta lähimpänä sijaitsevan asuin- ja vapaa-ajan 
rakennuksen kohdalla.  

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan, miten ihmiset kokevat tuulivoimaloiden tuottamat 
äänet elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden meluvaikutuksia koskevia 
aiempia selvityksiä. 

 

5.10 Valo ja välke 
Tuulivoimahankkeissa selvitetään tuulivoimaloiden aiheuttamien varjojen välkkymisen määrä. Lisäksi 
tarkastellaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä. Hankealueelle ei nykytilanteessa aiheudu 
varjon välkkymistä. 

Suomessa ei ole asetettu tai säädetty määräyksiä tuulivoimaloiden aiheuttaman varjostuksen 
enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa vakiintunut käytäntö on 
syntynyt Ruotsissa käytössä olevan ohjearvon mukaan, joka on 8 tuntia varjostusta vuodessa.  

Arviointimenetelmä 

Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. 
Lentoestevalojen vaikutusalue on yhtä suuri kuin alue, johon lentoestevalot näkyvät.  

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan mallintamalla varjostusalueet WindPRO -ohjelman erillisellä 
ohjelmiston lisäosalla. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” -tilanteen mukaan, eli mallinnuksessa otetaan 
huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka 
paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimaloiden arvioitu vuotuinen käyntiaika. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan kartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoehtojen varjon 
muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, joissa näkyvät 
myös voimalat ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio 
varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. 
Arviossa käsitellään vaikutusalueen mahdolliset herkät kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. 
Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri hankevaihtoehdoissa niiden toiminnan ajalle. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. Sen 
perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan 
muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 
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5.11 Viestintäyhteydet ja tutkat 
Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen yhteydessä pyydetään Puolustusvoimilta ja Ilmatieteenlaitokselta 
lausunto hankkeen vaikutuksista tutkien toimintaan. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriötä antenni-tv –
vastaanottoon mikäli tuulivoimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. Digita Oy:n TV:n 
karttapalvelun mukaan hankealueita lähin TV-lähetinasema sijaitsee Haapavedellä, josta hankealueen 
ympäristön antenni-tv -vastaanotto tapahtuu. Tuulivoimaloita sijoittuu Haapaveden lähetinaseman ja 
hankealueen välillä Kruunupyyn ja hankealueen välille sijoittuu myös suunniteltuja tuulivoimahankkeita. 
Ilmatieteenlaitoksen lähimmät säätutkat sijaitsevat Utajärvellä ja Vimpelissä. Etäisyys Vimpeliin on noin 80 
km ja Urajärvelle yli 100 kilometriä. 

 

Kuva 59. Hankealueen sijainti ja lähin radio- ja TV-asem 

Vaikutusten tunnistaminen perustuu mahdollisiin varjostuksiin ja ei-toivottuihin heijastuksiin tutkien ja 
lähettimien osalta. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien 
sijaintiin. Tuulivoimahankkeissa vaikutukset viestintäyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia. 
Hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan Puolustusvoimien pääesikunnan 
lausunnon perusteella. Radiolinkkiluvat Suomessa myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jolla on 
tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä. Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan 
häiriötä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa voimaloiden 
sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja TV-vastaanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja 
suuntauksesta sekä maastonmuodoista ja muista mahdollisista esteistä lähettimen ja vastaanottimen 
välillä. Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vähemmän kuin analogisissa. 

Vaikutusalue ja arviointimenetelmä määrittyy tutkien ja lähettimien sijaintiin ja kyseisen kohteen 
käyttötarkoitus huomioiden hankkeen vaikutus tämän toimintaan. Vaikutusalueen yksityiskohtainen 
määrittely on hankalaa ja hankkeen vaikutukset arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen 
perusteella. 
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