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Esipuhe 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on kuvaus Vaalan kunnan alueelle 
suunnitellun Painuan kanavan tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy Prokon Wind Energy Finland 
Oy:n toimeksiannosta. FCG:n työryhmään kuuluvat:  

 

Liisa Karhu, FM (ympäristötiede- ja teknologia), projektipäällikkö 

Projektinjohto, yhteydet tilaajaan ja sidosryhmiin 

Suunnitelma-asiakirjat 

Lumi Tuominen, ins. (AMK) 

Projektikoordinaattori, paikkatietotehtävät 

Maria Ouni, DI YKS-600 (maanmittaus) 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 

Minna Takalo, FM (biologi) 

Kasvillisuus ja luontotyypit, riista ja virkistyskäyttö, suurpedot, metsäpeura 

Harri Taavetti, linnustoasiantuntija 

Linnusto, eläimistö, Natura-alueet 

Maija Aittola, FM 

Maa- ja kallioperä, pinta- ja pohjavesivaikutukset  

Taina Ollikainen, FM (suunnittelumaantiede) 

Sosiaaliset vaikutukset, elinkeinot, matkailu 

Eina Haapaluoma, maisema-arkkitehti  

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Riikka Ger, maisema-arkkithti (MARK) 

Maisema- ja kulttuuriympäristö (laaduntarkastus) 

Jarkko Rissanen, DI (liikenne- ja kuljetusjärjestelmät) 

Liikenteelliset vaikutukset 

Essi Tanskanen, FM, KTM (ympäristötiede, yritysten ympäristöjohtaminen) 

 Ilmastovaikutukset 
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Yhteystiedot 

Hankkeesta vastaava: 

 

Prokon Wind Energy Finland Oy 
Pitkäkatu 34 B 
65100 Vaasa 
www.prokonfinland.fi 
m.kristola@prokon.fi  
p. 040 046 6134 

YVA-konsultti: 

    

FCG Finnish Consulting Group Oy 

Projektipäällikkö 
Liisa Karhu 
liisa.karhu@fcg.fi  
p. 040 083 5726 

Yhteysviranomainen: 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
PL 86 
90101 Oulu 
Pirkko-Liisa Kantola 
Maankäytön asiantuntija 
pirkko-liisa.kantola@ely-keskus.fi 
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Tiivistelmä  

Hanke ja hankealue 

Hankkeesta vastaavana toimiva Prokon 
Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuuli-
voimapuistoa Vaalan Painuan kanavan alu-
eelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 
9 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suun-
niteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 
enimmillään noin 300 metriä.  

Hankealueen koko on noin 1300 hehtaaria. 
Tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin yksityis-
ten maanomistajien maille.  

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hanke-
alueesta. Sähkönsiirto toteutetaan hanke-
alueen eteläosan läpo kulkevaan Fingrid 
Oyj:n 110 kilovoltin voimajohtoon tai sen ti-
lalle rakennnettavaan voimajohtoon. Voima-
lasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat 
hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin edetessä.  

Hankkeesta vastaava 

Hankevastaava Prokon Wind Energy Finland 
Oy on suomalainen tuulivoimapuistojen ke-
hittämiseen keskittyvä yhtiö, joka kuuluu 
saksalaiseen Prokon Regenerative Energien 
eG osuuskuntaan. Prokonilla on Suomessa 
kehitteillä useita eri vaiheissa olevia hank-
keita. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) kos-
kevassa lainsäädännössä (YVA-laki 
252/2017) edellytetään ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyä yli 10 tuulivoimalan 
tai yli 45 megawatin tuulivoimahankkeille. 

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tun-
nistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennä-
köisesti merkittävät ympäristövaikutukset. 
Arviointimenettelyssä kuullaan viranomai-
sia, ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joiden toimintaa hankkeen vaikutukset saat-
tavat koskea. Arviointi ei ole lupamenettely. 
Arvioinnin tuottamaa tietoa käytetään hank-
keessa tehtävän päätöksenteon tukena. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
kaksivaiheinen menettely, joka muodostuu 
arviointiohjelma- ja arviointiselostusvai-
heesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voi-
vat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yh-
teysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeel-
lisiksi katsomiltaan tahoilta. Yhteysviran-
omaisena toimii Pohjois-Savon elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsulttina 
hankkeessa on Finnish Consulting Group Oy. 

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyr-
kiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joi-
hin Suomi on kansainvälisin sopimuksin si-
toutunut. Uusiutuvan energian käyttöä lisä-
tään niin, että sen osuus energian loppuku-
lutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-lu-
vulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että 
energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi 
ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialäh-
teisiin.  

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho 
on 8 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin ole-
maan noin 72 MW. Tuulivoimapuiston arvi-
oitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi 
tällöin olemaan noin 188 GWh luokkaa.  

Arvioitavat vaihtoehdot 

Tarkasteltavana on yksi hankevaihtoehto ja 
niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaihto-
ehtona tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa 
9 voimalan tuulivoimapuistovaihtoehtoa. 
YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien 
luonto- ym. selvitysten perusteella tuulivoi-
maloiden sijoittelua tarkennetaan ja voima-
lapaikkojen lukumäärä voi muuttua jatko-
suunnittelussa. 

Hankkeen     käyttöön     rakennetaan sähkö-
asema. Painuan kanavan tuulipuiston sähkö-
verkkoliityntä     on     suunniteltu toteutetta-
vaksi   hankealueen   eteläosan läpi kulke-
vaan Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajoh-
toon tai sen tilalle myöhemmin rakennetta-
vaan voimajohtoon. Painuan kanavan liittä-
minen sähköverkkoon ei edellytä uuden voi-
majohdon rakentamista. 
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Hankkeen tekninen kuvaus 

Tuulivoimapuisto muodostuu enimmillään 9 
tuulivoimalaitoksesta, joiden yksikköteho on 
8 MW. 

Kukin tuulivoimala muodostuu perustusten 
päälle asennettavasta tornista, kolmilapai-
sesta roottorista sekä konehuoneesta. Tuuli-
voimaloiden napakorkeus on enintään noin 
215 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 
300 metriä. 

Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- 
ja asennustöitä varten raivattava puustoa 
noin hehtaarin kokoiselta alueelta. Osa 
puustosta saa kasvaa takaisin rakentamisen 
jälkeen.  

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto tuulivoi-
maloilta muuntoasemille tapahtuu keskijän-
nitemaakaapeleilla. Hankealueelle rakenne-
tan 110 kV sähköasema, jolta sähkö siirre-
tään hankealueen eteläosan läpi kulkevaan 
Fingridin 110 kV voimajohtoon tai sen tilalle 
rakennettavaan uuteen voimajohtoon. 

YHTEENVETO HANKKEEN YMPÄRISTÖVAI-
KUTUKSISTA 

Maankäyttö, yhdyskuntarakenne ja asutus 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä on 
metsätalousaluetta, turvetuotantoalueita ja 
peltoalueita. Lähin taajama-asutus on Vaa-

lan kirkonkylässä noin 17 kilometrin etäisyy-
dellä koillisessa. Hankealuetta lähimmät ky-
lät sijaitsevat lähimmillään alle 5 kilometrin 
etäisyydellä hankealueesta koillisessa Säräis-
niemi ja luoteessa Veneheitto. Itse hankealu-
eelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia.  

Vaalan asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 2 
792 asukasta, joista noin 42 % asui kunnan 
keskustaajamassa (Tilastokeskus 2021). Han-
kealueen lähellä vakituinen asutus on pai-
nottunut Säräsniemen (koilliseen 5–6 km) ja 
Veneheiton (luoteeseen 2–5 km) kyliin. 
Loma-asutus on enimmäkseen keskittynyt 
Oulujärven ja muiden vesistöjen rannoille. 

Kaavoitus 

Vaalan kunnassa on voimassa Pohjois-Poh-
janmaan 3. vaihemaakuntakaava, joka hy-
väksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018, 
määrättiin voimaan maakuntahallituksen 
päätöksellä MRL § 232 nojalla 5.11.2018 ja 
sai lainvoimainen 17.1.2022 KHO:n hylättyä 
viimeisen valistuksen. 

Painuan kanavan tuulivoima-alue on voi-
massa olevien maakuntakaavojen näkökul-
masta ei-seudullinen hanke, sillä kaava mah-
dollistaa enintään yhdeksän tuulivoimalan 
rakentamisen. Hankealueelle sijoittuu turve-
tuotantoon soveltuva alue sekä kaksi 
pääsähköjohdon merkintää (400 kV ja 110 
kV) sekä moottorikelkkailureitti tai -ura. 

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja il-
mastovaihemaakuntakaavan laatiminen on 
ohjelmoitu toteutettavaksi vuosina 2021–
2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli nähtävillä 22.10.-3.12.2021. Kaavan ta-
voitteellinen hyväksymisaikataulu on kesällä 
2023. 

Suunnittelualue on osoitettu tuulivoimara-
kentamiselle Vaalan tuulivoimayleiskaa-
vassa, joka on tullut lainvoimaiseksi 
7.9.2021. Vaalan tuulivoimayleiskaava on 
strategisen tason aluevarauskaava, jossa 
osoitetaan Vaalan kunnan alueella tuulivoi-
marakentamiseen varattavat alueet.  

Oulujärven rannalla on voimassa Oulujärven 
länsirannan rantaosayleiskaava sekä Säräis-
niemen yleiskaava.  Yleiskaavoissa on osoi-
tettu vakituisen asumisen ja loma-asuntojen 
rakennuspaikkoja, maa- ja metsätalousalu-
eita, luontoarvoja sekä kyläalueille tyypillisiä 
merkintöjä. Suunnittelualueelle ei sijoitu 
asemakaava-alueita. Lähimmät asemakaava-
alueet sijoittuvat Oulujärven rannoille noin 

VE 0 Tuulivoimalat 

Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, 
vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla 
keinoilla. 

VE 1 Tuulivoimalat 

Painuan kanavan alueelle rakennetaan 9 
uutta tuulivoimalaa. 

Sähkönsiirto 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto 
toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen 
sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 
110 kV sähköasema. Tuulivoimapuisto lii-
tetään hankealueen eteläosan läpi kulke-
vaan Fingrid Oyj:n voimajohtoon tai sen ti-
lalle rakennettavaan uusittuun voimajoh-
toon.  
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seitsemän kilometrin etäisyydelle suunnitte-
lualueesta. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston alue si-
joittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle 
ja tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuu-
riin. Toiminnassa hyödynnetään alueen ole-
massa olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta ai-
heutuvat liikennejärjestelyt edellytä muu-
toksia yleiseen tieverkkoon. Tuulivoimapuis-
tot ovat valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden (VAT) mukaisia ja tukevat erityi-
sesti uusiutuvan energian hyödyntämistä 
koskevien tavoitteiden toteutumista. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset kes-
keiset maankäyttöön kohdistuvat vaikutuk-
set koskevat ennen kaikkea rakentamatto-
mien metsätalous- ja peltoalueiden muuttu-
mista osin energiantuotannon alueiksi ja uu-
siksi tiealueiksi. Vaikutukset kohdistuvat osin 
myös metsätalousalueille tyypilliseen virkis-
tyskäyttöön.  

Tuulivoimapuiston suunnitellut voimalat si-
joittuvat riittävän etäälle nykyisestä ja kaa-
voitetusta asutuksesta. Hankealueelle ei 
kohdistu asumiseen liittyviä maankäytön ke-
hittämispaineita. 

Hanke ei ole ristiriidassa muiden maankäyt-
tösuunnitelmien kanssa. Tuulivoimapuiston 
toteuttaminen edellyttää tuulivoimayleis-
kaavan laatimista.  

Maisema ja kulttuurihistoriallinen ympäristö 

Hankealue kuuluu ympäristöministeriön 
maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) 
mukaan maisemamaakuntajaossa Oulujär-
ven seutuun. Hankealueen maasto on pää-
asiassa suota tai entistä ojitettua suoaluetta, 
jolla nykyisin kasvaa eri kehitysvaiheissa ole-
vaa talousmetsää. Topografialtaan maasto 
on varsin tasaista. Myös hankealueen lä-
hiympäristö on pohjois-luodetta lukuun ot-
tamatta metsätalous- ja suovaltaista. 

Hankealue sivuaa maakunnallisesti arvo-
kasta sekä RKY 2009 -alueeksi luokiteltua 
Painuan uittokanavaa sen pohjoisrajalla. 
Seuraavaksi lähimmät maiseman ja rakenne-
tun ympäristön kohteet sijaitsevat yli 3 kilo-
metrin etäisyydellä hankealueesta. 

Lähin valtioneuvoston periaatepäätöksen 
(2021) mukainen valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue on noin 9,8 kilometrin päässä 
lähimmästä voimalasta pohjoiseen. Rokuan-

vaara on geomorfologialtaan erittäin arvo-
kas harju- ja dyynimuodostuma, ja se on osa 
Kainuun läpi kulkevaa harju- ja reunamuo-
dostumaa. Rokuanvaara on myös osa 
UNESCO:n IGGP-ohjelmaan kuuluvaa, geolo-
gisesti ainutlaatuiseksi määriteltyä Rokua 
Geopark -aluetta. Lisäksi Rokua on arvos-
tettu retkeilykohde. 

Lähin valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), Panuan 
uittokanava, sijoittuu hankealueen pohjois-
reunaan. Suurimmaksi osaksi uittokanava si-
joittuu hankealueen ulkopuolelle. Panuan 
uittokanava on rakennelma 1900-luvun 
alusta, ja se yhdistää Oulujärven länsiran-
nalla olevan Painuanlahden ja Pohjan-lah-
teen laskevan Siikajoen sivujoen, Neittävän-
joen. 

Seuraavaksi lähin RKY 2009 -kohde, Keisarin-
tie, sijoittuu lähimmillään 6,1 kilometrin etäi-
syydelle lähimmästä voimalasta. Keisarintie 
on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Ka-
jaanin ja Oulun linnoja. Muut valtakunnalli-
sesti arvokkaat kohteet sekä RKY 2009 -koh-
teet sijoittuvat yli 12 kilometrin etäisyydelle 
– kaukoalueelle – voimaloista. 

Hankealueen vaikutusalueelle sijoittuu 
useita maakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita sekä rakennetun kulttuuriympäristön 
alueita. Lähin maakunnallisesti arvokas 
kohde on Säräsniemi, joka sijoittuu noin 3,6 
kilometriä hankealueesta itään. Säräsniemi 
edustaa niin rakennettua kulttuuriympäris-
töä kuin arvokasta maisema-aluettakin. Sä-
räsniemellä on ollut asutusta jo 1500-luvun 
lopusta, ja se on yksi Oulujärven vanhim-
mista kylistä. Säräsniemeä leimaavat avarat 
peltoaukeat, karut jäkäläkankaat, niemen 
eteläosaan sijoittuva vanha kuntakeskus 
sekä sen historialliset puurakennukset. 

Muita maakunnallisesti arvokkaita kohteita 
ovat tyypillistä maaseutumaisemaa edus-
tava Neittävän kylän maisema-alue 6,5 kilo-
metriä hankealueesta pohjoiseen, maise-
maltaan kumpuileva Pihkalarannan – Mäläs-
kän kulttuurimaisema Siika- ja Neittävänjoki-
varsilla noin 10,8 kilometriä lounaaseen, 
sekä maakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö Pelson vankilan alue, joka 
sijoittuu noin 11,9 kilometrin etäisyydelle lä-
himmistä voimaloista luoteeseen. Muut 
maakunnallisesti arvokkaat kohteet sijoittu-
vat kaukoalueelle, eli yli 12 kilometrin etäi-
syydelle voimaloista. 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
TIIVISTELMÄ 
 
 
 

vi  FCG Finnish Consulting Group Oy 

Alle 7 kilometrin etäisyydelle hankealueesta 
sijoittuvia paikallisesti arvokkaita kohteita on 
muun muassa myös valtakunnallisesti arvo-
kas Painuan uittokanava. Muita paikallisesti 
arvokkaita kohteita sisältäviä alueita ovat 
Saarenrannan alue hankealueesta itään, 
sekä Veneheiton kylän alue hankealueesta 
luoteeseen. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäris-
töön on arvioitu näkyvyysanalyysin avulla 
vaihtoehdolle VE1 etäisyysvyöhykkeittäin. 

Välittömällä vaikutusalueella (0–200 m etäi-
syydellä voimaloilta) maiseman muutos on 
merkittävä. Metsätalousalue muuttuu ra-
kentamisen myötä avoimemmaksi energian-
tuotantoalueeksi tuulivoimaloiden tarvitse-
mien rakenteiden myötä. Välittömässä lähei-
syydessä tuulivoimalat aiheuttavat maise-
makuvaan varjostusta ja ääntä, mikä vaikut-
taa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar-
vokkaaseen Painuan kanavaan suuresti sen 
hyvän näkyvyyden ja läheisyyden takia. Alu-
eella kuitenkin todennäköisesti vieraillaan 
suhteellisen harvoin puuttuvien kulkuyh-
teyksien myötä, mikä hieman lieventää vai-
kutuksen merkittävyyttä. 

Tuulivoimapuiston lähialueella (0–7 km etäi-
syydellä voimaloilta) muutosten vaikutta-
vuus määrittyy tarkastelupisteen, näkyvyy-
den ja etäisyyden myötä. Tarkastelupisteen 
maiseman luonne vaikuttaa maisemakuvan 
muutoksien merkittävyyteen. Lisäksi mitä 
kauemmaksi voimaloista mennään, sitä 
enemmän maiseman muiden elementtien 
vaikutus voimistuu suhteessa voimaloihin. 

Lähialueelle sijoittuu Säräsniemen alue han-
kealueen itäpuolella. Säräsniemen alue on 
osa Oulujärven halkaisevaa luode-kaakko-
suuntaista harjumuodostumaa, ja maisema-
rakenteen näkökulmasta sen maisemallinen 
sietokyky on melko hyvä. Lähialueelle sijoit-
tuu myös muutamia nauhamaisia kyliä, joi-
den avoimilta pelloilta voi avautua näkymiä 
tuulivoimaloille. Näkymäalueanalyysin mu-
kaan lähes kaikki voimalat ovat havaittavissa 
paikallisesti arvokkaassa Veneheiton kylässä 
sijaitsevilla pelloilla, mutta alueen muut ra-
kennukset ja rakenteet vähentävät maise-
man kokonaisherkkyyttä. Maiseman muutos 
ja vaikutuksen merkittävyys Veneheiton ky-
lässä ovat täten melko suuria. Myös idässä si-
jaitsevasta paikallisesti arvokkaasta Säräs-
niemen kylästä näkyvyys on paikoin hyvä, 
mutta pihoja ja peltoja reunustavalla kasvilli-
suudella on lieventävä vaikutus. Maiseman 

muutos ja vaikutuksen merkittävyys Säräs-
niemen kylässä ovat täten keskisuuria. 

Kokonaisuudessaan tuulivoimaloista ei lähi-
alueella koidu kovin suurta häiriötä lukuun 
ottamatta edellä mainittuja peltoalueita, 
joilla tai joiden kautta kulkevilla teillä ja nii-
den varrelle sijoittuvalla asutuksella vaiku-
tukset saattavat paikoin olla tuntuvammat. 
Myös tuulivoimapuistosta länteen sijaitse-
valla turvetuotantoalueella Kärjenrimmellä 
voimalat näkyvät hyvin ja usein hallitsevasti-
kin. Turvetuotantoalue ei ole kuitenkaan 
maisemaltaan herkkää aluetta. Voimaloita 
näkyy myös suoalueilta käsin, mikä muuttaa 
suokokemusta. Suoalueilla ei kuitenkaan 
oleskella kovin usein, mikä heikentää merkit-
tävyyttä. 

Välialueella (noin 7–14 km etäisyydellä voi-
maloilta) voimalat eivät etäisyydestä joh-
tuen enää hallitse maisemaa. Viimeistään 
noin kymmenen kilometrin etäisyydellä tuu-
livoimala ”sulautuu” ympäristöönsä. Hanke-
alueen välialuevyöhykkeen maisema ei suu-
resti poikkea rakenteeltaan lähialuevyöhyk-
keestä. Vaikutukset välialueen maiseman ja 
kulttuuriympäristön arvokohteisiin ovat vä-
häisiä tai korkeintaan keskisuuria. 

Kaukoalueella (noin 14–25 km etäisyydellä 
voimaloilta) voimaloilla on entistä vähem-
män vaikutusta maisemaan. Lisäksi piha-
puuston ja muun kasvillisuuden ja rakennus-
ten paikallinen estevaikutus voimistuu ja voi-
malat näkyvät suppeammalle alueelle kuin 
vastaavassa maisemassa lähempänä sijaitse-
vat voimalat näkyisivät. Näkymäalueanalyy-
sin mukaan Rokuanvaaran harjumuodostu-
malta on korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä 
Rokuanjäven rannalla. Myös Manamansa-
lossa näkyvyyttä on lähinnä Oulunjärven 
ranta-alueille, jotka ovat voimakkaan puus-
toisia. Kasvillisuus estää näkyvyyttä sisä-
maan arvokohteista käsin. Lisäksi ”Pihkalan-
rannan – Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- 
ja Neittävänjokivarsilla” sijaitsee kaukoalu-
eella, jossa etäisyyttä alkaa olla jo melko pal-
jon ja voimalat sulautuvat taustamaisemaan. 
Kaikkiaan voimaloiden näkyvyys ja merkitys 
kaukoalueen arvokohteiden maisemakoh-
teille jää vähäiseksi. 

Muinaisjäännökset 

Hankealueelle ei sijoitu muinaisjäännöskoh-
teita. Painuan uittokanava sijoittuu aivan 
hankealueen pohjoisreunalle. Tuulivoimaloi-
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den rakentaminen tai puiston toiminta ei ai-
heuta vaikutuksia muinaisjäännöskohteille, 
koska alueella ei ole muinaisjäännöksiä.  Pai-
nuan uittokana-vaan kohdistuvat vaikutuk-
set ovat visuaalisia ja vaikuttavat paikoin alu-
een luonteeseen. Vaikutukset Painuan uitto-
kanavan arvioidaan vähäisiksi. 

Maa- ja kallioperä 

Vaikutukset maa- ja kallioperään ilmenevät 
rakennuspaikkojen maanpinnan poistona. 
Rakennusalueiden osalta maaperä on voima-
loiden ja infran rakennettavuuden kannalta 
ongelmallista turvemaavaltaista aluetta, jossa 
rakentaminen voi vaatia paikoin massanvaih-
toja tai vaihtoehtoisten perustamisratkaisu-
jen käyttöä (esim. paalutus) maanvaraisen 
perustamisen sijaan. Hankealueen itä- ja lou-
naisosissa on rakennettavuudeltaan parem-
pia sekalajitteisia moreenivaltaisia alueita, 
joita on kannattavaa hyödyntää rakentamis-
alueena ympäröivien turvemaiden sijaan. 
Tuulipuiston toiminnan aikana vaikutukset 
maa- ja kallioperään ovat paikallisia ja vähäi-
siä rajoittaen lähinnä maa- ja kallioperän 
muuta käyttöä. Maaperän pilaantumisriski 
on hyvin vähäinen.  

Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu 
luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, mo-
reenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia, 
joihin hankkeella saattaisi olla vaikutuksia. 

Geologian tutkimuskeskuksen yleiskartoitus-
aineiston mukaan hankealueella ei ole to-
dettu sulfaattimaita, eikä kallioperässä ole 
viitteitä sulfaattimaiden esiintymisestä. 

Pinta- ja pohjavedet 

Hankkeesta ei aiheudu pitkäaikaisia pysyviä 
vesistövaikutuksia. Hankealueella ei sijaitse 
mahdollisille vesistövaikutuksille herkkiä 
kohteita. Rakentamisen aikaiset toiminnot 
saattavat hieman lisätä vesistöihin kohdistu-
vaa valuntaa ja sen mukana tapahtuvaa kiin-
toaineskuormitusta. Maarakentamisesta ai-
heutuvat vaikutukset pintavesille ovat tila-
päisiä ja ulottuvat lähinnä alueella harjoite-
tuun metsä- ja maatalouden kuivatustarpei-
siin kaivettuihin ojastoihin. 

Tuulivoimapuiston hankealue tai voimajoh-
toreitit eivät sijoitu luokitellulle pohjavesi-
alueelle, joten suoria vaikutuksia pohjave-
denlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja 
kulkeutumisolosuhteisiin ei ole. Rokuan 
(1178503) 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee 

hankealueen itäpuolella noin 5 kilometrin 
hankealueesta. Tuulipuiston rakentamisen 
merkittävimmät vaikutukset pohjavesiin liit-
tyvät puiston rakennusvaiheeseen eli voima-
loiden perustusten, huoltoteiden ja maakaa-
pelien rakentamiseen. Vaikutuksen merkit-
tävyys liittyy paljolti perustamistapaan, kai-
vettavien massojen määrään ja kaivantojen 
kuivanapitoon. Pohjavesivaikutuksia voidaan 
rakennusvaiheessa lieventää vaihtoehtoisilla 
perustamistavoilla. Päämäärä tulee olla, 
ettei pohjaveden pinnantasoa ole tarpeen 
pysyvästi alentaa. Maanrakennustöiden ai-
heuttamat muutokset pohjaveden virtauk-
sissa ovat epätodennäköisiä. 

Tuulipuiston toiminta-aikaan liittyy riski voi-
maloiden öljypäästöistä. Päästöriskiin kuu-
luu voimalan vaurioituminen siten, että öljyä 
pääsee maaperään tai huoltotoimintaan liit-
tyvä öljyvahinko. Voimalat on suunniteltu si-
ten, että vuodot jäävät rakenteiden sisään. 
Toiminta-aikana vaikutukset pohjaveteen 
ovat epätodennäköisiä. 

Ilmasto ja elinkaari 

Tuulivoimahankkeen toteuttamisella on 
myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, sillä hanke 
vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää nol-
lavaihtoehtoon, eli haitallisemmilla polttoai-
neilla toteutettuun sähköntuotantoon ver-
rattuna. Ilmastopäästöjen kannalta tuulivoi-
mahankkeen elinkaaren vaiheista merkittä-
vimpiä ovat tuulipuiston ja sen vaatiman inf-
ran, materiaalien ja tuotteiden valmistus, 
tuulipuiston ja sen vaatiman sähkönsiirron 
rakentaminen sekä tuulipuiston purkaminen 
ja siinä syntyvien jätteiden käsittely. Varsi-
naisesta tuulienergian tuotannosta tuulivoi-
mapuiston käyttövaiheen aikana aiheutuvat 
kasvihuonekaasu- ja muut ilmapäästöt sen 
sijaan ovat vähäiset.  

Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet 

Hankealueella ei esiinny lakisääteisiä arvok-
kaita luontotyyppejä tai uhanalaista kasvila-
jistoa. Hankealueelta paikannettiin ja rajat-
tiin suoluontokohteita sekä virtaveden lä-
hiympäristöjä, joilla on merkitystä talous-
metsien monimuotoisuutta tukevina koh-
teina. Hankkeen vaikutukset tavanomaiseen 
talousmetsien luontoon arvioidaan vä-
häiseksi. Hankesuunnittelussa on huomioitu 
talousmetsien luontoarvoja lisäävät pienet-
kin kohteet. Hankkeen yhteisvaikutukset 
mm. Naulakankaan tuulivoimahankkeen 
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kanssa kohdistuvat yleiseen talousmetsalu-
eiden metsä- ja suoseutujen pirstoutumi-
seen. Tässä suhteessa pienet ja osin muuttu-
neetkin luontokohteet hankkeissa ovat sääs-
tämisen ja huomioimisen arvoisia ja toimivat 
osana lajiston ekologisia yhtyksiä.  

Linnusto 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston hanke-
alue on lähes täysin ihmistoiminnan muok-
kaamaa metsätalousympäristöä eikä siellä 
ole juuri lainkaan luonnontilaisia elinympä-
ristöjä. Hankealueen lähialueelle ei sijoitu 
merkittäviä lintujen muutonaikaisia lepäily- 
ja ruokailualueita, joilla olisi seudullista mer-
kitystä.  

Linnuston elinympäristön muuttuminen ja 
pirstoutuminen sekä häiriövaikutus kohdis-
tuu tavanomaiseen pesimälajistoon ja on 
merkittävyydeltään vähäistä. Alueella esiin-
tyy ns. suojelullisesti arvokasta lintulajistoa, 
jotka ovat sidoksissa alueen suoelinympäris-
töön. Soille ei kohdistu rakentamista, joten 
elinympäristömuutoksia ei aiheudu ja häiriö-
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Talous-
metsien uhanalaisille lintulajeille hankkeen 
vaikutukset jäävät vähäisiksi ja ovat merki-
tyksettömiä suhteessa alueella harjoitetta-
vaan metsätalouteen.  

Lintujen muutto alueella on hajanaista ja yk-
silömäärät vähäisempiä, joten alueella läpi-
muuttavaan lajistoon ei arvioida kohdistu-
van vähäistä suurempia vaikutuksia, sillä lin-
tujen tiedetään päämuuttoreiteilläkin kiertä-
vän tuulivoimapuistoja ja väistävän yksittäi-
siä tuulivoimaloita. Yhteisvaikutuksina mui-
den seudun tuulipuistohankkeiden kanssa 
hanke laajentaa osaltaan vastaavia ja yksit-
täisenä tarkastellen merkittävyydeltään vä-
häisiä elinympäristö- ja häiriövaikutuksia. 
Linnuston elinympäristöjen muutokseen, 
pirstoutumiseen ja törmäysriskin kasvuun 
liittyviä yhteisvaikutuksia voidaan pitää seu-
dullisesti kohtalaisina.  

Eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu pääosiltaan 
seudullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja 
muista eläinlajeista, jotka ovat sopeutuneet 
elämään ihmisen voimakkaasti muokkaa-
milla metsä- ja suoalueilla.  Alueelle toteu-
tettiin luontodirektiivin liitteen IV a lajston 
osalta lepakkoselvitys ja liito-oravainven-
tointi, mutta ko. lajeista ei tehty havaintoja. 

Viitsammakolle potentiaaliset elinympäris-
töt on turvattu soiden luontokohderajauk-
sella, ja lajille sopivia lampia aluelle ei sijoitu.  

Tuulivoimapuiston rakentamisesta ja toimin-
nasta aiheutuvien elinympäristön muutos-
ten sekä häiriöiden vaikutukset alueella elä-
ville eläimille arvioidaan pääasiassa vähäi-
siksi. Suurpetojen osalta hankealue ei sijoitu 
tulkitulle ja vakiintuneelle susireviirille, eikä 
lajista ole juurikaan havaintoja alueelta tai 
lähialueelta. Ilveksen ja karhun kannat ovat 
alahaiset, ahmasta on havaintoja enene-
vässä määrin. Suomenselän metsäpeura le-
vittäytyy Oulujärven suuntaan ja lajia tava-
taan erityisesti Vaalan ja Neittävän välisellä 
aluella syys- ja kevätlaidunkierrollaan. Lajia 
on viime vuosina havainttu seudulla myös 
kesäisin. Hankeen elinympäristöjä muutta-
vat ja häiriövaikutukset suurpedoille ja met-
säpeuralle arvioidaan vähäisiksi. Yhteisvaiku-
tus Metsälamminkankaan ja Naulakankaan 
hankkeiden kanssa korostaa metsäpeuralle 
aiheutuvia vaikutuksia, mutta kokonaisvai-
kutus arvioidaan edelleen vähäiseksi.  

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä 
vastaavat kohteet 

Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita, luon-
nonsuojelualueita, suojeluohjelmien koh-
teita tai niitä vastaavia alueita.  

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen vaiku-
tuksia tarkastellaan luonnonsuojelulain 65 
§n mukaisella Natura-arvioinilla Natura-alu-
eisiin Painuanlahti (FI1200801, SPA) ja Ru-
mala-Kuvaja-Oudonrimmet (FI1200800, 
SAC/SPA). Natura-alueet sijoittuvat siinä 
määrin etäälle suunnitelluista tuulivoima-
loista, että merkittäviä vaikutuksia ei muo-
dostu. Vähäiset vaikutukset yksistään Pai-
nuan kanavan tuulivoimahankkeesta tai seu-
dun tuulivoimahankkeista yhteensä ovat 
mahdollisia. Tuulivoimahankkeiden ei to-
dettu heikentävän tarkasteltujen Natura-
aleuiden ekologista kokonaisuutta ja 
eheyttä. Arvioinnissa tarkasteltiin myös Na-
tura-alueiden merkitystä Oulujärven ympä-
ristöön muodostuvalle metsäpeurakannalle.  

Muut suojelualueet ja suojeluohjelmien koh-
teet sijoittuvat niin etäälle suunnitelluista 
tuulivoimaloista, että merkittäviä vaikutuk-
sia kohteiden suojeluperusteisiin ei muo-
dostu. 
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Riistalajisto, metsästys ja virkistyskäyttö 

Hankealue sijoittuu Vaalan riistanhoitoyhdis-
tyksen toimialueelle, ja alueella metsästävät 
Veneheiton Metsästysyhdistys ry:n sekä Pai-
nuan Eränkävijät ry:n jäsenet.  

Yleisesti tuulivoimapuiston toteuttaminen ei 
estä alueilla liikkumista, metsästystä eikä 
alueen muuta virkistyskäyttöä. Hankkeen ra-
kentamisenaikainen lisääntyvä toiminta 
saattaa karkottaa riistaa alueelta, mutta vai-
kutukset ovat lyhytaikaisia ja tyypiltään met-
sänkäsittelytoimien kaltaisia. Tuulivoima-
hankkeissa yleisesti metsästykseen kohdis-
tuvat vaikutukset eivät johdu niinkään riista-
lajien kantojen heikkenemisestä, vaan mah-
dollisista riistan elinalueiden ja kulkureittien 
väliaikaisesta ja osittaisesta muuttumisesta.  

Tuulipuistohankkeen vaikutuksesta metsäs-
tysseurojen virkistys- ja metsästysmahdolli-
suudet jossain määrin muuttuvat osassa seu-
ran metsästysalueista nykytilanteeseen ver-
rattuna. Muutos ei liity metsästettävien riis-
takantojen heikkenemiseen, vaan enemmän 
toimintaympäristön muutokseen. Pienriis-
talle aiheutuvat vaikutukset tuulivoimaloista 
ovat vähäisiä ja hirven on todettu liikkuvan 
jo rakennetuilla tuulipuistoalueilla entiseen 
tapaan. Alueen metsästettävyyteen hanke ei 
vaikuta merkittävästi. Alueella hirvenmetsäs-
tystä harjoittavat seurueet voivat jatkossakin 
metsästää hirveä alueella, vaikka voimalat ra-
kennetaan. Hankeen ei arvioida heikentävän 
lähiseudulla olevaa hirvikantaa tai vähentävän 
hirviyksilöiden viipymisaikaa alueella syksyisin 
nykytilanteeseen verrattuna. Tuulivoima-
hankkeen rakentamisen aikana hyvällä tie-
dottamisella turvataan alueella toimivien 
hirviporukoiden metsästysmahdollisuudet ja 
turvallisuuskysymykset. 

Hankealue ei ole ennestään täysin laaja erä-
mainen alue, vaan alueella on tiestöä ja ihmi-
sen muokkaamaa nuorta talousmetsää ja 
laajemmat rauhalliset alueet sijoittuvat han-
kealueen eteläpuolelle valtionmaiden alu-
eelle. Tuulivoimaloiden rakentaminen muut-
taa alueen metsäistä ympäristöä ja maise-
maa ja lisäksi voimaloiden ääni, varjostus ja 
näkyminen voidaan kokea virkistyskäyttöä 
häiritsevänä. Toisaalta nykyisen tiestön pa-
raneminen ja uusien tieyhteyksien rakenta-
minen parantavat alueen saavutettavuutta 
ja helpottavat alueella liikkumista. 

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys 

Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomaraken-
nuksia. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset 
sijaitsevat hankealueen luoteispuolella noin 
2–3 kilometrin etäisyydellä Veneheiton kylän 
alueella.  

Tuulivoimapuisto vaikuttaa hankealueen lä-
heisyydessä asuvien ihmisten elinoloihin ja 
viihtyvyyteen pääosin maisemassa ja ääni-
maisemassa tapahtuvien muutosten kautta. 
Myös voimaloiden aiheuttama varjon välke 
voidaan kokea häiritsevänä. Muutokset voi-
daan kokea myös virkistyskäyttöä häiritse-
vänä, vaikka hanke ei muutoin estä hanke-
alueella liikkumista eikä alueen virkistyskäyt-
töä. 

Tuulivoimapuiston elinoloihin ja viihtyvyy-
teen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat 
koettuja. Asukkaat kokevat vaikutukset aina 
yksilöllisesti. Esimerkiksi kaikki tuulivoima-
puiston lähellä asuvat eivät koe hankkeen 
vaikutuksia kielteisiksi, mutta toisaalta varsin 
kaukanakin asuvat voivat kokea vaikutukset 
kielteisiksi. Vaikutukset kohdistuvat luonnol-
lisesti eniten tuulivoimaloiden lähellä asuviin 
ja niihin asukkaisiin, jotka kokevat tuulivoi-
maloiden näkymisen ja maisemavaikutukset 
tai tuulivoimaloiden äänen ja lentoestevalot 
häiritseväksi.  

Asukaskysely 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi-
työn tueksi toteutettiin asukaskysely loka-
kuussa 2021. Asukaskyselyn kohderyhmänä 
olivat tuulivoimapuiston lähialueen vakitui-
set asukkaat ja vapaa-ajan asuntojen omista-
jat. Postitse toteutetussa kyselyssä selvitet-
tiin hankealueen nykyistä käyttöä, asukkai-
den ja loma-asukkaiden suhtautumista hank-
keeseen sekä näkemyksiä hankkeen vaiku-
tuksista. Kysely lähetettiin 200 kotitalou-
teen. Vastauksia kyselyyn saatiin 82 kpl, jo-
ten kyselyn vastausprosentti oli 41 %. Kyse-
lyn tuloksia on hyödynnetty tuulivoimahank-
keen merkittävimpien vaikutusten tunnista-
misessa ja erityisesti ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnissa. 

Hankealueen nykyinen käyttö on asukasky-
selyn mukaan kohtalaista, sillä noin puolet 
vastaajista ilmoitti käyttävänsä hankealuetta 
päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kausi-
luontoisesti. Tärkeimmät käyttömuodot oli-
vat marjastus ja sienestys, ulkoilu ja luonnon 
tarkkailu. Metsästykseen hankealuetta il-
moitti käyttävänsä viidennes kyselyyn vastan-
neista. Tuulivoimapuiston rakentamisen 
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myötä harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien 
arvioitiin heikkenevän nykytilanteesta. Vas-
taajista 60 % kuitenkin arvioi virkistyskäyttö-
mahdollisuudet erittäin hyviksi tai hyviksi 
myös Painuan kanavan tuulivoimapuiston val-
mistumisen jälkeen.  

Asukaskyselyyn vastanneista 42–46 % oli sitä 
mieltä, että tuulivoimaloiden aiheuttamalla 
maiseman muutoksella, tuulivoimaloiden la-
pojen aiheuttamalla varjostuksella, tuulivoi-
maloiden synnyttämällä äänellä ja lentoeste-
valojen näkymisellä on kielteisiä vaikutuksia 
omaan elämään. Kielteisimmiksi vaikutuksiksi 
omaan elämään arvioitiin tuulivoimaloiden 
lapojen aiheuttama varjostus ja välke sekä 
lentoestevalojen näkyminen. Vastaajat arvioi-
vat asuinalueensa lähiympäristön viihtyisyy-
den, maiseman, virkistyskäyttömahdolisuuk-
sien sekä asuinalueen arvostuksen olevan ny-
kytiilanteessa erittäin korkealla tasolla, joten 
niitä voidaan luonnehtia herkiksi asioiksi 
asukkaille. Erityisesti suunniteltuja voimaloita 
lähimpänä asuvien vastauksissa näkyykin sel-
västi huoli siitä, että tuulivoimapuiston raken-
taminen heikentää lähiympäristön viihtyi-
syyttä, maisemaa, virkistyskäyttömahdolli-
suuksia ja arvostusta.  

Noin kolmennes (34 %) kyselyyn vastan-
neista ilmoitti olevansa Painuan kanavan 
tuulivoimapuiston rakentamisesta huolestu-
nut. Tämä johtunee ainakin osittain oman 
asuinalueen suuresta arvostuksesta nykyti-
lanteessa, jolloin kannetaan huolta elinolo-
jen ja viihtyvyyden heikkenemisestä. 

Melu ja varjostus 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa 
hankealueen ja sen lähiympäristön äänimai-
semaa. Rakentamisen aikana melua aiheu-
tuu työkoneista ja melu on lyhytaikaista ja 
liikkuvaa. Hankkeen käyttövaiheen aikana 
tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöries-
sään aerodynaamista ääntä. Tuulivoimaloi-
den ominainen ääni (vaihteleva ”humina”) 
syntyy lavan aerodynaamisesta äänestä sekä 
lavan ohittaessa maston, jolloin lavan ääni 
heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja la-
van väliin puristuva ilma synnyttää uuden ää-
nen. Meluvaikutuksia syntyy myös hankkeen 
aiheuttamasta liikenteestä. Syntyvää melua 
on mallinnettu Ympäristöministeriön ohjeen 
2/2014 mukaisesti. 

Voimaloiden rakennuspaikat ja uudet tiet si-
joittuvat etäälle lähimmistä vakituisista 
asuinrakennuksista tai lomarakennuksista. 

Tällä etäisyydellä ei Valtioneuvoston päätök-
sen mukaisen, asumiseen käytettävillä alu-
eilla sovellettavan päiväajan ohjearvon (50 
dB) voida katsoa rakentamisaikana ylittyvän. 
Tuulivoimapuisto rakennetaan arviolta kah-
dessa rakennuskaudessa. Melu tuulivoima-
puiston rakentamisen aikana on paikallista ja 
kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida 
aiheuttavan merkittävää haittaa lähiasutuk-
selle. Hankkeen aiheuttama matalataajuinen 
melu on verrattu Sosiaali- ja terveysministe-
riön toimenpiderajoihin, ja myös asumister-
veysohjeen mukaiset ohjearvot alittuvat. 
Matalataajuinen melu ei millään mallinne-
tulla vaihtoehdolla ylitä ohjearvoja sisällä tai 
ulkona yhdessäkään asuin- tai lomaraken-
nuksessa. Lähimmille Natura-alueille tai 
luonnonsuojelualueille ei aiheudu meluvai-
kutuksia. 

Hankeen varjostusvaikutukset asuin- tai lo-
marakennuksille eivät ylitä kahdeksan tun-
nin vuotuista varjostusaikaa. Ilman puuston 
suojaavaa vaikutusta välkevaikutuksia aiheu-
tuu suunniteltujen voimaloiden pohjoispuo-
lella sijaitseville sauna- ja lomarakennuksille 
enimmillään noin 1 tuntia 17 minuuttia vuo-
dessa. Tällä hetkellä lomarakennusten ja 
tuulivoimaloiden välillä oleva puusto estää 
suorat näkymät tuulivoimaloille ja mikäli 
suojapuustoa ei kaadeta, varjostusvaikutuk-
sia ei aiheudu. Lähimmille Natura-alueille tai 
luonnonsuojelualueille ei aiheudu varjostus-
vaikutuksia. 

Yhteenveto vaikutuksista terveyteen, elin-
oloihin ja viihtyvyyteen 

Painuan kanavan tuulivoimahanke vaikuttaa 
hankealueen läheisyydessä asuvien ihmisten 
elinoloihin ja viihtyvyyteen pääosin maise-
massa, äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa 
tapahtuvien muutosten kautta. Nämä muu-
tokset ovat suurimpia lähimmissä asutuskes-
kittymissä, kuten Veneheiton kylässä. Muu-
tokset melussa tai varjostuksessa eivät kui-
tenkaan ylitä vakituiselle tai loma-asutuk-
selle asetettuja ohjearvoja. 

Liikenne 

Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen 
syntyvät hankkeen rakentamisaikana. Liiken-
nettä aiheutuu mm. kiviainesten, betonin ja 
voimaloiden rakenneosien sekä voimajohto-
komponenttien kuljetuksista. Kiviainekset 
pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
saamaan hankealueen lähiympäristöstä, 
mikä vähentäisi hankealueen ympäristön 
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maanteihin kohdistuvia liikennevaikutuksia. 
Hankkeen rakentamisajaksi on arvioitu noin 
yksi vuosi.  

Liikennemäärät lisääntyvät rakentamisai-
kana hankealueen ympäristössä todennäköi-
sesti ainakin seututeillä 879 ja seututiellä 
800 ja hankealueelle johtavilla yksityisteillä. 
Määrällisesti ja suhteellisesti liikenne lisään-
tyy eniten hankealueelle johtavilla yksityis- 
ja metsäautoteillä. Tarkastelluista maan-
teistä liikenne lisääntyy eniten seututiellä 
879. Rakentamisesta aiheutuva liikenteen 
kasvu on kohtalaista suhteessa maanteiden 
kokonaisliikennemääriin. Raskaan liikenteen 
lisääntyminen on suhteessa suurta seutu-
teillä 879 ja 800, joiden nykyiset raskaan lii-
kenteen määrät ovat vähäisiä. Muilla tarkas-
telluilla maanteillä suhteellinen raskaan lii-
kenteen lisääntyminen on pienempää, sillä 
raskaan liikenteen kuljetukset painottuvat 
oletettavasti hankealueen läheisyyteen. Ras-
kaan liikenteen lisääntyminen voi heikentää 
liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden ko-
ettua tasoa kuljetusreittien varrella. Raken-
tamisesta aiheutuva liikennehaitta tuulivoi-
mapuiston lähiympäristössä on kuitenkin 
kestoltaan melko lyhytaikainen ja luonteel-
taan tilapäinen. Erikoiskuljetukset aiheutta-
vat todennäköisesti paikallisia häiriöitä lii-
kenteen sujuvuuteen koko kuljetusreitillä. 

Tuulivoimapuiston toteutuksessa seututielle 
879 ja seututielle 800 kohdistuvan liikenne-
vaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohta-
laiseksi. Kokonaisuudessaan hankkeen lii-
kennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan 
kohtalaiseksi. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaiku-
tukset liikenteeseen aiheutuvat huoltokäyn-
neistä ja ovat siten vähäiset. 

Elinkeinotoiminta ja luonnonvarojen 
hyödyntäminen 

Vaalan kunnassa oli vuoden 2019 lopussa 
836 työpaikkaa. Työpaikoista 64,6 % oli pal-
velualoilla, 17,0 % jalostuksessa ja 16,5 % al-
kutuotannossa. 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, 
joten myös tuulivoimahankkeen toteuttami-
sen vaikutukset kohdistuvat pääosin metsä-
talouteen.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa 
metsätalouskäytössä olevan alueen energi-
antuotantoalueeksi. Tuulivoimaloiden ra-
kennuspaikkojen, rakennettavan tiestön ja 

sähköasemien vaatima maa-ala poistuu met-
sätalouden käytöstä tuulivoimaloiden raken-
tamisen ja toiminnan ajaksi. Käytöstä poistu-
van maa-alan osuus hankealueen kokonais-
pinta-alasta on pieni, mutta vaikutukset ovat 
hankkeen elinkaarta ajatellen pitkäkestoiset. 
Valtaosalla hankealueesta entinen maan-
käyttö voi kuitenkin jatkua eikä hankkeen to-
teuttaminen merkittävästi heikennä alueen 
käytettävyyttä. 

Hankealueella voi edelleen marjastaa ja sie-
nestää sekä metsästää kuten aikaisemmin-
kin, ainoastaan rakentamisen aikana alueella 
liikkumista joudutaan rajoittamaan turvalli-
suussyistä.  

Matkailu on Vaalassa merkittävä elinkeino. 
Vaala kuuluu Rokua Geopark - matkailualu-
eeseen, joka koostuu kolmesta maisema-
alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä 
sekä Rokuan harju- ja dyynialueesta. Lähes 
puolet Oulujärvestä kuuluu Vaalan kuntaan. 
Myös iso osa Rokuasta ja Rokuan kansallis-
puistosta on Vaalan alueella. Painuan kana-
van hankealueella ei ole matkailukohteita 
eikä tiedossa olevia matkailuhankkeita, joten 
tuulivoimapuiston toteuttamisella ei ole suo-
ria vaikutuksia matkailuun. Vaikutuksia voi 
kuitenkin aiheutua välillisesti hankealueen 
lähiympäristön matkailukohteisiin, mikäli 
alueiden luonto- ja virkistysarvot heikkene-
vät tuulivoimaloiden aiheuttaman maise-
man muutoksen takia. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuis-
ton toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin 
vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoi-
mintaan. Tuulivoimahankkeen merkittävim-
mät työllisyysvaikutukset syntyvät rakenta-
misen aikana. Työllisyysvaikutusten voidaan 
arvioida olevan suuruusluokaltaan Suo-
messa rakentamisen aikana noin 170 henki-
lötyövuotta ja toimintaviheen aikana (25 
vuotta) noin 650 henkilötyövuotta. Työlli-
syysvaikutuksista arvioidaan kohdistuvan 
Painuan kanavan tuulivoimahankkeen lähi-
seudulle noin 590 henkilötyövuotta hank-
keen koko elinkaaren aikana (20–25 vuotta). 

Ilmailuturvallisuus, viestintäyhteydet ja 
tutkat 

Hankealuetta lähin lentoasema on Kajaanin 
lentoasema, joka sijaitsee noin 50 km etäi-
syydellä hankealueesta. Hankealue myös si-
jaitsee Kajaanin lentokentän korkeusrajoi-
tusalueella. Oulunsalon lentoasemalle on 
matkaa noin 82 km. Lähin lentopaikka on 
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noin 9,5 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta koilliseen, mutta sen nousu- ja lähesty-
missektorit eivät suuntaudu tuulivoimapuis-
toon päin. Tuulivoimalat tulee varustaa len-
toestevaloilla. 

Digita Oy:n karttapalvelun mukaan lähin TV-
lähetinasema on Haapaveden lähetinasema. 
Hankealue sijoittuu myös Vuokatin lähetin-
aseman näkyvyysalueelle. Tuulivoimalat voi-
vat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaan-
ottoon mikäli tuulivoimalat sijoittuvat lähe-
tinaseman ja vastaanottimen väliin. Häiriö-
vaikutuksia voi täten tapahtua hankealueen 
koillispuolelle sijoittuvissa asuin- ja lomara-
kennuksissa. Tuulivoimaloiden aiheuttamia 
häiriöitä voidaan poistaa suuntaamalla an-
tenneja uudelleen, rakentamalla uusi täyte-
lähetinasema tai hankkimalla häiriölle alt-
tiille kotitalouksille antennivahvistimet. Häi-
riön aiheuttajan tulee huolehtia tilanteen 
korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja 
myös vastata kustannuksista. 

Tuulivoimahankkeessa Puolustusvoimilta on 
pyydetty lausunto hankkeen vaikutuksista 
Puolustusvoimien tutkien toimintaan, ja 
Puolustusvoimat ovat teettäneet VTT:llä tut-
kaselvityksen. Puolustusvoimat ovat anta-
neet hankkeesta lausunnon, jonka mukaan 
Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman 
mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista 
Vaalan Painuan kanavan alueelle. 

Ilmatieteen laitoksen lähin säätutka sijaitsee 
Utajärvellä 42 kilometrin etäisyydellä. Lä-
himmät säätutkat sijaitsevat niin etäällä, että 
vaikutuksia säätutkiin ei ole tarpeen tutkia 
Painuan kanavan hankkeessa. 

Turvallisuus ja ympäristöriskit 

Tuulivoimalat sijoittuvat etäälle yleisistä 
teistä, joten toiminnan aikaisia vaikutuksia 
liikenteelle ei synny. Rakentamisen aikana lii-
kennöinti hankealueelle lisääntyy ja saattaa 
vaikuttaa hetkellisesti liikenteen sujuvuu-
teen hankealueen lähiteillä. 

Tuulivoimaloiden rakenteisiin saattaa muo-
dostua talviaikaan jäätä. Irrotessaan jää 
yleensä putoaa suoraan voimalan alapuolelle, 
mutta pyörivistä lavoista jää saattaa sinkou-
tua kauemmaskin. Tuulivoima-alueelle tulee 
jään irtoamisesta varoittavia kylttejä. 

Tuulivoimaloissa käytetään öljyä, jäähdytys-
nesteitä ja voiteluaineita. Konehuoneen toi-
mintaa tarkkaillaan ympäri vuorokauden 
etäyhteydellä. Jos öljynpaineet laskevat tai 

öljyn virtaus on alle minimiarvojen, voimala 
pysäyttää itsensä välittömästi. Konehuone 
on osastoitu niin, että mahdollisen vuodon 
sattuessa nesteitä ei pääse valumaan kone-
huoneen ulkopuolelle, vaan huoltohenkilö-
kunta saa kerättyä ne konehuoneesta tal-
teen. 

Tulipalon varalta tuulivoimalamalleissa voi 
olla esimerkiksi palonilmaisulaitteet, jotka 
tarvittaessa sammuttavat tuulivoimalan au-
tomaattisesti ja voivat näin ehkäistä varsinai-
sen tulipalon.  

Tuulivoimalat on sijoitettu riittävän turva-
etäisyyden päähän yleisistä teistä, jolloin 
mahdolliset tulipalot eivät pääse helposti le-
viämään ja aiheuttamaan vaaraa sivullisille. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa 

Hankealueen ympäristöön sijoittuu useita 
muita tuulivoimahankkeita. Alle 20 kilomet-
rin etäisyydelle sijoittuu neljä toiminnassa-, 
rakenteilla- tai suunnitteluvaiheessa olevaa 
tuulivoimahanketta (Naulakangas, Kaunis-
tonkangas, Metsälamminkangas ja Kokko-
neva). 

Yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahank-
keiden kanssa syntyy pääasiassa maisema-
vaikutuksissa. Yhteisvaikutuksena voi olla 
maisemamuutoksesta johtuva tuulivoima-
puistojen välisten alueiden haluttavuuden 
lasku asuinpaikkana. Vaikutus on kuitenkin 
kokemuspohjainen ja hyvin vaihteleva eri 
paikoilla ja riippuu myös paljon siitä, kuinka 
hyvin puistot kuhunkin kohteeseen näkyvät. 
Painuan kanavan lähialueella (alle 7 kilomet-
rin etäisyydellä Painuan kanavan voima-
loista) yhteisvaikutuksia muodostuu Oulujär-
ven alueelle sekä Painuan kanavan pohjois-
puolen avoimille alueille, kuten Säräisnie-
meen ja Veneheiton kylään. Näille alueille 
näkyy myös Naulakankaan sekä paikoin 
myös Metsälamminkankaan voimaloita. Vä-
lialueella (7–14 kilometrin etäisyydellä voi-
maloista) yhteisvaikutuksia muodostuu 
etenkin Säräisniemen alueelle ja Oulujärven 
alueelle. Yhteisvaikutukset kaukoalueella (yli 
14 km etäisyydellä voimaloista) jäävät vähäi-
siksi. 

Luontovaikutusten kannalta seudulle sijoit-
tuu jo rakennettuja tuulipuistoja lähimmil-
lään Metsälamminkankaalle sekä suunnt-
teilla olevana Naulakankaalle. Useiden seu-
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dulle sijoittuvien tuulipuistojen yhteisvaiku-
tus korostuu etenkin, jos niiden väliselle alu-
eelle sijoittuu suojelualueita tai laajoja suo-
alueita, jolla esiintyy arvokasta pesimälajis-
toa tai muuta uhanalaista lajistoa. Painuan 
kanavan hankealue on siinä määrin pieni ja 
sijoittuu etäämmälle Metsälamminkankaan 
tuulipuistosta, että niiden yhteisvaikutus vä-
liin jäävälle laajalle suoalueelle ja Natura-alu-
eelle ei aiheuta merkittävyydeltään huomat-
tavaa haitallista este- tai törmäysvaikutusta 
pesimälinnustolle tai muutollaan levähtä-
välle linnustolle taikka aiheuta liiallista häi-
riövaikutusta suoseuduilla elävälle metsä-
peuralle.  

Yhteisvaikutuksena useampi tuulipuisto-
hanke pirstoo yhdessä metsätalouden 
kanssa tavanomaista metsätalousalueiden 
luontoa, jolla on myös arvonsa mm. virkistys-
alueena ja metsästysalueena. Useat talous-
metsissäkin elävät uhanalaiset lintulajit 
taantuvat entisestään metsien käsittelyn ko-
rostuessa tuulipuistohankkeissa. Tämä yhtis-
vaikutus kertautuu aina uusien hankkeiden 
jälkeen. Vaikutuksen lieventämiseksi olisi 
syytä hahmotella seudullisen suojelu-
alueverkoston välisten talousmetsien moni-
muotoisuuden säilymistä, jotta energiantuo-
tantohankkeiden aiheuttama lajiston 
elinympäristökato olisi kohtuullisella tasolla.  

Liikenteellisiä yhteisvaikutuksia saattaa syn-
tyä, jos useiden tuulivoimahankkeiden ra-
kentaminen tapahtuu yhtä aikaa ja kuljetuk-
siin käytetään samoja tieyhteyksiä. Yhteis-
vaikutukset kohdistuvat kuitenkin lähinnä 
ylemmän luokan maanteille. Painuan kana-
van tuulivoimahankkeen läheisyyteen sijoit-
tuu Naulakankaan tuulivoimahanke. 

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus 

Tuulivoimaloiden rakentamiselle YVA-me-
nettelyssä on tarkasteltu yhtä toteuttamis-
vaihtoehtoa. Ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyssä hanke on arvioitu ympäristöl-
lisesti toteuttamiskelpoiseksi.  

Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on tar-
kasteltu useiden eri tekijöiden näkökul-
masta. Hankealue sijoittuu toiminnan kan-
nalta sopivalle alueelle ja tukeutuu olemassa 
olevaan infrastruktuuriin. Hanke vaatii yleis-
kaavan laatimisen, mutta ei ole merkittä-
vässä ristiriidassa olemassa olevien maan-
käyttösuunnitelmien tai laadittujen kaavojen 
kanssa. Hanke sijoittuu riittävän etäälle asu-
tuksesta. Hankealueelle ei sijoitu geologiasia 

arvoja ja hankealueen luontokohteisiin ei 
kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Alue on 
käytöstä maa- ja metsätalouskäytössä ole-
vaa aluetta.   

Alueella tuulivoimarakentamisen vaikutuk-
set tavanomaiseen pesimälinnustoon jäävät 
merkittävyydeltä vähäisiksi. Hanke ei sijoitu 
lintujen muuton kannalta keskeiselle alu-
eelle. Alueen metsät ovat metsätalouden 
voimakkaasta muuttamia ja pesimälinnusto 
koostuu alueellisesti tavanomaisesta lajis-
tosta. Lähimmät Natura-alueet ja suojelualu-
eet sijoittuvat riittävän etäälle hankealu-
eesta ja Natura-alueiden suojelun perus-
teena oleviin luonnonarvoihin ei kohdistu 
merkittäviä vaikutuksia. 

Alueen pohjoisreunalle sijoittuu yksi alue-
mainen muinaisjäännös, mutta sen läheisyy-
teen ei kohdistu rakentamista. sillä hanke-
alueen läheisyyteen sijoittuu maakunnalli-
sesti arvokkaita maisema- ja kultuuriympä-
ristöalueita. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
koetaan usein merkittävinä maiseman ja me-
lun kannalta. Hankkeen aiheuttamat meluar-
vot alittavat lähimmän asutuksen ja loma-
asutuksen luona raja-arvot.  

Asukaskyselyyn vastanneiden mielestä hank-
keen rakentaminen vaikuttaa myönteisesti 
kunnan imagoon, talouteen, elinvoimaisuu-
teen ja työllisyyteen. Merkittävimmiksi hai-
tallisiksi vaikutuksiksi koettiin haitat eläi-
mille, erityisesti linnuille, muutokset maise-
massa ja meluhaitat. Yli puolet vastanneista 
oli hankkeen rakentamisen kannalla. 

Virkistyskäytön kannalta tuulipuistoalueella ja 
sen lähialueella voi edelleen metsästää, mar-
jastaa, tarkkailla luontoa ja lenkkeillä. Hank-
keen merkittävimmät vaikutukset liikentee-
seen aiheutuvat hankkeen rakentamisvai-
heessa. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana 
liikenteeseen ei kohdistu oleellisia vaikutuksia. 

Kokonaisuutena tarkasteltaessa hankkeen 
toteutusvaihtoehto on toteuttamiskelpoi-
nen.  

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 
voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai 
etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikku-
miseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elin-
oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Arviointioh-
jelman ollessa vireillä kansalaiset ovat voi-
neet esittää kantansa hankkeen aiheutta-
mien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, 
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ovatko YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitel-
mat riittäviä. Kansalaiset voivat myös tässä 
YVA-selostusvaiheessa esittää mielipiteensä 
selvitysten riittävyydestä ja vaikutusarvioin-
tien kattavuudesta. 

YVA-menettelyä varten on perustettu seu-
rantaryhmä, johon kutsuttiin vaikutusalueen 
kunnat ja viranomaistahot sekä alueella toi-
mivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Seuranta-
ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa YVA-me-
nettelyn aikana. 

Lisäksi hankkeesta informoidaan eri tahoja, 
joiden toimintaan hankkeella saattaa olla vai-
kutuksia. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ai-
kana on järjestetty yleisötilaisuus sähköisesti 
YVA-ohjelmavaiheessa ja yleisötilaisuus tul-
laan järjestämään myös YVA-selostusvai-
heessa. Yleisötilaisuuksissa on kaikilla mahdol-
lisuus esittää mielipiteitään hankkeesta ja sel-
vitysten riittävyydestä, saada lisää tietoa 
hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskus-
tella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja 
viranomaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedote-
taan mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
kuulutuksissa ja tiedotuksissa sanomaleh-
dessä sekä internet-sivuilla. 

YVA-selostuksen nähtävilläolopaikoista kuu-
lutetaan YVA-selostuksen kuulutuksen yh-
teydessä. Laadittavien raporttien ja yhteysvi-
ranomaisen lausuntojen sähköiset versiot 
ovat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen internet-sivuilla osoitteessa: 

https://www.ymparisto.fi/painuantuulivoi-
maYVA 

Aikataulu 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 
käynnistynyt virallisesti, kun YVA-ohjelma jä-
tettiin yhteysviranomaisena toimivalle Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle toukokuussa 
2021. YVA-selostus jätetään Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskukselle elokuussa 2022. Yhteys-
viranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selos-
tuksesta saadaan syksyllä-talvella 2022.   

https://www.ymparisto.fi/painuantuulivoimaYVA
https://www.ymparisto.fi/painuantuulivoimaYVA
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Käytetyt lyhenteet 

CR äärimmäisen uhanalainen laji 

dB desibeli 

EMV energiamarkkinavirasto 

EN erittäin uhanalainen laji 

EVA Suomen kansainvälinen vastuujaji 

EU Euroopan unioni 

FINIBA Suomen tärkeä lintualue 

GTK geologinen tutkimuskeskus 

GWh gigawattitunti 

Hz hertsi 

IBA kansainvälisesti tärkeä lintualue 

km kilometri 

kV kilovoltti 

kvl keskimääräinen vuorokausiliikenne 

kvl ras raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne 

LSL luonnonsuojelulaki 

LUKE Luonnonvarakeskus (perustettu tammikuussa 2015) 

m metri 

mpy merenpinnan yläpuolella 

m3/d kuutiota päivässä 

MetsäL metsälaki 

MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 

MW megawatti 

MWh megawattitunti 

NT silmälläpidettävä laji 

RKY valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

RT alueellisesti uhanalainen 

SCI EU:n luontodirektiivin velvoitteiden perusteella Natura 2000  –
verkostoon valittu alue (Sites of Community Importance) 

t tonni 

VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VesiL vesilaki 

VNp valtioneuvoston päätös 

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

VU vaarantunut laji 

TWh terawattitunti 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-selostus ympäristövaikutusten arviointiselostus  
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Hanke ja YVA-menettely   
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1 HANKE JA SEN PERUSTELUT 

1.1 Hankkeen taustaa 

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Vaalan kuntaan Painuan ka-na-
van alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 9 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suun-
niteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Yksikköteho on noin 8 
MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 72 MW. 

Painuan kanavan tuulivoimapuisto kattaa noin 1300 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue sijoit-
tuu Vaalan keskustasta noin 17 kilometriä lounaaseen. Veneheiton kylään on noin neljä kilomet-
riä ja Siikalatvan kunnassa olevaan Kestilän kylään noin 15 kilometriä. Siikalatvan kunnanrajalle 
on hankealueelta lyhimmillään noin viisi kilometriä.  

Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Hankealue on metsätalousalu-etta 
ja avosuota. 

Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoit-
telua on tarkennettu selvitysten perusteella YVA-ohjelman laatimisen jälkeen. YVA-ohjelmasta 
poiketen tuotettu sähkö siirretään hankealueen eteläosan läpi kulkevan Fingrid Oyj:n 110 kV 
voimajohdon kautta valtakunnan verkkoon. 

 

Kuva 1.1. Hankealueen sijainti. 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on laadittu YVA-ohjelman sekä siitä 
annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta 
sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostunut yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaiku-
tuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnin pääpaino on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lau-
sunnon mukaisesti ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa, esimerkiksi maisemavaikutuksissa, lin-
nustovaikutuksissa sekä eri hankkeiden yhteisvaikutuksissa.  

YVA-menettelyn kanssa rinnakkain toteutetaan hankealueen osayleiskaavoitus. Kaavoitus to-
teutetaan YVA-menettelyssä laadittujen selvitysten, YVA-menettelyn tulosten sekä YVA-menet-
telystä saadun palautteen pohjalta. 
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1.2 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin ta-
voitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Hankkeeseen liittyvät kansalli-
set ja kansainväliset ilmasto- ja energiastrategiat sekä tavoitteet on esitetty seuraavassa taulu-
kossa (Taulukko 1-1). 

Taulukko 1-1. Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset 
strategiat. 

Strategia Tavoite 

YK:n ilmastosopimus (1992) Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellai-
selle tasolle, ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojär-
jestelmään. 

Kioton pöytäkirja (1997) Teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 

EU:n ilmasto- ja energiapaketti 
(2008) 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Uusiutuvien 
energianmuotojen osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin EU:n en-
ergiankulutuksesta. 

Pariisin ilmastosopimus (2016) Tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toi-
miin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. 

Suomen kansallinen suun-
nitelma (2001) 

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentäminen mm. edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. 

Kansallisen suunnitelman tar-
kistus (2005) 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen käyttämällä tuuli- ja vesivoi-
maa sekä biopolttoaineita. 

Suomen ilmasto- ja energias-
trategia (2008) 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 
ja yleisemmällä tasolla vuoteen 2050. 

Suomen ilmasto- ja energia-
strategian päivitys (2013) 

Vuodelle 2020 asetettujen kansallisten tavoitteiden saavuttamisen 
varmistaminen sekä tien valmistaminen kohti EU:n pitkän aikavälin 
energia- ja ilmastotavoitteita. 

Suomen ilmasto- ja energias-
trategia (2016) 

Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla 
Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut ener-
gia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. 

 

 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle 

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omavaraisuuden 
turvaamiseksi hanke omalta osaltaan edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja 
energiastrategian vuoteen 2030 (2016) toteutumista, jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan 
energian tuotannon lisääminen ja hiilineutraali yhteiskunta.  

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoi-
malla tuotetun sähkön kapasiteetti 2500 MW vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2016 ilmasto– 
ja energiastrategiassa tuulivoimakapasiteettia halutaan kasvattaa vielä 2000 MW vuoteen 2024 
mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden energia- ja ilmastostrategian laa-
timisen huhtikuussa 2020.  
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Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoi-
malla tuotetun sähkön kapasiteetti 2500 MW vuoteen 2020 mennessä ja tämä tavoite saavutet-
tiin. Vuonna 2019 rakennettiin 79 uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 240 MW ja vuonna 2020 
rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 302 MW. Vuonna 2020 tuotettiin tuulivoi-
malla 7,8 TWh sähköä, jolla katettiin noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta ja 12 % sähköntuo-
tannosta (Energiateollisuus 2021). 

 

 

Kuva 1.2. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Vuoden 2020 lopussa yhteiskapasiteetti oli 
2585 MW (Energiateollisuus 2021). 

 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030 on valmistunut vuonna 2021.  Ilmastotiekar-
tassa vuodelta 2010 ja 2012 olevat ilmasto- ja energiastrategiat on päivitetty yhteiseksi ilmasto-
tavoitteita ja toimenpiteitä määrittäväksi ilmastotiekartaksi. Ilmastotiekartassa on tuotu euroo-
pan Unionin yleiset ja Suomea koskevat strategiat maakunnan tasolle. EU-lainsäädännön mu-
kaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 % Taakanjakosektorilla vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. EU on sitoutunut vähenätmään kasvihuone-
kaasupäästöjään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Ilmastotiekartan linjaus-
ten mukaan maakunnassa lisätään fossiilittoman energian tuotantoa, älykkäitä energiajärjestel-
miä ja energiatehokkuutta. Suomen tuulivoimasta lähes 40 % (950 MW) tuotetaan Pohjois-Poh-
janmaalla, tuotantokapasiteetin kasvaessa edelleen myös tulevaisuudessa. Suunnitteilla tai kaa-
voitus- ja YVA-proseseissa olevien tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu teho on 7000 MW.   

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 on hyväksytty maakuntavaltuustossa mar-
raskuussa 2017. Pohjois-Pohjanmaalla toimia on perusteltua kohdentaa energia- ja ravinneoma-
varaisuuden lisäämiseen, materiaalitehokkuuden parantamiseen ja kiertotalouden tukemiseen 
sekä puhtaaseen ruokaan ja elintarviketalouteen. Kestävästi tuotetut uusiutuvat energiamuodot 
sekä materiaalitehokkuus toteuttavat myös vähähiilisyyden tavoitetta. 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä 
valtakunnalliseen sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan 
enimmillään 72 MW ja arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 187 
GWh luokkaa. 

Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritys-
toimintaan. Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta 
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kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. Tuulivoimapuiston merkittävimmät työlli-
syysvaikutukset syntyvät rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa tuulivoimahanke työllistää 
paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja perustamistöis-sä, sekä 
välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. 

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja tei-
den aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäis-
kaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin raken-
taminenkin. 

 Tuulisuus 

Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat 
rannikko-, meri- tai tunturialueilla. Tuulivoiman kannalta voidaan edelleen todeta, että Suo-
messa tuulee eniten talvikuukausina. (Suomen tuuliatlas 2013). 

Koko Suomea käsittelevää tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuu-
liatlaksesta (www.tuuliatlas.fi). Tuuliatlas toimii apuvälineenä arvioitaessa mahdollisuuksia tuot-
taa energiaa tuulen avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat mittaustulosten ja seurannan avulla 
luotaviin tuulisuusmallinnuksiin. Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on 
perusteltua rakentaa mahdollisimman korkeita tuulivoimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu 
useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat maaston korkeuserot, maaston rosoisuus sekä il-
man lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä (Suomen tuuliatlas 2013). 

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta voidaan todeta, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on so-piva 
tuulivoimatuotantoon. Kuvassa 1.4 on esitetty tuulivoimapuiston hankealueen tuuliruusut 100 
ja 200 metrin korkeudelta. Vallitsevat tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan 
lounaasta kohti koillista. Tuuliatlaksen tietojen mukaan keskimääräinen tuulenno-peus on han-
kealueella 100 metrin korkeudella 6,0 m/s, 200 metrin korkeudella 7,5 m/s ja 300 metrin kor-
keudella 8,4 m/s (kuva 1.3). 

 

Kuva 1.3.  Hankealueen tuulen nopeusprofiili 50–400 metrin korkeudella (Tuuliatlas 2021). 
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 Kuva 1.4. Tuuliruusut hankealueen keskivaiheelta 100 metrin ja 200 metrin korkeudelta (Tuu-
liatlas 2021). 

1.3 Tuulivoimapuiston suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

 Painuan kanavan tuulivoimapuiston suunnitteluvaiheet 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2020. Hankevas-
taava on tehnyt vuokrasopimuksen alueen maanomistajien kanssa. Voimalasijoittelun mukaan 
hankealueelle kaavaillaan 9 voimalaitospaikkaa. Hankkeesta järjestettiin ennakkoneuvottelu 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 25.1.2021, jossa hanketta esiteltiin viranomaistahoille ja 
keskusteltiin hankkeen selvityksistä ja aikataulusta. 

 Muutokset YVA-ohjelmavaiheen jälkeen 

Hankkeen suunnittelua on jatkettu samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Voimalamäärään ja 
hankealueen pinta-alaan ei ole tullut muutoksia. Voimapaikkoja on tarkennetty luonto- ja ym-
päristöselvitysten tulosten perusteella. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa 
tuulivoimalaitokset liitetään hankealueen eteläosan läpi kulkevaan Fingrod Oy:n 110 kV voima-
johtoon tai sen tilalle rakennettavaan uuteen voimajohtoon. 

 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Painuan kanavan tuulivoimapuistossa vuonna 
2024–2025. Hankkeen tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty kuvassaKuva 
1.5. 
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Kuva 1.5. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.  

YVA-menettely    2021-2022 

Osayleiskaava    2021–2023 

Rakentamiseen tarvittavat luvat  2023 

Tekninen suunnittelu   2024 

Rakentaminen    2024–2025 

 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 
 
 
 

8 FCG Finnish Consulting Group Oy 

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1 Arviointimenettelyn tarve ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ym-
päristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja pää-
töksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Euroopan yhtei-
söjen (EY) antama ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa 
pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-ase-
tuksella (277/2017). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 3. luvun mukaista menettelyä, 
jossa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ym-
päristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vai-
kuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

YVA-lain mukaan hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointime-
nettelyssä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta 
olennaisiin toimiin. Arviointimenettelyn tulee olla saatettu loppuun viimeistään ennen päätök-
sentekoa hanketta koskevassa lupamenettelyssä. 

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-prosessin tarkoituksena on 
tuottaa kansalaisille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta, hankkeesta vastaavalle tietoa ympä-
ristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomaiselle sen arvioimiseksi, täyt-
tääkö hanke luvan myöntämisen edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää. 

2.2 YVA-menettelyn vaiheet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arvioin-
tiohjelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipitei-
tään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. 

Tässä hankkeessa arvioitavia ympäristövaikutusten arviointia on esitelty tarkemmin luvussa 6. 
Lisätietoja YVA-laista on luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/ymparistovai-
kutusten_arviointi  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/ymparistovaikutusten_arviointi
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/ymparistovaikutusten_arviointi
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Kuva 2.1. YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu työ-
ohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Käsillä olevassa toisessa vaiheessa laaditaan 
varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus). 

2.3 Arviointimenettelyn sisältö 

 Arviointiohjelma 

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi, kun hankkeesta vastaava jätti arviointiohjelman yhteysvi-
ranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
28.4.2021. YVA-ohjelman kuulutus on ollut nähtävillä 03.05. - 02.06.2021 ELY-keskuksen verk-
kosivuilla (ely-keskus.fi/ely-pohjois-pohjanmaa kuulutuksia -osiossa) ja hankkeen vaikutusalu-
een kuntien Kajaanin kaupungin sekä Limingan, Muhoksen, Siikalatvan, Utajärven ja Vaalan kun-
tien verkkosivuilla. YVA-ohjelma ja kuulutus ovat paperiversiona olleet nähtävillä edellä mainit-
tujen kuntien virastoissa ja ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä 
sähköisenä verkkosivulla: www.ymparisto.fi/painuantuulivoimaYVA, jossa julkaistaan kaikki 

1. VAIHE

Arviointiohjelm
an laatiminen 
(hankevastaava
/ konsultti)

•ympäristön nykytilan 
kuvaus

•ehdotus arvioitavista 
ympäristövaikutuksista 
ja niiden 
selvittämisestä

•suunnitelma 
arviointimenettelyn 
järjestämisestä

• hankevastaava ja 
konsultti laativat 
arviointiohjelman

•yh

2. VAIHE

Arviontiohjelma 
nähtävillä

(yhteysviranom
ainen, 

hankevastaava)

• yhteysviranomainen 
vastaa kuulutuksesta

• yhteysviranomainen  
järjestää 
yleisötilaisuuden 
yhdessä 
hankevastaavan ja 
konsultin kanssa 
tiedotusvälineet

• yhteysviranomainen 
pyytää kirjalliset 
mielipiteet ja 
lausunnot 

3. VAIHE

Yhteysviranomai
sen lausunto 

arviointiohjelma
sta

2. VAIHE

Arviointiselostuksen 
laatiminen 
(hankevastaava/konsult
ti)

•tiedot hankkeesta ja 
selvityksistä

•kuvaus todennäköisesti 
merkittävistä 
ympäristövaikutuksista

•arviointi ja vertailu

•Hankevastaava ja konsultti 
laativat arviointiohjelman

Arviointiselostus 
nähtävillä

•yhteysviranomainen vastaa 
kuulutuksesta

•ylhteysviranomainen järjestää 
yleisötilaisuuden yhdessä 
hankevastaavan ja konsultin 
kanssa

•tiedotusvälineet

• yhteysviranomainen pyytää 
kirjalliset lausunnot ja 
mielipiteet

Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä 
arviointiselostuksest

a

•YVA-selostus  ja perusteltu 
päätelmä lupahakemusten 
liitteeksi

http://www.ymparisto.fi/painuantuulivoimaYVA
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hanketta koskevat YVA-aineistot. Kuulutuksesta on tiedotettu 03.05.2021 sanomalehti Kale-
vassa sekä Kainuun Sanomissa. 

2.4 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 

Taulukko 2-1. Yhteysviranomaisen lausunnon keskeiset pääkohdat sekä niiden huomioon 
ottaminen arviointityössä. 

Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

YVA-menettely 

• YVA-ohjelmassa esitetään YVA-menettelyn kulun havain-
nollistamisen tueksi useita taulukoita, mutta niiden tar-
joama informaatio on osin hankalasti hahmotettavissa sel-
laisen, joka ei ole ollut tekemisissä YVA-menettelyn kanssa. 
Esim. taulukon 2 (Arviointimenettelyn sisältö) esittämista-
paa kannattaisi muuttaa havainnollisemmaksi, sillä nume-
rointi antaa käsityksen, että toimenpiteet olisivat kronolo-
gisessa järjestyksessä. Taulukossa 1 YVA-prosessi on esi-
tetty selkeästi ja havainnollisesti, mutta siihen olisi hyvä 
täsmentää vielä mikä taho vastaa mistäkin tehtävästä sekä 
menettelyn aikataulutus.  

• Taulukon yläpuolella mainitun ympäristöministeriön verk-
kosivun osoite on väärä, oikea on: https://ym.fi/ymparisto-
vaikutusten-arviointia-koskeva-lainsaadanto. 

YVA-menettely 

• YVA-menettelyn kulkua havain-
nollistavaa taulukkoa 2.3 on 
muutettu mahdollisuuksien mu-
kaan havainnollisemmiksi. Mer-
kittäviä muutoksia taulukoihin ei 
ole tehty, sillä ne perustuvat 
YVA-lakiin (252/2017) ja -asetuk-
seen (227/2017). YVA-ohjelman 
taulukko 2.1 vastaa YVA-selos-
tuksen kuvaa 6. Kuvaa on täs-
mennetty arviointimenettelyn 
osapuolien vastuilla. 

• Ympäristöministeriön verkkosi-
vun osoite korjattu 
 

Osallistaminen ja yhteistyö 

• Hankkeesta vastaava on koonnut paikallisten tahojen kuu-
lemisen varmistamiseksi hankkeelle seurantaryhmän tuke-
maan ympäristövaikutusten arviointityötä ja samaan ai-
kaan etenevää kaavoitusta. Ryhmä kokoontui arviointioh-
jelman käsittelyä varten ennen sen nähtäville asettamista. 
YYVA-ohjelmasta ei ilmene millaisia asioita tilaisuudessa 
nostettiin esiin tai kuinka ne on otettu huomioon. Asia on 
syytä huomioida YVA-selostuksessa. 

• YVA-ohjelman taulukossa 5 esitetystä poiketen YVA-ohjel-
man paperiversio ei Covid 19 - tilanteesta johtuen ollut 
nähtävillä hankkeen vaikutusalueen kirjastoissa, vaan ky-
seisten kuntien kunnanvirastoissa (6 kpl) sekä ELY-keskuk-
sen toimipaikassa 

• Saaduissa mielipiteissä nostettiin esiin tuulivoimahank-
keista ylipäätään sosiaalisessa mediassa käytävien keskus-
telujen ongelmakohtia. Yksi ratkaisu voisi olla asukasky-
selyn toteuttaminen perinteisen postikyselyn lisäksi myös 
sähköisenä, joskin se pitäisi tulosten uskottavuuden vuoksi 
pystyä järjestämään niin, että vastaaminen olisi mahdol-
lista vain kerran.  

Osallistaminen ja yhteistyö 

• Seurantaryhmässä nousi esiin 
mm. kaavoitustilanteen tarken-
taminen. Kaavoitustilannetta 
tarkennettiin yleiskaavojen 
osalta YVA-ohjelmaan 

• YVA-ohjelman nähtävillä olo kor-
jattu paperiversion osalta vas-
taamaan toteutunutta 

• Hankkeessa on toteutettu vain 
postikysely. Kysely on lähetetty 
kaikille alle 5 km etäisyydellä si-
jaitsevien asuin- ja lomaraken-
nusten omistajille. Kauempana 
sijaitsevien asuin- ja lomaraken-
nusten omistajille kysely on lä-
hetetty satunnaisotannalla 
 

Hankekuvaus 

• Hankkeen perusteluosioon (YVA-ohjelman sivu 25) on 
syytä päivittää tieto Pohjois-Pohjanmaan maakuntahalli-
tuksen helmikuussa 2021 hyväksymästä ilmastotiekartasta. 

• Tuulipuistosta valtakunnan sähköverkkoon tarvittavan yh-
teysjohdon osalta todetaan ainoastaan ensisijaisena säh-
kön liityntäpisteenä tarkasteltavan liittymistä hankealueen 

Hankekuvaus 

• Perusteluosioon päivitetty tieto 
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotie-
kartasta kappaleeseen 1.2.3. Il-
mastotiekartta on korvannut 
Pohjois-Pohjanmaan-Pohjan-
maan ilmastostrategian 2010 ja 
energiastrategian 2012. 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

itäpuolelle sijoittuvaan Kajave Oyj:n 110 kV:n voimajohto-
linjaan ja liityntäpisteeksi Jylhämän sähköasemaa. Uuden 
voimajohdon pituudeksi arvioidaan noin kilometri, mutta 
minkäänlaista karkeatakaan linjausta johdon sijainnista ei 
ole esitetty, miltä osin hankkeen kuvaus on selvästi puut-
teellinen. Tämä puutteellisuus välittyy suoraan myös ym-
päristön tilan kuvaukseen sekä selvitystarpeiden ja vaiku-
tusten arviointiin, jotka jäävät nyt esittämättä kokonaan 
voimalinjan osalta. Yhteysviranomainen korostaa, että säh-
könsiirto on oleellinen osa hankekokonaisuutta ja että säh-
könsiirron vaihtoehdot ympäristövaikutuksineen on syytä 
selvittää YVA-menettelyssä. Vaihtoehtoisten reittien ku-
vaukset voi esittää vielä selostusvaiheessa samalla kun nii-
den arvioidut ympäristövaikutukset esitetään YVA-lainsää-
dännön edellyttämällä tavalla. 

• Painuan kanavan hankkeeseen liittyvien ja yhteisvaikutuk-
sia mahdollisesti aiheuttavien hankkeiden toteuttamisen 
tilanne on syytä päivittää arviointiselostukseen.  

• Myös hankealueella ja/tai sen välittömässä läheisyydessä 
mahdollisesti sijaitsevat turvetuotantoalueet tulee esittää 
ja huomioida vaikutusten arvioinnissa. 

 

• Suunnitelma sähkönsiirrosta on 
päivittynyt YVA-selostusvai-
heessa. Hanke on tarkoitus liit-
tää hankealueen eteläosan läpi 
kulkevaan Fingrid Oyj:n voima-
johtoon. Sähköaseman paikka ja 
liityntäpiste voimajohtoon on 
osoitettu kuvassa 4.2. Fingrid 
Oyj mahdollisesti uusii voima-
johdon tulevina vuosina, mutta 
voimajohdon uusiminen ei liity 
Painuan kanavan hankkeeseen. 

• Mahdollisia yhteisvaikutuksia ai-
heuttavat tuulivoimahankkeet 
päivitetty kappaleeseen 22.3 

• Hankealueella ja sen välittö-
mässä läheisyydessä ei sijaitse 
turvetuotantoalueita. Lähimmät 
turvetuotantoalueet sijaitsevat 
noin 1,3 km etäisyydellä lähim-
mistä tuulivoimalaitoksista. Etäi-
syyden vuoksi turvetuotantoalu-
eiden huomioimista vaikutusten 
arvioinnissa ei ole katsottu tar-
peelliseksi.  

Vaihtoehtotarkastelu 

• Painuan kanavan YVA-menettelyssä hankkeen toteuttami-
selle on esitetty vain kaksi vaihtoehtoa: hanketta ei toteu-
teta (VE0) ja hanke toteutetaan (VE 1). 
Hankkeesta vastaavan on kuitenkin syytä tiedostaa, että 
koska hankkeella ei ole oikeusvaikutteista kaavavarausta 
tukenaan ja koska hanke sijoittuu varsin herkkien alueiden 
läheisyyteen, saattaa hankkeen koko vielä muuttua tavoi-
tellusta yhdeksästä voimalasta. 

• Yhteysviranomainen korostaa, että sähkönsiirto on oleelli-
nen osa hankekokonaisuutta ja että sähkönsiirron vaihto-
ehdot ympäristövaikutuksineen on syytä selvittää YVA-me-
nettelyssä 

 

Vaihtoehtotarkastelu 

• Hankkeeseen ei ole otettu mu-
kaan hankevaihtoehtoa 2, koska 
hankkeen enimmäisvoimala-
määrä on vain 9 voimalaitosta, ja 
tätä pienempi voimalamäärä ei 
olisi teknis-taloudellisesti miele-
käs. Voimalat on sijoitettu suh-
teessa asutukseen ja arvokkaisiin 
luontokohteisiin siten, että mer-
kittäviä vaikutuksia ei muodostu. 
Voimalamäärää ja voimaloiden 
sijoituspaikkoja tarkastellaan 
kaavaehdotusvaiheessa yhteysvi-
ranomaisen perustellun päätel-
män pohjalta. 

• Sähkönsiirron suunnitelma on 
muuttunut YVA-ohjelman nähtä-
villäolon jälkeen. Hanke on tar-
koitus liittää hankealueen etelä-
osan läpi kulkevaan Fingrid Oyj:n 
110 kilovoltin voimajohtolinjaan, 
jolloin tuulivoimahanke ei edel-
lytä uuden voimajohdon rakenta-
mista. Sähkönsiirron vaikutukset 
on arvioitu tämän liityntäpisteen 
osalta, siltä osin kuin vaikutusten 
arviointi on ollut tarpeen. 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat ja 
suunnitelmat 

• Hankkeen edellyttämät lupa- ja lausuntomenettelyt on 
tuotu ohjelmassa esille melko lailla kattavasti. Puolustus-
voimilta tarvittava lausunto voimaloiden mahdollisista tut-
kahäiriövaikutuksista olisi hyvä lisätä myös ohjelman tä-
hän osioon (7 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja lu-
vat). 

• Väylävirasto muistuttaa, että mikäli tasoristeyksen käyttö 
lisääntyy kuljetusten johdosta merkittävästi tai sen käyttö-
tarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään 
tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa. 
Virasto muistuttaa myös, että kaapeleiden ja johtojen si-
joittamisessa tiealueelle noudatetaan, mitä liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 42 §:ssä 
ja 42 a §:ssä säädetään (YVA-ohjelmassa väärä säädöksen 
nimi ja väärä lupa). 

• Natura-arviointi on syytä mainita myös ohjelman osiossa 7 
Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat, vaikka kyse 
ei varsinaisesta lupamenettelystä olekaan.  
Yhteysviranomainen huomauttaa, että hankkeen maanra-
kennustyöt edellyttävät lisäksi maa-aineslain (555/1981) 
mukaista ottamislupaa, mikäli alueen rakentamiseen tar-
vittavat kivi- ja sora-ainekset otetaan aiemmin luvittamat-
tomalta alueelta. 

Hankkeen toteuttamisen 
edellyttämät luvat ja suunnitelmat 

• Puolustusvoimien lausunto 
lisätty kappaleeseen 5 tau-
lukkoon 5-1 

• Väyläviraston lupa lisätty 
taulukkoon kappaleeseen 5 
taulukkoon. Liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä an-
nettu laki lisätty kappaleen 
5 taulukkoon 5-1. 

• Natura-arviointi ja maa-ai-
neslain lupa lisätty kappa-
leeseen 5 taulukkoon 5-2. 
 

Liittyminen muihin hankkeisiin 

• Painuan kanavan hankkeeseen liittyvien ja yhteisvaikutuk-
sia mahdollisesti aiheuttavien hankkeiden toteuttamisen 
tilanne on syytä päivittää arviointiselostukseen. Myös han-
kealueella ja/tai sen välittömässä läheisyydessä mahdolli-
sesti sijaitsevat turvetuotantoalueet tulee esittää ja huomi-
oida vaikutusten arvioinnissa. 

Liittyminen muihin hankkeisiin 

• Muiden tuulivoimahankkeiden 
toteuttamisen tilanne päivitetty 
kuvaan 22.1 ja taulukkoon 22-1.  

• Hankealueella ja sen välittö-
mässä läheisyydessä ei sijaitse 
turvetuotantoalueita. Lähimmät 
turvetuotantoalueet sijaitsevat 
noin 1,3 km etäisyydellä lähim-
mästä tuulivoimalaitoksesta.   

Ympäristön nykytilan kuvaus 

• YVA-ohjelmassa kuvataan hankealueen ympäristön tilaa 
pääosin sellaisella tarkkuudella, että vaikutusten tunnista-
minen ja arvioinnin kohdentaminen ovat mahdollisia. Voi-
majohtoreitin osalta kuvausta ei kuitenkaan ole, mikä on 
selkeä puute hankekokonaisuutta tarkasteltaessa ja on 
syytä esittää YVA-selostuksessa. 

• Tuulivoimaloiden ja niihin liittyvän tiestön sekä sähkönsiir-
ron sijoittuminen on tarpeen esittää YVA-selostusvai-
heessa sellaisilla karttapohjilla ja sellaisessa mittakaa-
vassa, että kiinteistönomistajat pystyvät riittävän luotetta-
vasti arvioimaan oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa 
voimaloihin, tiestöön ja sähkönsiirtoreitteihin 

• Hankkeen sijoittumista suhteessa asumiseen (s. 50–51) 
voisi tarkastella esitettyä analyyttisemmin, esim. taulukon 
11 mukaan alle kahden kilometrin etäisyydellä lähim-
mästä voimalasta on kaksi asukasta, mutta ei lainkaan 

Ympäristön nykytilan kuvaus 

• Sähkönsiirron suunnitelma on 
muuttunut YVA-ohjelmavaiheen 
jälkeen. Sähkönsiirto on kuvattu 
YVA-selostuksessa   

• Hankealueen kiinteistöt sekä 
tuulivoimalat, tiestö ja tuulivoi-
mapuiston sisäinen sähkönsiirto 
on esitetty kappaleesa 4.1 ku-
vassa 4.2.  

• YVA-ohjelman taulukon 11 eroa-
vaisuudet rakennusten lukumää-
rässä ja toisaalta asukasmää-
rässä johtuvat siitä, että tilasto-
keskuksen ruututietokannassa 
ruudun koko on 250 m x 250 m. 
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asuinrakennuksia tai vapaa-ajan asuntoja. Etäisyysluoki-
tuksessa kannattaisi tuoda esiin myös kolmen kilometrin 
etäisyydellä asuvat. 

• Liikennemelun tilanteen voisi todeta ns. putkimallin pe-
rusteella hankealueen lähimpien maanteiden osalta (yh-
teisvaikutukset tuulivoimaloiden melun kanssa) 

• Alueen maankäytön kuvauksesta ei suoraan käy ilmi onko 
voimaloiden vaikutusalueelta selvitetty hankkeesta mah-
dollisesti häiriintyvien elinkeinojen harjoittaminen. Jatko-
suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa asia ja tarvitta-
essa arvioida vaikutusten merkittävyys (esim. kotieläinta-
lous melu-/välkealueella) 

• YVA-ohjelmassa mainitaan virheellisesti hankkeen sijoittu-
van Oulujoen päävaluma-alueelle, vaikka kyseessä on Sii-
kajoen päävaluma-alue, josta vedet laskevat Neittävänjo-
keen mm. Nikulanojan ja Kärjenrimmen kanavan kautta. 
 
Maankäyttö 

• YVA- selostuksessa on syytä esittää hankkeen kokonais-
maankäytön tarve sisällyttäen siihen rakennusalat, voima-
loiden kokoamisalueet, varastointialueet, tiestön sekä si-
säisen sähköverkon, sähköasemien ja sähkönsiirtoyhteyk-
sienrakentamisen. Nykyinen ja uusi tiestö on hyvä eritellä. 

Kaavoitustilanne 

• Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 05.11.2018 mää-
rännyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tule-
maan voimaan, joten Kainuun maakuntakaava ei enää ole 
voimassa Vaalassa 

• Maakuntakaavamerkinnät tulee täydentää kuvaukseen ja 
huomioida vaikutusten arvioinnissa Pohjois-Pohjanmaan 
liiton lausunnon mukaisesti 

• Vaalan tuulivoimayleiskaava selvityksineen on syytä ottaa 
yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi ja päivittää sen tilanne 
YVA-selostuksessa.  

• Suunnittelualueen ympäristössä olevien yleis- ja asemakaa-
vojen koontikartta tulisi esitellä laajemmalta alueelta ja 
merkitä siihen hankealueen rajat. 

 

Tällöin etäisyysvyöhykkeen reu-
nalla olevat tilastotiekannan 
ruudut voivat ulottua etäisyys-
vyöhykkeen sisäpuolelle, vaikka 
asuinrakennus sijoittuisi etäi-
syysvyöhykkeen ulkopuolelle. 

• Kappaleen 7.7 taulukossa 7-1 on 
tuotu esiin asuin- ja lomaraken-
nusten määrä sekä asukasmäärä 
kolmen kilometrin säteellä tuuli-
voimalaitoksista. Saman kappa-
leen kuvassa 7.3 on esitetty asu-
kasmäärät etäisyysvyöhykkeit-
täin, mukaan lukien 3 km etäi-
syysvhyöhyke. 

• Hankealueen pohjoispuolella 
noin kolmen kilometrin etäisyy-
dellä kulkee seututie 800 (Vene-
heitontie/Vaalantie) ja itäpuo-
lella niin ikään kolmen kilomet-
rin etäisyydellä seututie 879 
(Vuolijoentie). Länsipuolella kul-
kee yhdystie 19001. Suurin lii-
kennemäärä on seututiellä 800 
(410-510 ajoneuvoa/vrk). Tielii-
kenteen melutaso voidaan arvi-
oida vähäiseksi liikennemäärien 
perusteella. Tuulivoimaloiden 35 
desibelin melukäyrä ei ulotu näi-
den teiden läheisyyteen. Edellä 
todetun perusteella voidaan en-
nakollisesti luotettavalla tavalla 
arvioida, että Painuan kanavan 
tuulivoimaloista ja tieliiken-
teestä ei muodostu melun yh-
teisvaikutuksia lähimmille asuin- 
ja lomarakennuksille 

• Kahden kilometrin etäisyydellä 
ei sijaitse tuulivoimaloiden toi-
minnasta häiriintyviä elinkei-
noja. Melu- ja varjostusvaikutuk-
set eivät ulotu lähimmille koti-
eläintiloille  

• Päävaluma-alue korjattu Siika-
joen päävaluma-alueeksi kappa-
leessa 10.4.2 
 

Maankäyttö 
• Kokonaismaankäytön tarve on 

esitetty kappaleessa 7.10.3 taulu-
kossa 7-2. Kokonaismäänkäyttö-
tarve on noin 8,5 % hankealueen 
pinta-alasta 
 

Kaavoitustilanne 
• Maakuntakaavatilanne päivitetty 

kappaleessa 7.9.1 
• Maakuntakaavamerkinnät täy-

dennetty kappaleeseen 7.9.1 ja 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

ne on huomioitu maakuntakaa-
vaan kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa. 

• Yleis- ja asemakaavojen koonti-
kartta laajemmalta alueelta esi-
tetty kuvassa 7.7. 

Vaikutusten arviointi 

Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset 

• Vaikutusten arvioinnin painopisteenä voisi olla ainakin 
maisemavaikutukset erityisesti Oulunjärvelle sekä ar-
vokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin, joista esiin nostettakoon Säräisnie-
men alue sekä Painuan uittokanava.  

• Luontovaikutusten osalta on syytä painottaa erityisesti 
linnustovaikutuksia. 

• Olisi hyvä arvioida tarkemmin myös hankkeen suh-
detta maakuntakaavaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 
liiton kanssa (käytännössä asia ratkeaa yleiskaavapro-
sessissa) 

Arviointi- ja vertailumenetelmät 

• Vaikutuksia arvioitaessa on olennaista kuvata eri vai-
kutusmekanismit ja esittää perustellen, mihin tekijöi-
hin ja kriteereihin arviointi vaikutusten merkittävyy-
destä perustuu.  

• Asukaskyselyn tulosten käyttäminen merkittävyyden 
arvioinnissa tulee avata selostuksessa 

• Mielipidepalautteessa kritisoitiin maisemavaikutusten 
arvioinnissa käytettävää vyöhykejakoa, jonka katso-
taan olevan ympäristöministeriön uusimman ohjeis-
tuksen (2016) vastainen sekä jääneen jälkeen voima-
loiden koon kehittymisestä. Yhteysviranomainen yhtyy 
näkemykseen siitä, että yleisen ohjeistuksen päivittä-
minen voisi olla tarpeen, mutta muistuttaa, että kyse 
on aina hankekohtaisesta paikkasidonnaisesta arvioin-
nista ja että YVA-ohjelmassa esitetyt vyöhykerajat 
noudattavat pääpiirteittäin ympäristöministeriön uu-
demmissakin ohjeistuksissa esitettyjä liukumia. 

 
Epävarmuustekijät ja seuranta 

 
• Vaikutusarvioinnin perustuminen oletusarvoihin tulee 

yhdessä muiden epävarmuustekijöiden kanssa tuoda 
selkeästi esille YVA-selostuksessa. 

•  Selostuksessa tulee myös esittää miten epävarmuuste-
kijät ja lieventämistoimet on otettu huomioon. Pää-
sääntöisesti lieventämistoimia ei tule merkittävyyden 
arvioinnissa ottaa huomioon, mikäli niiden toteuttami-
nen on epävarmaa. Tällöin merkittävyyttä voi arvioida 
lieventämistoimet huomioon ottaen sekä ilman niitä. 

• YVA-selostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma 
hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Vaikutusten seu-
rannassa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luon-
toon kohdistuvat vaikutukset ja se on syytä kohdentaa 

Vaikutusten arviointi 

Hankkeen keskeiset ympäristövaiku-
tukset 
 
• Maisemavaikutusten arvioinnissa 

painottuvat vaikutukset Oulujär-
velle sekä maiseman ja kulttuu-
riympäristön arvokohteisiin. Vai-
kutukset Säräisniemen alueelle, 
Painuan uittokanavaan ja Oulu-
järvelle on arvioitu maisema-ark-
kitehdin toimesta 

• Luontovaikutusten osalta on huo-
mioitu linnustovaikutukset. Lin-
nustovaikutusten arviointi on 
tehty muuttavalla ja pesivälle lin-
nustolle. Lisäksi linnustovaikutuk-
sia on arvioitu Natura-alueisiin 
kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nin yhteydessä. 

• Hankkeen vaikutuksia maakunta-
kaavan on arvioitu kappaleessa 
7.10.1 

 
Arviointi- ja vertailumenetelmät 
 
• Vaikutusmekanismit on esitetty 

vaikutusarviointien yhteydessä. 
Vaikutusmekanismit perustuvat 
tutkimustietoon tuulivoimahank-
keiden vaikutuksista sekä YVA-
menettelyissä kertyneeseen tie-
toon. Arviointi vaikutusten mer-
kittävyydestä perustuu Imperia-
hankkeessa kehitettyyn vaikutus-
ten merkittävyyden määrittelyyn 

• Sosiaalisten vaikutusten arvioin-
nissa asukaskyselyn tulokset on 
huomioitu kohteiden herkkyyden 
ja näihin kohdistuvien vaikutus-
ten merkittävyyden arvioinnissa. 
Mikäli jokin paikka tai asia on 
noussut kyselyssä esille asuk-
kaille tärkeänä ja arvokkaana 
asiana, niin kohde on määritetty 
herkäksi kohteeksi. Kohteen 
herkkyys on vaikuttanut vaiku-
tusten merkittävyyden arvioin-
tiin.   
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

merkittävimpiin vaikutuksiin sekä niihin, joiden arvioin-
nissa on eniten epävarmuutta ja oletustekijöitä 

 

• Vyöhykejako on muutettu vas-
taamaan voimaloiden koon kehi-
tystä. Maisemavaikutusten tar-
kastelussa on käytetty etäisyys-
vyöhykkeitä 0-7 km, 7-14 km ja 
14-25 km. 
 
 
Epävarmuustekijät ja seuranta 

 
• Epävarmuustekijät on otettu vai-

kutusarvioinnissa huomioon ja ne 
on tuotu ilmi kunkin vaikutusarvi-
oinnin yhteydessä.  

• Vaikutukset on arvioitu ilman lie-
ventämistoimia ja lieventämistoi-
menpiteet on esitetty kussakin 
vaikutustyypissä omassa kappa-
leessaan vaikutusten arvioin-
nissa.  

• YVA-menettelyssä ei ole todettu 
merkittäviä vaikutuksia minkään 
vaikutuskohteen osalta. Luon-
toon ja linnustoon ei kohdistu 
merkittäviä vaikutuksia, ja melu- 
ja varjostusvaikutukset jäävät sel-
västi raja- ja ohjearvojen alapuo-
lelle. Vaikutusten arviointiin ei 
myöskään sisälly merkittäviä epä-
varmuustekijöitä ja oletusteki-
jäitä. Suunnitelma vaikutusten 
seurannasta on esitetty kappa-
leessa 24. 
 
 

Vaikutusalueen rajaus 

• Painuan kanavan hankkeen vaikutusalueen rajaus on yh-
teyssähkölinjan osalta puutteellinen. 

 

Vaikutusalueen rajaus 

• Suunnitelma tuulivoimaloiden 
sähkön siirtämisestä valtakun-
nan verkkoon on muuttunut 
YVA-selostusvaiheessa. Hanke 
on tarkoitus liittää hankealu-
een eteläosan läpi kulkevaan 
Kajave Oy:n voimajohtoon tai 
voimajohdon tilalle rakentu-
vaan voimajohtoon. Tämänhet-
kisten suunnitelmien mukaan 
hankevastaavan ei ole tarkoi-
tus rakentaa omaa sähkönsiir-
tolinjaa Painuan kanavan tuuli-
voimahankkeelle. Vaikutusalu-
een rajaus on määritetty YVA-
selostuksessa esitetyn sähkön-
siirtosuunnitelman mukaisesti. 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Kaavoitus, yhdyskuntarakenne ja maakäyttö 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

• Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset ja 
mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maan-
käytön kesken on tarkoitus kuvailla selostuksessa. Yh-
teysviranomainen katsoo, että tarkastelu on tältä osin 
hyvä ulottaa myös paikallisiin maankäytöllisiin tavoit-
teisiin. Merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huo-
miota hankealueella olevien maankäyttömuotojen 
seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen. 
 

Kaavoitustilanne 

 
• Hankealueen lisäksi myös sen ulkopuolelle sijoittuvat 

maakuntakaavan varaukset tulee huomioida voimala-
sijoittelussa ja arvioida hankkeen vaikutukset niihin. 
Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutusten arvioin-
nissa on syytä tarkastella erityisesti hankkeen suh-
detta maakuntakaavan keskeisiin periaatteisiin (mm. 
matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealue (mv) sekä Rokua-Oulunjärvi 
(mv-3) -kehittämismerkintä). 

• Hankealueen sijainti aivan maakuntakaavassa osoite-
tun Naulakankaan tuulivoima-alueen vieressä saat-
taisi olla tulkittavissa myös kyseisen aluerajauksen 
laajennukseksi (riippuen Pohjois-Pohjanmaan liiton 
näkemyksestä), mutta edellyttää siinäkin tapauksessa 
asianmukaiset perustelut sekä eri hankkeiden yhteis-
vaikutusten arviointia päivitetyin lähtökohdin, mikä 
olisi luontevaa toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavan päivittäminen yhteydessä (käynniste-
tään loppuvuodesta 2021). 

• Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto muistuttaa lausun-
nossaan, että vaikkei Painuan tuulivoimahanke ole 
maakuntakaavan näkökulmasta seudullinen hanke, 
tulee varmistaa, etteivät maakuntakaavan keskeiset 
tavoitteet ja periaatteet vaarannu ja ettei hanke vai-
keuta maakuntakaavan toteutumista. 
 
 

 

Kaavoitus, yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 
 
• Hankealueelta ei ole tunnistettu 

seudullisesti harvinaisia tai eri-
tyisiä arvoja edustavaa paikal-
lista maankäyttöä. 
 
 
 
 
Kaavoitustilanne 
 

• Maakuntakaavaan kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnissa on 
huomioitu myös alueen ulko-
puolelle sijoittuvat maakunta-
kaavan merkinnät. 
Vaikutusten arvioinnissa on 
huomioitu erityisesti kaavamer-
kinnät mv ja mv-3 

• Naulakankaan tuulivoimahanke 
ei ole Prokon Wind Energy Fin-
landin tuulivoimahanke, eikä 
Painuan kanavan tuulivoima-
hanketta tule näin ollen tulkita 
Naulakankaan tuulivoimahank-
keen laajennukseksi. Yhteisvai-
kutukset Naulakankaan tuulivoi-
mahankkeen kanssa on huomi-
oitu vaikutustyypistä riippuen. 

• YVA-menettelyssä on arvioitu 
vaikutukset maakuntakaavaan.  
Vaikutusten arvioinnin mukaan 
maakuntakaavan keskeiset ta-
voitteet ja periaatteet eivät vaa-
rannut ja Painuan kanavan tuu-
livoimahanke ei vaikeuta maa-
kuntakaavan toteuttamista.  

Maisema, kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset 

• Pohjois-Pohjanmaan museo toteaa, että kattavampi vai-
kutusten arviointi on mahdollista vasta maastoinventoin-
nin jälkeen ja katsoo, että myös sähköaseman, uuden yh-
teysvoimajohdon alueet sekä rakentamisessa tarvittavien 
maa-ainesten mahdollisten ottopaikkojen osalta tulee sel-
vittää kiinteiden muinaisjäännösten tilanne. Voimalapai-
kat tulee tarkastaa riittävän laajalti, ottaen huomioon 
myös voimaloiden sijoittaminen siten, ettei mahdollisten 
harusten väliin jää muinaisjäännöksiä 

Maisema, kulttuuriympäristö ja 
muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset 
 

• Arkeologinen inventointi on pe-
rustunut alueella ja lähistöllä teh-
tyjen aiempien arkeologisten sel-
vitysten tuloksiin, Maanmittaus-
hallituksen maaperäkarttoihin, 
ortokuviin, korkeusmalliin, kor-
keusprofiiliin, laserkeilausaineis-
toon ja Museoviraston arkeologi-
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö 

• Lähivaikutusalueelta voisi esittää myös paikallisten koh-
teiden sijainnit ainakin olemassa olevan inventointitiedon 
pohjalta 

• Menetelmät ovat yleisesti käytettyjä tuulivoimahankkei-
den vaikutusten arvioinneissa, joskin niitä olisi ollut hyvä 
kuvailla tarkemmin. 

• Maisemavaikutusten arviointia varten tehtävien valoku-
vasovitteiden paikkavalinnoissa tulee huomioida sekä 
maiseman, kulttuuri- ja luonnonympäristön arvokohteet 
sekä kylät ja asutus muutenkin, virkistysalueet ja tiemai-
seman keskeiset kohteet. Myös havainnekuvissa tulee 
tarpeen mukaan huomioida eri hankkeiden yhteisvaiku-
tukset. Maisemavaikutusten arvioinnissa ja tulosten ra-
portoinnissa on hyvä noudattaa ympäristöministeriön 
opasta Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakenta-
misessa (Suomen Ympäristö 1/2016) 

• Yhteysviranomainen korostaa, että maisemavaikutusten 
osalta tässä hankkeessa tulee erityisesti kiinnittää huo-
miota eri tuulivoimahankkeista Oulunjärvelle, sen saaris-
toalueille ja virkistyskohteisiin (Oulunjärven retkeilyalue) 
sekä varsinkin Säräisniemeen kohdistuviin yhteisvaikutuk-
siin. Luonto- ja virkistyskohteiden osalta on syytä kohden-
taa arviointia myös Rokuan kansallispuistoon ja GeoPark -
alueeseen, vaikka ne sijaitsevatkin hankkeen kaukoalu-
eella. 

• Pohjois-Pohjanmaan museo katsoo, että arviointia on 
syytä kohdentaa erityisesti osittain suunnittelualueella si-
jaitsevaan Siikajoen uittokanavaan sekä Säräisniemen ky-
län valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen 
kohdistuviin vaikutuksiin 

 

sista kohteista ylläpitämään digi-
taaliseen tietokantaan. Kirjalli-
suuden, arkistoaineiston ja ne-
tistä löytyvien historiallisten kart-
tojen avulla selvitettiin alueen 
maankäytön historiaa. Alueelta ei 
löydetty uusia muinaisjäännök-
siä.  

 
 
 

 
Maisema ja rakennettu kulttuu-
riympäristö 
 

• Lähivaikutusalueelta on esitetty 
paikalliset kohteet. Paikallisesti 
arvokkaat kohteet perustuvat 
Vaalan kulttuuriympäristöohjel-
maan. 

• Menetelmät on kuvattu tar-
kemmin liitteenä olevassa mai-
semavaikutusten arvioinnissa ja 
näkemäanalyysi- ja havainneku-
varaportissa 

• Valokuvasovitteiden paikkava-
linnoissa on huomioitu maa-
kunnalliset ja valtakunnalliset 
arvokohteet sekä kylät ja asu-
tus. Havainnekuvissa on huomi-
oitu Naulakankaan voimalaitok-
set, mikäli ne ovat sijoittuneet 
samaan havainnekuvasektoriin 

• Maisemavaikutukset Oulujär-
velle, Oulujärven saaristoon, 
Oulujärven retkeilyalueeseen ja 
Säräisniemeen on arvioitu mai-
semavaikutusten arvioinnissa.  

• Maisemavaikutukset Siikajoen 
uittokanavaan ja Säräisniemen 
alueeseen on arvioitu. YVA-oh-
jelman nähtävilläolon jälkeen 
valtioneuvosto on hyväksynyt 
valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueuiden päivityksen 
(VAMA-alueet). Säräisniemen 
alue ei kuulu VAMA-alueisiin. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: elinolot ja viihtyisyys, 
melu ja välke 

Vaikutukset elinoloihin, ihmisiin ja viihtyisyyteen 

• Asukaskysely on hyvä keino osallistaa paikallisia suun-
nitteluun ja saada kokemus- ja näkemysperäistä tie-
toa vaikutusalueella asuvilta ja toimivilta ihmisiltä. 
YVA-ohjelmassa kyselyn kohdennuksen kuvaus on 
hieman ylimalkainen ja siihen osallistettavien kotita-
louksien määrä niukahko, joskin alueen asutuskin on 
harvaa 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: 
elinolot ja viihtyisyys, melu ja 
välke 

Vaikutukset ihmisiin, elinoloihin ja 
viihtyisyyteen 
 

• Asukaskysely on lähetetty kaikille 
asuin- ja lomarakennuksien omista-
jille 5 kilometrin etäisyydellä, mikäli 
osoitetiedot ovat olleet saatavilla 
Väestötietojärjestelmästä.  Tätä 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Melu 

• Hankkeen melumallinnus ja myös mallinnustietojen 
raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mal-
linnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen 
(2/2014) mukaisesti. Raportoinnin tulee sisältää myös 
ohjeen sivujen 23–26 mukaiset raportointitaulukot. 
Melumallinnuksen tulee perustua ympäristöministe-
riön ohjeen mukaisesti tuulivoimaloiden melupäästön 
ylärajatarkasteluun 

• Melumalliin tulee sisällyttää myös läheisten tuulivoi-
mahankkeiden tuulivoimalat siinä laajuudessa, että 
melun yhteisvaikutukset saadaan luotettavasti selvi-
tettyä. Myös pienitaajuisen melun laskennassa tulee 
ottaa huomioon lähimpien tuulivoimapuistojen yh-
teisvaikutus. Melumallinnuksen perusteella määrite-
tyt melualueet tulee esittää karttapohjalla, johon on 
merkitty myös melulle altistuvat kohteet. Lisäksi tulee 
esittää melulle altistuvien kohteiden määrät. Laadittu 
meluselvitysraportti tulee esittää arviointiselostuksen 
liiteasiakirjana. 

 

kauempana asuville asukaskysely 
on lähetetty satunnaisotannalla. 
Alueen asutus on harvaa ja lähim-
mät asuin- ja lomarakennukset si-
jaitsevat yli kahden kilometrin etäi-
syydellä, minkä vuoksi 200 on kat-
sottu riittäväksi otantamääräksi. 

•  
Melu 
• Melumallinnus on tehty Ympä-

ristöministeriön ohjeen (YM 
2/2014) mukaan. Melumallin-
nus perustuu tuulivoimaloiden 
melupäästön ylärajatarkaste-
luun eli melumallinnus on 
tehty tuulivoimaloiden nimel-
listeholla. Melu- ja varjostus-
mallinnusraportti sisältää Ym-
päristöministeriön ohjeen mu-
kaiset raportointitaulukot. 

• ISO 9613-2 melumallinnukseen 
sekä matalataajuisen melun 
mallinnukseen on sisällytetty 
Naulakankaan tuulivoimalai-
tokset.  Melumallinnuksen tu-
los on esitetty karttapohjalla, 
johon on merkitty lähimmät 
asuin- ja lomarakennukset sekä 
melun leviämistä osoittavat 35, 
40 ja 45 db(A):n käyrät. Melu- 
ja varjostusmallinnusraportti 
on YVA-selostuksen liitteenä. 

 

Liikenne 

• Liikenteen osalta mahdollisten haitallisten vaikutusten lie-
ventämistoimia on tärkeä tuoda esille. 

 

Liikenne 

• Haitallisten vaikutusten vähen-
tämistoimenpiteitä on tuotu 
esiin kappaleessa 18.6. 

Tutka- ja viestintäyhteydet 

• Ilmatieteen laitoksen säätutkia ei sijaitse hankkeen vaiku-
tusalueella ja Puolustusvoimille mahdollisesti aiheutuvat 
tutkavaikutukset selvitetään lausuntopyynnöllä, kunhan 
voimaloiden sijaintipaikat tarkentuvat. Tuulivoimaloista 
saattaa aiheutua merkittäviäkin häiriöitä radioviestintään, 
mikä on syytä selvittää tarkoin tuulivoimaloiden sijaintia 
suunniteltaessa. 

Tutka- ja viestintäyhteydet 

• Puolustusvoimat on antanut 
hankkeesta lausunnon, jonka 
mukaan Puolustusvoimat ei 
vastusta tuulivoimahanketta. 
Hankevastaava tekee lausunto-
pyynnön alueen tv- ja radio-
operaattoreille tuulivoimaloi-
den vaikutuksista antenni- ja 
tv-vastaanottoon. Hankevas-
taava ilmoittaa kaikille radiojär-
jestelmien käyttäjille rakenta-
mishankkeesta 30 km etäisyy-
dellä tuulivoimaloista viimeis-
tään rakennuslupavaiheessa. 

Luonnonarvot ja suojelualueet Luonnonarvot ja suojelualueet 
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Kasvillisuus- ja luontotyypit 

• Huomiota kiinnittää ohjelmassa se, että kasvillisuus- ja 
luontotyyppi-inventoinnit on tekstin mukaan jo tehty. 
Näiden osalta tulee varsinaisten tulosten lisäksi selostuk-
sessa esittää erillisellä kartalla alueet, jotka on inventoitu 
maastossa. 

• Lajitietojen osalta vaikutusten arviointia varten tulee päi-
vittää tietoja hyödyntäen lajitietokeskuksen tietojärjestel-
mää (www.laji.fi), jossa voi olla käytettävissä enemmän 
lajihavaintotietoja kuin aiemmassa ELY-keskuksen kautta 
toimitetussa aineistossa. Tekstissä on maininta, ettei alu-
eelta ole ennestään tiedossa uhanalaisten tai huomionar-
voisten lajien havaintoja. Laji.fi-palvelussa hankealueelle 
sijoittuu mainittujen lajien havaintoja. 

Linnusto 

• Pesimälinnuston kartoitukseen käytetty maastotyöaika ei 
ole kovin suuri, jolloin ajallisen ja mahdollisesti myös alu-
eellisen kattavuuden puutteiden voidaan arvioida vähen-
tävän inventoinnin tarkkuutta. 

• Pesimälinnuston osalta etenkin suurten petolintujen pe-
sintätiedot on aiheellista tarkastaa vielä arvioinnin yhtey-
dessä Luonnontieteellisen keskusmuseon Lajitietokeskuk-
sesta ja tarvittaessa Metsähallituksesta. 

• Arvioinnissa on aiheellista selvittää, sijoittuuko hankealu-
eelle suurten petolintujen saalistusreviirejä. Täydentäviä 
tietoja voi olla saatavilla aluetta tuntevilla lintuharrasta-
jilla ja petolinturengastajilla, jotka tarkastavat näiden la-
jien tiedossa olevat pesät. 

• Muuttolinnustoa koskevan arvioinnin tukena on olen-
naista hyödyntää muissa selvityksissä kertynyttä tietoa 

• Linnuston osalta arvioinnissa on syytä ottaa huomioon 
myös läheisen Vaalan ja Joroisten välisen 400+110 kilo-
voltin voimajohtohankkeen (Järvilinja) yhteisvaikutukset 

Muu eläimistö 

• Hankealueelle sijoittuu rimpisiä suoalueita, joiden tode-
taan olevan viitasammakolle sopivia elinympäristöjä. YVA-
ohjelmassa ei kuitenkaan mainita tehtävistä tai tehdyistä 
viitasammakkoselvityksistä. ELY-keskuksen näkemyksen 
mukaan viitasammakon mahdollinen esiintyminen hanke-
alueella tulee selvittää ja liittää tiedot arviointiselostuk-
seen sekä arvioida hankkeen vaikutuksia mahdollisiin ha-
vaittuihin viitasammakkoesiintymiin huomioiden sekä 
suorat että välilliset vaikutukset lajiin ja sen elinympäris-
töihin. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi 

• Natura-arvioinnit on ELY-keskuksen mukaan perusteltua 
tehdä, koska hankkeen vaikutusalue ulottuu näille alu-
eille.  

Selvitysten riittävyys 

• Luonnonvarakeskus (LUKE) katsoo lausunnossaan, että 
tehtyjä luontoselvityksiä olisi hyvä vielä täydentää riista-
kolmio- tai linjalaskennoilla, mikä antaisi paremman ku-
van alueen nisäkkäistä ja kanalintujen esiintymisestä eri-

Kasvillisuus- ja luontotyypit 
 
• Luontoselvitysraportissa on ku-

vattu inventoinnin menetelmät 
ja inventointireitti 

 
• Ajantasaiset lajitiedot tarkis-

tettu lajitietokeskuksen rekiste-
reistä. Uhanalaisia lajeja koske-
vat tiedot on päivitetty. 

 
Linnusto 
 
• Hankealue on suhteellisen 

pieni. Linnustoselvityksistä vas-
tannut henkilö on kainuulainen 
ja arvostettu osaaja. Inventoin-
tityömäärä on arvioitu riittä-
väksi ja alueelta todettavissa 
olevat arvot on saatu selvitet-
tyä. Pesätiedot on tarkistettu ja 
pesien rengastaja on juuri tämä 
paikallinen henkilö, joka on 
myös seudun tunteva lintuhar-
rastaja.  

• Lähialueen muiden hankkeiden 
muuttolinnustotietoa on hyö-
dynnetty.  

• Järvilinjan osuutta on tarkas-
teltu vaikutusarvioinneissa.  

 
Muu eläimistö 
 
• Viitasammakon esiintymistä on 

kuunneltu suoalueilla kevään 
linnustoselvitysten aikana. La-
jista ei tehty havaintoja. Suot 
ovat osin kuivahtaneita ja suu-
rin osuus on kesällä mätäspin-
taa ja rahkajänteitä, joten uu-
delleen toteutettavalle vain vii-
tasammakkoon keskittyvälle 
erillisselvitykselle ei katsottu 
olevan tarvetta. Kevätrimpisiä 
osuuksia sisältävät suot on ra-
jattu luontokohteiksi.  

 
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukai-
nen arviointi 

 
• Hankkeen YVA-menettelyn yh-

teydessä on laadittu 65§:n mu-
kainen Natura-arviointi Natura-
alueille Painuanlahti 
(FI1200801, SPA) ja Rumala-Ku-
vaja-Oudonrimmet (FI200800, 
SAC/SPA) 

•  Alueella on tehty kattavat luon-
toselvitykset, ja maastotyöstä 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

laisilla biotoopeilla. Linnustoselvitysten osalta LUKE to-
teaa YVA-ohjelmassa mainitun pesimälinnustoselvityksiin 
käytetyn työmäärän aika vähäiseksi alueen kokoon näh-
den ja huomauttaa vielä, ettei pesimälinnustoselvityk-
sestä käy ilmi oliko alueella havaittujen lintudirektiivin liit-
teen I ja Suomen kansainvälisiksi vastuulajiksi nimettyjen 
lintulajien joukossa riistalintuja.  
Kanalintujen soidinpaikkojen inventointi tehtiin YVA-oh-
jelman mukaan vain yhden  
aamun aikana, mikä ei LUKEn käsityksen mukaan välttä-
mättä anna riittävän hyvää kuvaa alueen soitimista. LUKE 
kehottaa lisäksi huomioimaan kanalinnut voimaloiden si-
joittelussa myös törmäysriskin osalta. Tehtyihin selvityk-
siin ei sisälly kevätaikaisen muuton tarkkailua ja LUKE kat-
soo, että erityisesti hanhien muutosta olisi hyvä saada 
enemmän tietoa. LUKEn mukaan selvityksissä tulisi esit-
tää tarkempaa tietoa myös riistanisäkkäiden sekä suurpe-
tojen esiintymisestä alueella 

 
 
 

on vastannut seudun hyvin tun-
teva biologi. Lisäksi tietoa alu-
een riistakannoista on saatu 
alueen metsästysseurojen haas-
tatteluista. Metsäkanalintujen 
soidinpaikkoja on selvitetty la-
jien kiivaimpaan soidinaikaan 
toukokuun alussa. Selvitys koh-
dennettiin kartta- ja ilmakuva-
tarkastelun sekä muun ole-
massa olevan tiedon perusteella 
sellaisille alueille, jonne saattaa 
ennakkotietojen perusteella si-
joittua paikallisesti tärkeitä met-
säkanalintujen (lähinnä metso ja 
teeri) soidinalueita. Tietoa kana-
lintujen soidinpaikoista on saatu 
myös kesäkuun alun linnusto-
selvitysten yhteydessä. tietoa 
alueen linnustosta on saatu 
myös kaikkien muiden alueelle 
kohdennettujen luontoselvitys-
ten yhteydessä. Tietoa riis-
tanisäkkäiden ja suurpetojen 
esiintymisestä alueella on saatu 
metsästysseurojen haastatte-
luista. 

Vesistöt 

• Neittävänjoen ekologinen tila on voimakkaasta maa- ja 
metsätalouden kuormituksesta johtuen tyydyttävä. Erityi-
sesti fosforipitoisuudet ovat korkeita ja siksi vaikutusten 
arvioinnissa olisi kiinnitettävä huomiota maankäytön, eri-
tyisesti kuivatuksen kuten tieojien, kuormitusvaikutuk-
seen ja kuormituslisäyksen ehkäisemiseen. 

 

Vesistöt 

• Vesistövaikutuksia on arvioitu 
etenkin kappaleessa 10.5.1. 
Voimalapaikkojen ja tiestön ra-
kentamiseen liittyvät maan-
muokkaustoimenpiteet saatta-
vat hieman lisätä pintavesien 
kiintoainekuormitusta, sillä kai-
vutöiden vaikutukset alapuoli-
sissa pienvesistöissä näkyvät 
nopeasti lyhyestä viipymä-
ajasta johtuen. Mahdollisesti li-
sääntyneestä kiintoaineskuor-
mituksesta aiheutuva kuormi-
tus pienvesille on kuitenkin 
kestoltaan lyhytaikainen ja 
etenkin Siikajoen valuma-alu-
een laajuuteen sekä alueen ve-
sistöjen vedenlaatuun suh-
teutettuna erittäin vähäinen, 
minkä vuoksi vaikutus arvioi-
daan kokonaisuutena vä-
häiseksi. 

Turvallisuus ja onnettomuusriskit 

• Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tu-
lee huomioida mahdollinen turvetuotanto sekä siihen liit-
tyvä paloriski 

Turvallisuus- ja onnettomuusriskit 

• Lähimmät turvetuotantoalueet 
sijaitsevat noin 1,3 kilometrin 
etäisyydellä Painuan kanavan 
tuulivoimalaitoksista. Mahdolli-
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

• Digita huomauttaa lausunnossaan tuulivoiman antenni-
tv-vastaanottimiin aiheuttaman häiriön vaikuttavan myös 
vaaratiedotteiden saatavuuteen ja sitä kautta yleiseen 
turvallisuuteen, mikä tulisi ottaa huomioon myös turvalli-
suuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. 

• Fingrid muistuttaa tuulivoimaloiden sijoittamisesta vähin-
tään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden määrittämän 
etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. 

set tulipalot turvetuotantoalu-
eilla eivät muodosta turvalli-
suusriskiä tuulivoima-alueella. 

• Tuulivoimaloiden antenni- ja 
tv-vastaanottimiin kohdistuvan 
häiriön aiheuttamaa turvalli-
suusriskiä on arvioitu kappa-
leessa 21 

• Tuulivoimalat sijoittuvat 1,5 x 
tuulivoimalan maksimikorkeu-
den määrittämän etäisyyden 
päähän lähimmästä voimajoh-
dosta 

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

• Ilmastovaikutusten arvioinnissa ei tule käyttää kiinteitä, 
sähköntuotannon marginaalipäästökertoimia tai tiettyjen 
polttoaineiden päästökertoimia, vaan arvioinnissa tulee 
huomioida sähkön tuotantorakenne-ennuste ja käyttää 
tuulivoimapuiston tuotannon ajankohdalle arvioitua säh-
köntuotannon ominaishiilidioksidipäästökerrointa. 

• YVA-ohjelmasta ei käy ilmi, kuinka tuulivoimapuiston 
koko elinkaaren aikaiset päästöt huomioidaan. YVA-selos-
tuksessa tulee huomioida suunnitellun tuulivoimaloiden 
osien valmistamisen ja kuljetuksen, tuulivoimapuiston ra-
kentamisen, kunnossapidon ja korjauksen sekä tuulivoi-
maloiden purkamisen ja osien kierrätyksen kasvihuone-
kaasupäästöt. 

• Tuulivoimaloiden rakentamisen lisäksi YVA-selostuksessa 
tulee tarkastella teiden, työskentely- ja varastointialuei-
den sekä sisäisen sähköverkon, sähköasemien ja sähkön-
siirtoyhteyksien rakentamisen (voimaloilta kantaverk-
koon) ilmastovaikutuksia. Puuston ja kasvillisuuden pois-
taminen, alueiden raivaaminen sekä tuotannon aikaisen 
metsän kasvun rajoittaminen vähentävät alueen hiili-
nieluja. YVA-selostuksessa tulee arvioida maankäytössä 
tarvittavat muutokset ja hiilinielujen vähentyminen han-
keaikana ja sen jälkeen. 

• YVA-selostuksessa tulee esittää tuulivoimahankkeen il-
mastovaikutusten laskentamenetelmät ja käytetyt tieto-
lähteet. Vaikka ilmastoasiat ovat globaaleja, vaatii ilmas-
tonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen kansallisia 
ja alueellisia ilmastotavoitteita ja -toimia. Tämän takia 
tuulivoimapuistohankkeen arvioinnissa tulee hankkeen 
vaikuttavuutta tarkastella kunnallisten ja maakunnallisten 
ilmastotavoitteiden kannalta 

Vaikutukset ilmanlaatuun ja 
ilmastoon 

• Tuulivoimapuiston tuotan-
non ajankohdalle arvioitu 
sähköntuotannon ominais-
hiilidioksidipäästökerroin ja 
tuotantorakenne-ennuste 
on kuvattu YVA-selostuksen 
kappaleessa 11. 

• YVA-selostuksen ilmasto-
vaikutusten osiossa huomi-
oidaan koko elinkaaren ai-
kaiset päästöt osien valmis-
tuksesta purkamiseen ja 
kierrätykseen. 

• Myös sähkönsiirron ilmas-
tovaikutukset, hiilinielujen 
vähentyminen ja alueiden 
raivaaminen on otettu huo-
mioon laskelmissa. 

• Laskentamenetelmät ja 
käytetyt tietolähteet on esi-
tetty YVA-selostuksessa. 

 

Elinkaari 

• YVA-selostuksessa tulee esittää arvio tuulivoimakompo-
nenttien hyötykäyttömahdollisuuksista ja hankkeen mah-
dollisista ympäristöön jäävistä tai pitkäaikaisista jäljistä. 
Betoniperustusten sekä maakaapeleiden maahan jättämi-
sessä on otettava huomioon, että ne ovat jätelaissa tar-
koitettua jätettä, jotka on pääsääntöisesti velvoitettava 
käytön päätyttyä kaivamaan ylös maasta. Paikalleen jättä-
misestä ei saa aiheutua pilaantumista eikä muuta haittaa 
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle myöhemminkään. 

Elinkaari 

• YVA-selostuksessa on arvioitu 
tuulivoimakomponenttien hyö-
tykäyttömahdollisuuksia ja 
kierrätyksestä aiheutuvia pääs-
töjä kappaleessa 11. 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

• Yhteysviranomainen korostaa, että Painuan kanavan tuuli-
voimapuiston vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota eri hankkeista aiheutuviin luonto-, mai-
sema- ja kulttuuriympäristöarvoihin kohdistuviin maise-
mallisiin yhteisvaikutuksiin. Yhteisvaikutusarviointi tulee 
kohdentaa myös linnustokohteisiin, joiden osalta tulee 
huomioida sekä tuulivoima- että voimalinjahankkeet. Yh-
teisvaikutusten arvioinnin osalta on syytä keskittyä YVA-, 
kaavoitus- tai muun lupamenettelyn läpi käyneisiin hank-
keisiin. 

Yhteisvaikutukset muiden 
hankkeiden kanssa 

• Vaikutusten arvioinnissa on huo-
mioitu yhteisvaikutukset melu- 
ja varjostusmallinnusten osalta 
Naulakankaan tuulivoimahank-
keen kanssa. Näkemäalueana-
lyysissä on huomioitu Painuan 
kanavan voimaloiden näkyvyy-
den lisäksi myös Naulakangas, 
Metsälamminkangas ja Kokko-
neva. Maisemavaikutusten arvi-
oinnissa on pääosin keskitytty 
yhteisvaikutuksiin Naulakankaan 
tuulivoimahankkeen kanssa lä-
heisen sijainnin vuoksi. Muiden 
tuulivoimahankkeiden osalta yh-
teisvaikutuksia on arvioitu lä-
hinnä Oulujärven näkökulmasta.  
Linnustokohteiden osalta yhteis-
vaikutuksissa on huomioitu Met-
sälamminkankaan ja Naulakan-
kaan tuulivoimahankkeet. 

Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia 
ympäristövaikutuksia 

• YVA-asetuksen (277/2017) 4 §:n mukaisesti YVA-selostuk-
sessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäis-
tään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimenpiteitä arvioitaessa 
on syytä kiinnittää huomiota lausunnoissa ja mielipiteissä 
esiin nousseisiin vaikutustyyppeihin. 

• Jokaisen vaikutuskohteen koh-
dalla on esitetty toimenpiteitä 
haitallisten haitallisten vaikutus-
ten ehkäisemiseksi ja rajoitta-
miseksi. Haitallisten vaiktuusten 
lieventämistoimenpiteissä on 
huomitoitu saadut lausunnot 
mahdollisuuksien mukaan. 

Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 

• YVA-selostuksessa on esitettävä YVA-asetuksen 4 §:n mu-
kaan selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto 
YVA-ohjelmasta on otettu huomioon. Myös YVA-ohjel-
masta annetut lausunnot ja mielipiteet on syytä käydä läpi 
ja ottaa niissä esitetyt kommentit tarpeellisessa määrin 
huomioon arviointeja tehtäessä 

Yhteysviranomaisen lausunnon 
huomioon ottaminen 

• Yhteysviranomaisen lausunto 
YVA-ohjelmasta on otettu taulu-
kossa 2-2 kuvatulla tavalla. Myös 
YVA-ohjelmasta saadut lausun-
not ja mielipiteet on käyty läpi ja 
otettu huomioon tarpeellisessa 
määrin. 

Raportointi 

• Karttojen havainnolliseen ja selkeään esitystekniikkaan on 
syytä kiinnittää huomiota etenkin niiden mittakaavan 
osalta silloin, kun on erityistä tarvetta yksityiskohtaisem-
malle tarkastelulle. Tuulivoimaloiden sijoittelu sekä voima-
johtolinjan sijoittuminen on tarpeen esittää sellaisella kart-
tapohjalla ja sellaisessa mittakaavassa, että kiinteistön-
omistajat pystyvät riittävän luotettavasti arvioimaan oman 
kiinteistönsä sijainnin suhteessa voimaloihin ja sähkönsiir-

Raportointi 

• Voimalaitokset, tiestö, maakaa-
pelisto, sähköasema ja kiinteis-
töt on esitetty sellaisella kartta-
pohjalla, että kiinteistönomista-
jat pystyvät päättelemään oman 
kiinteistönsä sijainnin suhteessa 
tuulivoimapuiston rakenteisiin. 

• Maastoselvitysten kohdentami-
nen perustuu luontoselvitysten 
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Yhteysviranomaisen lausunto  Lausunnon huomioon ottaminen 

toreittiin. Kartassa tulee esittää myös sähkönsiirto maakaa-
peleineen, sähköasema ja tiestö sekä mahdolliset muut tie-
dossa olevat rakennukset. 

• YVA-suunnitelmavaiheessa on hyvä laatia koostekartta, 
josta käy selkeästi ilmi, mitkä alueet on selvitetty ja arvi-
oitu tämän prosessin aikana esim. linnuston, kasvillisuuden 
ja muiden luontoarvojen osalta sekä muinaismuistojen 
osalta. Selvitysaluekartta auttaa viranomaisia sekä YVA-
prosessin että myöhemmin lupaprosessien aikana arvioi-
maan, ovatko alueen selvitykset ajantasaisia kaikilta osin. 

•  Raportoinnissa tulisi kiinnittää huomiota raportin saavu-
tettavuuteen verkossa (lisätietoa: www.saavutettavasti.fi). 

osalta ilmakuvien, karttojen ja 
paikkatietoaineistojen tarkaste-
luun, ja maastoselvitykset on 
kohdistettu arvokkaan lajiston ja 
luontotyyppien kannalta poten-
tiaalisille alueille, sen lisäksi että 
alueen ominaisuuksista on luon-
toselvityksin saatu myös hyvä 
yleiskäsitys. Myös arkeologisten 
inventointien kohdentaminen 
perustuu ennakkotietoihin ja 
paikkatietoaineistoihin alueesta. 
Näillä inventointimenetelmillä 
on saatu käsitys koko hankealu-
een luonto- ja arkeologisista ar-
voista. Koostekartan laatiminen 
maastoinventoinneissa kulje-
tuista alueista ei anna käsitystä 
inventoinnin laajuudesta, koska 
inventoinnit on kohdennettu en-
nakkotarkastelun perusteella ar-
vokkaaksi arvioiduille alueille.  

 

 

 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutus-
ten arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yh-
teysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkis-
tettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Taulukko 2-3. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset ja vertaillaan eri vaihtoehtoja. 

YVA-SELOSTUS 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tär-
keimmistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja 
luonnonvarat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja sä-
teily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja 
pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hank-
keen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mu-
kaan lukien 

2. tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, to-
teuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä 
sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin 

3. selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hank-
keen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suun-
nitelmiin ja ohjelmiin 

4. kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos 
hanketta ei toteuteta 

5. arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen 
alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä 
toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämis-
toimet 
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6. arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittä-
vistä ympäristövaikutuksista 

7. tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 

8. vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu 

9. tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, 
mukaan lukien ympäristövaikutukset 

10. ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja ja 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 

11. tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 
liittyvistä seurantajärjestelyistä 

12. selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hank-
keen suunnitteluun 

13. luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laa-
dinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten 
tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa 
todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä 

14. tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 

15. selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomi-
oon  

16. yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1–15 kohdassa esitetyistä tiedoista 

 Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen toimittaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liite-
tään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää 
lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu pää-
telmä on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-
taessa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laati-
mansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää 
ole ajan tasalla, ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajan-
tasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä kuuleminen järjestetään uudelleen ja yh-
teysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän. 

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. 

2.5 Arviointimenettelyn osapuolet 

 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Prokon Wind Energy Finland Oy, joka on tuulivoi-
maloiden suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen toimipaikkana on Vaasa.  
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 Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Yhteysviranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistami-
sesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän te-
kemisestä. 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus. Yhteysviranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistami-
sesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän te-
kemisestä. Yhteysviranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että hankkeen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely järjestetään YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Yhteysviranomainen hoi-
taa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 § ja 20 §:n mukaiset tiedotukset 
ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat julkiset kuulemistilaisuudet, kerää lausunnot ja mielipi-
teet, tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä antaa siitä perustellun päätel-
mänsä.  

 YVA-konsultti 

YVA-konsulttina hankkeessa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. YVA-konsultti on hank-
keen ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka hankkeesta vastaavan 
toimeksiannosta arvioi hankkeen ympäristövaikutuksia. 

Laatijoiden pätevyys 

YVA-konsulttina toimiva Finnish Consulting Group Oy on toteuttanut yli 100 YVA-hanketta.  Pai-
nuan kanavan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn osallistuva työryhmä on toteuttanut tai 
parhaillaan toteuttamassa kymmenien tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyjä. Työryhmän asi-
antuntijat ovat kokeneita ja päteviä erilaisten ympäristövaikutusten arvioijia. Finnish Consulting 
Group Oy on palkittu YVA ry:n vuoden Hyvä YVA palkinnoilla vuosina 2011 ja 2017. 

 Seurantaryhmä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu seurantaryhmä tukemaan 
ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osal-
listumista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri si-
dosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet huomioon arviointiohjel-
maa ja -selostusta laadittaessa. 

Seurantaryhmään kutsuttiin seuraavat tahot: 

• Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Museovirasto 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Kajaanin kaupunki 

• Muhoksen kunta 

• Siikalatvan kunta 

• Utajärven kunta 

• Puolangan kunta 

• Limingan kunta 

• Paltamon kunta 

• Metsähallitus 

• Kainuun pelastuslaitos Vaala 

• Metsäkeskus 

• MTK-Vaala 

• Vaalan Riistanhoitoyhdistys 

• Traficom 

• Fingrid 

• Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelli-
nen yhdistys ry 

• Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry 

• Oulujokilaakson Luonto ry 

• Suomen luonnonsuojeluliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piiri  

• Metsänhoitoyhdistys Rokua-Pal-
jakka 

• UPM Metsä Oulun metsäpalvelutoi-
misto 

• Vaalan Yrittäjät ry 

• Kankarin kyläyhdistys 

• Neittävän kyläyhdistys ry 
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• Pelson kyläyhdistys ry 

• Säräisniemen kyläyhdistys ry 

• Säräisniemen Martat 

• Säräisniemen Museo- ja Kotiseutu-
yhdistys ry 

• Painuan Eränkävijät ry 

• Jaalangan metsästysseura ry 

• Oulujärven melojat ry 

 

Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman käsittelyä varten 3.3.2021. Seurantaryhmässä 
esiteltiin YVA-ohjelman luonnosta ja tehtyjä selvityksiä. Esiin seurantaryhmässä nousivat yh-
teisvaikutukset muiden tuulivoimapuistojen kanssa, maisemavaikutukset arvokkaisiin aluei-
siin sekä alueen maakuntakaavallinen tilanne ja Vaalan kunnan tuulivoimakaava. 

 

Kuva 2.2. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

2.6 Muu vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä 

 Kuulemismenettelyt 

Edellä mainittujen osapuolten lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallis-
tua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Arviointiohjelman ja -selostuk-
sen nähtävilläoloaikana kunkin on mahdollista esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kan-
tansa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista sekä arviointityön riittävyydestä. YVA-selostuk-
sen nähtävilläolopaikoista kuulutetaan yhteysviranomaisen toimesta selostuskuulutuksen yh-
teydessä. Samalla tiedotetaan yleisötilaisuuksien paikoista ja ajankohdista. YVA-menettelyn ete-

YVA-
menettely

Yhteys-
viran-

omainen

Hankkeesta 
vastaava

YVA-
konsultti

Muut 
osalliset

Tiedotus-
välineet

YVA-
seuranta-

ryhmä
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nemisestä tiedotetaan ELY-keskuksen internetsivuilla (www.ymparisto.fi/painuantuulivoi-
maYVA). Internetsivuilta voi lisäksi ladata YVA-menettelyn raportit ja muut siihen liittyvät viral-
liset asiakirjat pdf-muodossa. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin YVA-ohjelmavaiheessa sähköisenä Teams-sovelluk-
sessa 17.5. klo 17–19. Yleisötilaisuuteen osallistui 9 henkilöä.  

YVA-selostuksen nähtävilläoloaikana järjestetään toinen yleisötilaisuus, jossa muun muassa esi-
tellään vaikutusten arviointityön tuloksia, hankkeen suunnittelutilannetta sekä kaavoitusproses-
sin tilannetta. Tilaisuuden ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan YVA-kuulutuksen yhteydessä 
sekä paikallisissa lehdissä ja ELY-keskuksen nettisivuilla. 

 

 

Taulukko 2-4. Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin 

YVA-ohjelmaraportti 

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma 

ympäristö.fi – sivusto, kunnan 
viralliset ilmoitustaulut, hanke-
alueen kirjastot 

toukokuu 2021 

Tiedotus- ja yleisötilaisuus Teams 

 

Kunta 

toukokuu 2021 (YVA-ohjelma-
vaihe) 

Huhtikuu 2022 

 

YVA-selostusraportti 

Kaavan valmisteluaineisto (kaa-
valuonnos) 

Ympäristö.fi –sivusto, kunnan 
viralliset ilmoitustaulut, hanke-
alueen kirjastot 

huhtikuu 2022 

Mielipiteiden ja lausuntojen an-
taminen 

sähköisesti/postilla YVA-ohjelman ja OAS:in nähtä-
villä oloaika 

YVA-selostuksen ja kaavaluon-
noksen nähtävillä oloaika 

Seurantaryhmän kokous Teams 

Kunta 

helmikuu 2021 

maaliskuu 2022 

Tiedottaminen hankkeesta Internet ja Vaalan kunnan inter-
net-sivut), paikalliset sanoma-
lehdet 

Koko kaavoitus- ja YVA-menet-
telyn ajan 

2.7 YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Rakennuslupien myöntäminen Painan kanavan tuulivoimahankkeen voimaloille edellyttää YVA-
menettelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan laatimista. Hankealueella ei 
ole tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen raken-
nuslupien hakemista. Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen kaupungille hankealu-
een kaavoittamisesta, ja kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kaavoitusloitteen kokouksessaan 
3.9.2020. 

Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituk-
sessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA-menettelyn selvitysai-
neiston pohjalta. Hankkeen YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointiselostus ovat 
yhtä aikaa nähtävillä. YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet yhdistetään siten, 
että hankkeesta kiinnostuneet voivat tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menet-
telyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvi-
tykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. 
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Yhteysviranomainen (ELY) arvioi YVA-ohjelman ja selostuksen laadun ja riittävyyden ja antaa 
niitä koskevan lausunnon ja perustellun päätelmän hankevastaavalle. Perustellun päätelmän jäl-
keen valmistellaan kaavaehdotus, johon on valittu yksi toteutusvaihtoehto. Kaavaselostuksessa 
tuodaan esiin, miten YVA-menettelyn aikana saadut mielipiteet ja lausunnot sekä yhteysviran-
omaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. 

Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voi-
daan hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri 
lait. 

Hankkeen lupavaiheessa on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa 
ratkaistaessa. Tarvittaessa vaikutusten arviointia on täydennettävä niin että ajantasaistettu pe-
rusteltu päätelmä voidaan antaa.  

 

Kuva 2.3. YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittaminen. 

 Tuulivoimakaavoitus maankäyttö- ja rakennuslaissa 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tuulivoimarakentamista koskevia erityisiä säännöksiä. Ne on 
määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa pykälissä 77 a § ja 77 b §. 

77 a § Yleiskaavan käyttö tuulivoimalan rakennusluvan perusteena 

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, 
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

77 b § Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset 

Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, 
mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että: 

1. yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 

2. suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympä-
ristöön; 

3. tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. 

 

2.8 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin Poh-
jois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle huhtikuussa 2021. Varsinainen ar-
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viointityö aloitettiin samanaikaisesti ja sitä on täydennetty YVA-ohjelmasta saadun yhteisviran-
omaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus jätetään yhteysviran-
omaiselle kesäkuussa 2022. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Arviointi-
menettelystä odotetaan yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää alkutalvesta 2022. 

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen suunnittelu jatkuu osayleiskaavan laatimisella. Samanaikai-
sesti tehdään hankkeen ja sähkönsiirron teknistä suunnittelua. 
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3 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

3.1 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen vaih-
toehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaih-
toehto erityisestä syystä ole tarpeeton. 

Painuan kanavan tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on pyritty sijoitta-
maan alustavat voimalapaikat niin että ne lähtökohtaisesti aiheuttavat mahdollisimman vähän 
haittaa lähialueen asukkaille ja ympäristölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja ta-
loudellisesti kannattava. 

Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, 
tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan si-
ten, että lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on riittävä suojaetäisyys.  

Toteutusvaihtoehtona tarkasteltiin YVA-ohjelmavaiheessa maksimimäärää tuulivoimaloita, 
mikä hankealueelle teoreettisesti esiselvitystietojen perusteella voidaan sijoittaa sekä pienem-
pää vaihtoehtoa, jossa voimalasijoittelu on väljempi ja etäisyys lähimpään asutukseen suurempi. 
YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjenn selvitysten ja mallinnusten sekä YVA-menettelyssä saa-
tavan palautteen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua on tarkennettu ja voimaloiden lopulli-
nen enimmäismäärää on pienentynyt. YVA-selostuksesta saatavan palautteen perusteella voi-
malamäärä voi vielä tarkentua hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on ollut viime vuosina vauhdikasta ja voimalakorkeudet ovat 
kasvaneet muutamassa vuodessa useita kymmeniä metrejä. Suurimmat Suomeen rakenteilla 
olevat voimalat ovat 250 metriä korkeita. Tässä YVA-menettelyssä varaudutaan voimalakokojen 
edelleen jatkuvaan kasvuun ja ympäristövaikutuksia tarkastellaan 300 metriä korkeilla voima-
loilla. Tuulivoimaloiden arvioitu kokonaisteho on noin 72 MW. 

3.2 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan a toteutusvaihtoehtoa sekä niin sanottua 
nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan siis seu-
raavat vaihtoehdot:  

 

 

 
 

VE 0  Tuulivoimalat 

 Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan 
muilla keinoilla.  

VE1  Tuulivoimalat 

 Hankealueelle rakennetaan enintään 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 8 
MW.  
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Kuva 3.1. Painuan kanavan tuulivoimapuiston hankevaihtoehdot. 

Hankkeen käyttöön rakennetaan sähköasema. YVA-ohjelmavaiheessa Painuan kanavan tuuli-
puiston sähköverkkoliityntä on suunniteltu toteutettavaksi hankealueen itäpuolelle sijoittuvaan 
olemassa olevaan Kajaven 110kV voimajohtoon tai samassa johtokäytävässä sijaitsevaan Fingri-
din johtoon. YVA-selostusvaiheessa hanke suunnitellaan liitettävän hankealueen eteläosan läpi 
kulkevaan Fingrid Oy:n 110 kV voimajohtoon. 
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4 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

4.1 Hankkeen maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeesta vas-
taava on tehnyt vuokrasopimukset tuulivoima-alueiden maanomistajien kanssa. Hankealueen 
koko on noin 1300 hehtaaria. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle han-
kealuetta, muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennallaan tai kehittyy muuhun maankäyttömuo-
toon. Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu tuulivoimaloiden perustus- ja huoltoalueista 
(noin 6000 m²/voimala), voimaloita yhdistävistä huoltoteistä, huoltorakennuksista sekä raken-
nettavan sähköaseman alueesta. Lisäksi rakentamisen ajaksi tarvitaan tilapäisiä tuulivoimakom-
ponenttien varastointialueita. Tuulivoimarakentamiseen hankealueen pinta-alasta käytetään 
vain noin 1–2 %. 

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten vie-
reen. Voimalaitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 60 x 70 metriä ja nosturin 
kokoamista varten tarvittava maa-ala noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija 
on noin 25–30 metriä.  

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyn-
täen 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 10–15 met-
riä leveä. 

 

Kuva 4.1. Ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloita varten on ra-
kennettu huoltotiet ja nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja välialueilla aikaisempi 
maankäyttö on säilynyt ennallaan.  

Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pää-
sääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja 
sisäisten maakaapelireittien sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnitte-
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lun edetessä. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan tuulipuistoon tarvittava määrä muun-
toasemia ja liityntäpisteeseen sähköasema. Sähköaseman vaatima maa-ala on noin 1 hehtaaria. 
Uusi sähköasema sijoittuu hankealueen kaakkoisosaan Fingrid Oy:n 110 kilovoltin voimajohdon 
läheisyyteen. 

 

Kuva 4.2. Painuan kanavan tuulivoimahankkeen voimalaitokset, tiesto, maakelit ja sähköase-
man alue. Karttaan on merkitty myös kiinteistörajat. 

4.2 Tuulivoimapuiston rakenteet 

 Yleistä 

Painuan kanavan tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloi-
den välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuunta-
moista, alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista, sekä valtakunnan verkkoon liittymistä 
varten rakennettavasta sähköasemasta. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaisia varastointi-, pysäköinti- ja 
työmaaparakkialueita. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatkosuun-
nittelussa. Hankkeen luonto- ja ympäristöselvityksissä on koko hankealueelta selvitetty ja rajattu 
arvokkaat luontokohteet sekä alueet, jotka on syytä jättää rakentamistoimien ulkopuolelle luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Nämä rajaukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa 
varastointi- ym. alueiden sijainteja suunniteltaessa. Väliaikaiset alueet palautuvat muuhun, esi-
merkiksi maa- ja metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston valmistuttua. 

Tuulivoimapuiston aluetta ei aidata. 

 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista ja 
konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikal-
taan umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa koko-
naan teräsrakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hyb-
ridirakenteena (kuva 4.3). Korkeat voimalatornit voivat edellyttää tornien harustamista. 
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Kuva 4.3. Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista. (Kuvat: Leila 
Väyrynen ja Ville Suorsa, FCG) 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 8 
MW. Teräslieriö- tai teräs/betoni -hybriditornin napakorkeus on voimalatyypistä riippuen enin-
tään noin 200–225 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 200 metriä (lapa 95–100 m). Voi-
maloiden lavan kärki nousee enimmillään 300 metrin korkeuteen (kuva 4.4).  
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Kuva 4.4. Tuulivoimasanastoa. YVA-menettelyssä tarkasteltava voimalan maksimikorkeus on 
noin 300 metriä, napakorkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä. 

 Tuulivoimalan konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuuli-
voimalassa voi olla vaihteisto tai turbiinit voivat olla nk. suoravetotekniikkaan perustuvia, jolloin 
vaihteistolle ei ole tarvetta. Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuulen suuntaan suunta-
anturin ja säätölaitteen avulla. Konehuoneen runko valmistetaan yleensä teräksestä ja kuori la-
sikuidusta  

Voimalan konehuoneen toimintoihin käytetään öljyä. Voimalassa käytettävät öljyt sijaitsevat ko-
nehuoneessa ja vaihteistolla varustetussa voimalassa tyypistä riippuen sitä on noin 300–1500 
litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypillisesti muutama kymme-
nen litraa. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdytysnestettä, voimalatyypistä riip-
puen noin 100–600 litraa. Laakereissa ja muissa liukupinnoissa käytetään lisäksi jonkin verran 
voitelurasvaa.  

Konehuoneen toimintaa tarkkaillaan reaaliaikaisella etävalvonnalla. Jos öljynpaineet laskevat tai 
öljyn virtaus on alle minimiarvojen, voimala menee hälytystilaan ja pysäyttää itsensä välittö-
mästi. Tällä tavalla voidaan hallita mahdollisen öljyvuodon seuraukset. Hälytystilassa voimala 
pysäyttää jarrumekanismilla roottorin, joka lukitaan paikoilleen. Myös roottorin lapakulmasäätö 
lukitaan nollakulmalle. Konehuoneen kääntömekanismi pysyy toiminnassa, joten voimala seu-
raa edelleen tuulta. Öljypumput pysäytetään. Tuulivoimalan konehuone on lisäksi osastoitu vuo-
toja varten siten, että mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen alueelle. Kone-
huone on kokonaisuudessaan suunniteltu tiiviiksi siten, että se pitää mahdollisen vuodon aikana 
kaiken konehuoneen öljyn sisällään. 

Konehuoneen öljy tarkistetaan vuosittain ja vaihdetaan arvion mukaan noin kerran viidessä vuo-
dessa. Öljyn vaihtotyö toteutetaan voimalatoimittajan valitsemalla urakoitsijalla, jolla on työn 
vaatima koulutus. 
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 Lentoestemerkinnät 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimapuistoon suunniteltuihin voimaloihin on asennettava 
lentoestevalaistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
ohjeistuksessa sekä mahdollisessa lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jäl-
keen haettavassa Traficomin lentoesteluvassa. Lentoesteluvan tarpeesta on pyydettävä lau-
sunto Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä. Lentoestevalot sijoitetaan konehuoneen päälle. Len-
toestevaloina tulee käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. Yöllä valot voivat olla keskite-
hoisia kiinteitä tai vilkkuvia punaisia valoja. Lisäksi lentoestevalot tulee korkeissa tuulivoima-
loissa sijoittaa torniin 52 metrin välein. Lentoestevaloista määrää ilmailuviranomainen. Ne pyri-
tään toteuttamaan viranomaisten määräysten puitteissa niin, että niistä aiheutuu mahdollisim-
man vähän häiriötä ympäristöön. 

 

Kuva 4.5. Kiinteät punaiset lentoestevalot. (Kuva: Ville Suorsa, FCG) 

Nimellistä valovoimaa voidaan pudottaa 30 %:iin näkyvyyden ollessa yli 5000 metriä ja 10 %:iin 
näkyvyyden ollessa yli 10 000 metriä. Näkyvyys tulee määrittää tuulivoimalan konehuoneen 
päälle asennettavalla käyttöön suunnitellulla näkyvyyden mittauslaitteella. 

Taulukossa 4–1 on Trafin ohje tuulivoimaloiden lentoestevaloista (12.11.2013). 

Taulukko 4-1. Tuulivoimalan lentoestevalot (Trafi, 12.11.2013). 

Lavan korkein kohta 
yli 150 metriä 

Lentoestevalo 

Päivällä - B-tyypin suuritehoinen (100000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päälle (2 x 50 000 cd valaisimien katsotaan täyttävän vaatimuksen) 

Hämärällä - B-tyypin suuritehoinen (20000 cd) vilkkuva valkoinen valo, konehuoneen 
päällä, voidaan käyttää vastaavasti (2 x 10 000 cd valaisimien katsotaan 
täyttävän vaatimuksen) (AGA M3-6, taulukko 4) 

Yöllä - B–tyypin suuritehoinen (2000 cd) vilkkuva valkoinen, tai 

- keskitehoinen (2000 cd) B-tyypin vilkkuva punainen, tai 
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Lavan korkein kohta 
yli 150 metriä 

Lentoestevalo 

- keskitehoinen (2000 cd) C-tyypin kiinteä punainen valo, konehuoneen 
päälle 

- Mikäli voimalan maston korkeus on 105 m tai enemmän maanpinnasta, 
tulee maston välikorkeuksiin sijoittaa A-tyypin pienitehoiset lentoesteva-
lot tasaisin, enintään 52 m, välein. Alimman valotason tulee jäädä 
ympäröivän puuston yläpuolelle. 

Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisen tuulivoimapuiston len-
toestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan mää-
ritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden len-
toestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Tehokkaampien 
valaisinten etäisyys toisistaan voi olla maksimissaan noin 1600 metriä (kuva 4.6). Tuulivoima-
puiston lentoestevalojen tulee välähtää samanaikaisesti. 

 

 

 

Kuva 4.6. Lentoestevalojen sijoitteluesimerkki, kun tuulivoimapuiston voimaloiden korkein 
pyyhkäisykohta on yli 150 metriä maanpinnasta. Tuulivoimaloiden ulkokehän muodostavat 
suuritehoiset B-tyypin vilkkuvat valkoiset lentoestevalot. (Trafi 2013) 

 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan poh-
jaolosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jo-
kaiselle tuulivoimalalle tullaan valitsemaan sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaih-
toehto. 

Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperus-
tuksella massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella tai kal-
lioankkuroidulla teräsbetoniperustuksella. 
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Maavarainen teräsbetoniperustus 

Tuulivoimala voidaan perustaa maanvaraisesti silloin, kun tuulivoimalan alueen alkuperäinen 
maaperä on riittävän kantavaa. Kantavuuden on oltava riittävä tuulivoimalan turbiinille sekä tor-
nirakenteelle tuuli- ym. kuormineen ilman että aiheutuu lyhyt- tai pitkäaikaisia painumia. Tällai-
sia kantavia maarakenteita ovat yleensä mm. erilaiset moreenit, luonnonsora ja eri rakeiset hiek-
kamaalajit. 

Tulevan perustuksen alta poistetaan orgaaniset kerrokset sekä pintamaakerrokset noin 1–1,5 
metrin syvyyteen saakka. Teräsbetoniperustus tehdään valuna ohuen rakenteellisen täytön 
(yleensä murskeen) päälle. 

Teräsbetoniperustus ja massanvaihto 

Teräsbetoniperustus massanvaihdolla valitaan niissä tapauksissa, joissa tuulivoimalan alueen al-
kuperäinen maaperä ei ole riittävän kantavaa. Teräsbetoniperustuksessa massanvaihdolla pe-
rustusten alta kaivetaan ensin löyhät pintamaakerrokset pois. Syvyys, jossa saavutetaan tiiviit ja 
kantavat maakerrokset, on yleensä luokkaa 1,5–5 metriä. Kaivanto täytetään rakenteellisella 
painumattomalla materiaalilla (yleensä murskeella) kaivun jälkeen, ohuissa kerroksissa tehdään 
tiivistys täry- tai iskutiivistyksellä. Täytön päälle tehdään teräsbetoniperustukset paikalla valaen. 

Teräsbetoniperustus paalujen varassa 

Teräsbetoniperustusta paalujen varassa käytetään tapauksissa, joissa maan kantokyky ei ole riit-
tävä, ja jossa kantamattomat kerrokset ulottuvat niin syvälle, ettei massanvaihto ole enää kus-
tannustehokas vaihtoehto. Paalutetussa perustuksessa orgaaniset pintamaat kaivetaan pois ja 
perustusalueelle ajetaan ohut rakenteellinen mursketäyttö, jonka päältä tehdään paalutus. Paa-
lutyyppejä on useita erilaisia. Paalutyypin valintaan vaikuttavat merkitsevästi pohjatutkimustu-
lokset, paalukuormat sekä kustannustehokkuus. Pohjatutkimustulokset määrittävät, miten sy-
välle kantamattomat maakerrokset ulottuvat, ja mikä maa-ainesten varsinainen kantokyky on. 
Erilaisilla paalutyypeillä on eri asennusmenetelmät, mutta yleisesti lähes kaikki vaihtoehdot vaa-
tivat järeää kalustoa asennukseen. Paalutuksen jälkeen teräsbetoniperustus valetaan paalujen 
varaan. 

Kallioankkuroitu teräsbetoniperustus 

Kallioankkuroitua teräsbetoniperustusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa kalliopinta on näky-
vissä ja lähellä maanpinnan tasoa. Kallioankkuroidussa teräsbetoniperustuksessa louhitaan kal-
lioon varaus perustusta varten ja porataan kallioon reiät teräsankkureita varten. Ankkurien 
määrä ja syvyys riippuvat kallion laadusta ja tuulivoimalan kuormasta. Teräsankkurin ankkuroin-
nin jälkeen valetaan teräsbetoniperustukset kallioon tehdyn varauksen sisään. Kallioankkuroin-
tia käytettäessä teräsbetoniperustuksen koko on yleensä muita teräsbetoniperustamistapoja 
pienempi. 

 

 

Kuva 4.7. Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat maavaraisesta te-
räsbetoniperustuksesta, teräsbetoniperustuksesta massanvaihdolla sekä kallioankkuroidusta 
teräsbetoniperustuksesta. 
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 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet 
ovat vähintään viisi metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituk-
sessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 
50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enem-
män tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan 
kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoimalatyömaalla, tällöin vaadittava 
kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Olemassa oleva 
tieverkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulivoima-
puiston alueelle tarpeen mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käyte-
tään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomis-
tajia ja muita alueella liikkuvia. 

 

Kuva 4.8. (Vasemmalla) Esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Teitä käytetään 
muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kuljetuksiin sekä tuulivoimapuis-
ton käyttövaiheessa huoltoajoihin. Maakaapeli sijoitetaan ojakaivantoon tien reuna-alueelle. 
(Oikealla) Tuulivoimalan osia kuljetetaan erikoiskuljetuksina. (Kuvat: Ville Suorsa / FCG). 

4.3 Sähkönsiirron rakenteet 

 Tuulivoimapuiston muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle toteutetaan 
maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuistoalueella kaa-
peliojaan. Maakaapelit kaivetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen. 

Tuulivoimalat tarvitsevat muuntajan, joka muuttaa voimalan tuottaman jännitteen keskijänni-
tetasolle. Voimalakohtaiset muuntajat sijaitsevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuo-
neessa, tornin alaosan erillisessä muuntamotilassa tai tornin ulkopuolella erillisessä muuntamo-
kopissa.  

 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Hankealueelle rakennetaan muuntamo, jotka muuntavat keskijännitteen suurjännitteeksi. 
Muuntamoilta rakennetaan maakaapeli Fingridin voimajohdon varteen rakennettavalle sähkö-
asemalle.  
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Kuva 4.9. Esimerkki tuulivoimapuiston sähköasemasta (kuva Minna Takalo/FCG).  

4.4 Tuulivoimapuiston rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella. 
Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit teiden reuna-
alueille. Tiestön valmistuttua tehdään voimaloiden perustukset. Tuulivoimapuistoalueella tei-
den rakentamiseen käytetään kiviaineksia.  

Tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla. Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja torni-
nosturin kokoamisalueelta raivataan kasvillisuus. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse 
raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen rakennustöiden valmistuttua lukuun 
ottamatta voimalan nostoalueita ja huoltoteiden alueita. 

Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla. Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan 
7–10 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 elementistä, joiden päälle tu-
lee 2–4 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kappaleena, sekä erikseen jäähdytyslait-
teisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla valmiiksi ennen nostoa. Voimalatyypistä 
riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturilla ja 
kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan.  

Tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2025–2026, jonka aikana tehdään tiet 
ja perustukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet. Tuuli-
voimapuiston rakentaminen kestää vajaan vuoden, jonka aikana tehdään tiet ja perustukset ja 
kootaan voimalat.  
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Kuva 4.10. Esimerkki tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalueesta. Harustornit eivät kuitenkaan 
ole välttämättömiä rakennevaihtoehtoja, vaan ensisijainen vaihtoehto on mahdollinen tor-
nitekniikka. 

Tieverkoston ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen määrä riippuu maape-
rän laadusta ja siitä, kuinka paljon olemassa olevia teitä voidaan hyödyntää. Uusia ja kunnostet-
tavia teitä on toteutusvaihtoehdossa VE1. 21,1 km. Oletuksena on, että kiviaineksia käytetään 
noin 0,5 i-m3/m2. Yhteen asennuskenttään käytetään kiviaineksia noin 3 500 i-m3/voimala. Tei-
den ja asennuskenttien rakentamisessa tarvittavat kiviainekset on tarkoituksenmukaista saada 
mahdollisimman läheltä hankealuetta. 

Karkeasti on arvioitu, että teräslieriötornin perustusten valamiseen tarvitaan noin 100 kulje-
tusta. Jos tuulivoimala perustetaan kallioon ankkuroiden, on betonin tarve vähäisempi ja siten 
myös kuljetukset vähenevät. Mikäli hankealueelle tulee betoniasema, kuljetusmatkat lyhenevät. 
Tuulivoimaloiden osia, kuten torni, konehuone ja lapa, kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuk-
sina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan raken-
nuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähisatamasta (Oulu, Raahe, Kalajoki). Yksittäisen voi-
malan rakentaminen edellyttää 12–16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Jos 
hybriditornin betoniosuus tehdään elementeistä, on kuljetuksia useita kymmeniä yhtä voimalaa 
kohden. Yhteensä kutakin voimalaa kohden on noin 150–180 kuljetusta riippuen voimalatyy-
pistä. Koko tuulivoimapuiston osalta tämä tarkoittaa toteutusvaihtoehdossa VE1 noin 3 600–4 
700 kuljetusta. 
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Kuva 4.11. Huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamista (kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

  

Kuva 4.12. Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

 

Kuva 4.13. Tuulivoimalan perustusten rakentamista. (Kuvat: Leila Väyrynen, FCG) 

 

Kuva 4.14. Esimerkkikuvia tuulivoimapuiston 110/20 kV sähköasemasta. (Kuva: Leila Väyry-
nen/FCG). 
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Kuva 4.15. Voimaloiden kokoamista (kuvat: Ville Suorsa/FCG). 

 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tie-
verkon ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimapuis-
toon saapuvien kuljetusten kokonaismäärä on toteutusvaihtoehdossa VE1 3 600-4 700 kulje-
tusta. 

Hankkeen arvioitu rakentamisaika on Painuan kanavassa noin yksi vuosi (yksi rakentamiskausi 
noin 10 kuukautta). Rakentaminen painottuu todennäköisesti arkipäiviin. Mikäli kuljetukset ja-
kautuvat melko tasaisesti rakentamisajalle, on hankkeen aiheuttama keskimääräinen raskas lii-
kenne toteutusvaihtoehdossa VE1 20-60 ajoneuvoa vuorokaudessa sisältäen sekä alueelle saa-
puvan että poistuvan liikenteen. Jos kiviainekset saadaan hankealueelta tai sen lähistöltä, ovat 
kuljetukset rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa teitä ja asennuskenttiä rakennettaessa pää-
osin hankealueen sisällä ja lähialueilla. Tuulivoimaloiden ja niiden perustusten rakentamisvai-
heessa kuljetuksia saapuu kauempaa. 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuu merkittävä määrä erikoiskuljetuksia, esimerkiksi 
valmiina paikalle tuotavien osien kuten tuulivoimalan lapojen kuljettamisesta. Erikoiskuljetusten 
määrä vaihtelee tuulivoimaloiden toteutustavasta riippuen. Erikoiskuljetuksia on yhtä voimalaa 
kohden noin 12–16 kuljetusta ja niitä saapuu tuulivoimaloiden pystytysvaiheessa arviolta noin 
3–5 kuljetusta vuorokaudessa. Henkilöautoliikennettä on rakentamisen aikana noin 10–20 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Kuljetusmäärät ja niiden ajallinen jakautuminen tarkentuvat rakenta-
misaikataulun tarkentuessa jatkosuunnittelussa. Arvio hankkeen aiheuttamasta raskaasta liiken-
teestä on esitetty taulukossa 4–2. 

Taulukko 4-2. Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys eri toteutusvaihtoehdoissa 
rakentamisaikana. 

Hankkeen aiheuttama raskas liikenne 

1 vuosi 

20-60 ajon./vrk 
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Kuva 4.16. Tuulivoimalan torniosien kuljetusta. (Kuva: Ville Suorsa, FCG). 

4.5 Huolto ja ylläpito 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. Huol-
lon ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja aurattuna myös talvisin. 

Huolto-ohjelman mukaisia huoltokäyntejä kullakin voimalalla tehdään yleensä noin 1–2 kertaa 
vuodessa, minkä lisäksi voidaan olettaa 1–2 ennakoimatonta huoltokäyntiä voimalaa kohti vuo-
sittain. Kullakin voimalalla on näin ollen tarpeen tehdä keskimäärin kolme käyntiä vuodessa. 
Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioi-
den minimoimiseksi vuosihuollot ajoitetaan ajankohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit 
nostetaan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tar-
vita myös autonosturia, ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanos-
turia. 
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Kuva 4.17. Tuulivoimalan huoltotoimenpiteitä. (Kuva: Ville Suorsa, FCG). 

4.6 Käytöstä poisto 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden 
käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoima-
puiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. Tuulivoimaloiden purkamisesta ja alueen 
maisemoinnista vastaa tuulivoimapuiston omistaja. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaat-teessa 
vastaavat kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät mm. terästä, alumiinia ja kupa-
ria, ja osat ovat pääosin kierrätettävissä. 

Voimalatorni, roottori, konehuone ja naselli 

Purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Voimalatornin alumiiniosat ja kuparikaapelit irrotetaan. 
Torni puretaan ensin paikan päällä ja kuljetetaan pois. Betonitornin osat murskataan tai räjäy-
tetään ja raudoitukset erotellaan ja kierrätetään. Lavat puristetaan kasaan työmaalla ja kuljete-
taan pois. Ne joko sulatetaan tai materiaalit kierrätetään. Metalliosia, kuten ukkosenjohtimia ei 
pureta erikseen pois. Naselli voidaan purkaa osiin (akseli ja vaihteisto, generaattori, kuori), jotka 
kuljetetaan pois ja kierrätetään. 

Elektroniikka  

Muuntoasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimalan elekt-
roniset osat ja muuntoaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. 

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan tai poistetaan sen mukaan mitä rakennusluvassa tai muissa sopi-
muksilla on sovittu. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja 
teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Räjäyttäminen on tehok-
kain purkamiskeino. Betoni hävitetään ja raudoitus kierrätetään. 

 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 
 
 
 

46 FCG Finnish Consulting Group Oy 

Kaapelit ja maakaapelit 

Voimaloiden purkamisessa tulee paljon kupari- ja alumiinikaapeleita, jotka voidaan kierrättää. 
Kaapelimäärä riippuu voimalatyypistä. 

Nostoalueet ja huoltotiet 

Nostoalueet ja huoltotiet voidaan maisemoida tarvittaessa maa-aineksilla. 

Vaarallinen jäte 

Voimaloissa oleva ongelmajäte eli vaarallinen jäte tulee kerätä erilleen ja kierrättää asianmukai-
sesti. Öljyt, akut ja patterit, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet kuuluvat näihin aineisiin. 

4.7 Turvaetäisyydet 

 Tuulivoimaloiden turvaetäisyydet 

Tuulivoimapuistoa ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista tuulivoima-
puiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin turvallisuussyistä rajoit-
tamaan. Tuulivoimapuiston käyttöaikana rakennus- ja huoltotieverkosto on maanomistajien va-
paasti käytettävissä. Myös tuulivoimapuiston alueella liikkuminen on tällöin vapaata. 

Viranomaiset ovat viime vuosina antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoimahankkeissa. 
Ympäristöministeriö on mahdollisen jäänheiton ja putoavien osien varalle määrännyt turvaetäi-
syyden, joka on puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ympäristöministeriö 2012). Liiken-
neministeriön teettämien laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että henkilöön osuu voima-
lasta pudonnutta jäätä, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuosittain talven 
aikana oleskelee yhden tunnin noin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta (Gö-
ransson 2012). Laskelman mukaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes 
olematon. Mikäli jostain syystä jäätä pääsee muodostumaan ja sinkoutumaan ympäristöön, len-
täisi jää Liikenneviraston tekemien mallinnusten mukaan 200 metriä korkeasta voimalasta enin-
tään 300 metrin etäisyydelle. Korkeudeltaan 300 metrin voimalassa tämä etäisyys on jonkin ver-
ran pidempi.  

Voimalan ja yleisen tien välinen turvaetäisyys on enintään 300 metriä ja vähintään voimalan 
maksimikorkeus plus maantien suoja-alue, joka on 20–30 metriä. Voimaloiden etäisyys kanta-
verkkoon kuuluvista voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voimajohtojen johtoalueen 
ulkoreunasta mitattuna vähintään puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus. 
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu tau-
lukkoon 5–1. Taulukossa 5–2 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus 
ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. 

 

Taulukko 5-1. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat 
päätökset 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja -sopi-
mukset 

 Hankevastaava 

YVA-menettely YVA-laki (252/2017)  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Kunnannvaltuusto  

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Kunnan rakennusvalvontaviran-
omainen 

Sähkömarkkinalain mukainen 
hankelupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Liittymissopimus sähköverk-
koon 

 Hankkeesta vastaava 

Erikoiskuljetuslupa Liikenneministeriön päätös erikoiskulje-
tuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 
(1715/92) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto /  

Lentoestelupa 

Ilmailulaki (864/2014)  Finntraffic Lennonvarmistus Oy 

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi 

Puolustusvoimien hyväksyntä Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkahavain-
toihin ja Puolustusvoimien toimintaan. Hy-
väksyntä on edellytyksenä hankkeen to-
teuttamiselle. 

Puolustusvoimien Pääesikunta 

Taulukko 5-2. Mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Vaalan kunta ympäristönsuojeluvi-
ranomainen 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki (587/2011) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

Luonnonsuojelulain poik-
keamislupa ja Natura-arviointi 

Luonnonsuojelulain rauhoitetut lajit (Lsl 
1096/1996 42 §) sekä EU:n Luontodirektii-
vin (92/43/ETY) 16 (1) artikla ja liite IV (Lsl 
49 §), LSL 65 § 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Maa-aineksen ottolupa Maa-aineislaki (555/1981) Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen 

Liittymälupa maantiehen Liikennejärjestelmästä ja maanteistä an-
nettu laki (503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa kaapeleiden ja johtojen 
sijoittamiseen yleiselle tiealu-
eelle 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä an-
nettu laki (503/2005) 42 §ja 42 a § 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
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Muinaismuistolain kajoamis-
lupa 

Muinaismuistolaki (295/1963 11 § ja 13 §) Museovirasto 

Liittymän lisääntyvään tai 
muuttuvaan käyttöön oikeut-
tava Väyläviraston lupa 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä an-
nettu laki (503/2005) 

Väylävirasto 
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Arvioitavat ympäristövaikutukset ja 
arviointimenetelmät 
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA 

6.1 Arvioitavat ympäristövaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä 
ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja ti-
laan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia ko-
konaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa (Error! Reference source 
not found.). 

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyy-
pilliset vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä 
esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti.  

Kuva 6.1. Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen 
mukaisesti. 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusas-
teen perusteella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Välittömät vai-
kutukset syntyvät suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteen suorasta vuo-
rovaikutuksesta. Välilliset vaikutukset taas johtuvat hankkeen välittömistä vaikutuksista. Palau-
tuvuusaste kertoo kohteen kyvystä palautua tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen 
vaikutuksen alaiseksi. 

6.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksessa tarkasteltavia keskeisimpiä ympäris-
tövaikutuksia maisemaan kohdistuvat visuaaliset vaikutukset, vaikutukset Natura-alueisiin ja lin-
nustoon, sekä tuulivoimaloiden käytöstä aiheutuvat melu- ja varjostusvaikutukset.  

Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakaantuvat kolmeen vaiheeseen; rakentami-
sen aikaisiin vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaiku-
tuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasialli-
sesti tiestön ja tuulivoimala-alueiden rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, ra-
kentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoi-
mapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön 
lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta 
ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat 
pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.  

 

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos 
arvioidaan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan. 

Hankkeen välittömät ja välilliset 
vaikutukset

Ihmisen 
terveyteen, 
elinoloihin ja 
viihtyvyyteen

Maaperään, vesiin, 
ilmaan, ilmastoon, 

eliöihin, 
kasvillisuuteen ja 

luonnon 
monimuotoisuuteen

Yhdyskunta-
rakenteeseen, 
rakennuksiin, 
maisemaan, 

kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriperintöön

Luonnonvarojen 
hyödyntämiseen
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Tässä YVA-menettelyssä arviointi on tehty tuulivoimapuistolle sekä sen vaatimille rakenteille. 
Ympäristövaikutusten arviointia varten on laadittu selvityksiä olemassa olevien selvitysten 
lisäksi ja täydennykseksi. Selvitystarpeet määriteltiin YVA-ohjelmavaiheessa suhteutettuna 
hankealueen ennakoituihin ja ennalta tunnettuihin luonnonoloihin sekä siihen, millaisia 
tuulivoimapuistojen tyypilliset ympäristövaikutukset ovat. Lisäksi selvityksiä laadittaessa on 
otettu huomioon YVA-menettelyä varten perustetun seurantaryhmän antaman huomiot ja 
kommentit. Arviointityötä tukevat maastotyöt, kyselyt ja haastattelut on tehty vuosien 2020-
2022 aikana. 

Ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu tavalla, jossa kuvataan ympäristövaikutuksen 
ilmeneminen ja kohteen herkkyyys sekä arvioidaan muutoksen suuruutta verrattuna nykytilaan. 
Vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ympäristön nykytilasta, hankelueella 
tehtyihin selvityksiin sekä mallinnuksiin. 

YVA-ohjelmavaiheessa arvioitiin, että keskeisimpiä vaikutustyyppejä tämän hankkeen ympäris-
tövaikutusten kannalta ovat vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan, alueen virkistyskäyttöön, 
rakennuspaikkojen ja lähiympäristön luontoon sekä linnustoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyy-
teen sekä melun ja varjon muodostumisen aiheuttamien vaikutusten kokemiseen.  

Ympäristövaikutusten arviointityön perusteella hankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistu-
vat: 

• Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• Metsästykseen ja virkistyskäyttöön 

• Maisemaan 

• Linnustoon 

• Melun ja varjosn muodostumiseen 

• Rakennuspaikkojen ja lähiympäristö luontoon 

• Lähimpiin Natura-alueisiin 

Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu kaikkia YVA-ohjelmavaiheessa lueteltuja tekijöitä sekä 
hankkeen erilaisia turvallisuustekijöitä (mm. liikenne, tutka- ja viestiyhteydet, lentoliikenne, 
puolustusvoimien toiminta). Hankkeen luonteesta ja sijainnista johtuen vähemmälle huomiolle 
on voitu jättää hankkeen vaikutukset maaperään ja haitallisiin ilmastopäästöihin. Hankkeen to-
teuttamisen perusajatuksena on osaltaan parantaa ilmastoa ja ilmanlaatua lisäämällä uusiutu-
van energian tuotantoa ja vähentämällä siten hiilidioksidipäästöjä. 

6.3 Tarkasteltava vaikutusalue 

Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voi-
daan perustellusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, 
ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.  

Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset ra-
joittuvat tuulivoimapuiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet, ja jotkut levit-
täytyvät hyvin laajalle alueelle, kuten esimerkiksi vaikutukset maisemaan. 

Seuraavassa taulukossa (Error! Reference source not found.) esitetään hankkeen oletetut vai-
kutusalueet vaikutustyypeittäin. Vaikutusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominais-
piirteiden perusteella. Etäisyysvyöhykkeet hankealueen ympäristössä on esitetty kuvassa 6.3.  

 

 

 

 

 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA 
 
 
 

52 FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

Taulukko 6-1. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdys-
kuntarakenne 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäris-
töineen (n. 5 km). Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen 
hankealueelle sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen 
nykyiseen maankäyttöön verrattuna. Erityistä huomiota kiinnitetään 
hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin hanke-
alueella ja sen lähiympäristössä sekä sähkönsiirtoreitillä. 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset 
kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–14 km:n 
etäisyydelle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutuk-
set myös kaukoalueella 14–30 km tuulivoimaloista. Vaikutukset kult-
tuurihistoriallisiin kohteisiin arvioidaan alueelta, johon voi kohdistua 
rakentamistoimenpiteitä (perustukset, tiestön vahvistaminen, kaa-
pelointi) tai merkittävää maisemakuvan muutosta. 

Muinaisjäännökset Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä sähkön-
siirtoreiteillä. 

Luonto Tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lä-
hiympäristö, sähkönsiirron alueet. Hankealueelta tunnistetut arvok-
kaat luontokohteet ja niiden ekologisten olosuhteiden säilyminen. 
Valuma-alueiden alapuoliset vesistöosat. 

Linnusto Tuulivoimapuiston alue, lähialueen linnustollisesti merkittävät koh-
teet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja. 

Melu, varjostus, vilkku-
minen 

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km:n säteellä tuulivoi-
mapuistosta. 

Liikenne/Lentoliikenne Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Len-
toasemat ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto 
sijoittuu. 

Ihmisten elinolot ja viih-
tyvyys, elinkeinot 

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 km:n ja tarkemmin 
noin 5 km:n säteellä. 

Ajallinen vaikutus Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkei-
den tai muiden merkittävien hankkeiden kanssa on tarkasteltu vaiku-
tustyypeittäin vaikutustyypin edellyttämässä laajuudessa. 
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Kuva 6.3. Etäisyysvyöhykkeet 2–30 km hankealueen ympärillä. 

Maankäyttöä tarkastellaan laajana maakuntaa, kuntaa ja kunnan yhdyskuntarakennetta koske-
vana kokonaisuutena. Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen suunnittelualueelle 
sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyisessä maankäytössä. Erityistä huo-
miota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoituksiin suunnittelu-
alueella ja sen lähiympäristössä.  

Luontovaikutukset eli vaikutukset kasvillisuuteen, lajistoon ja arvokkaisiin elinympäristöihin, ra-
jataan ensisijaisesti rakennuspaikkoihin ja niiden lähiympäristöön. Vaikutustarkastelussa ote-
taan huomioon ympäristön arvokkaat luontokohteet ja niissä mahdollisesti esiintyvien uhan-
alaisten tai erityistä suojelua vaativien kasvien ja eläinten erityispiirteet ja vaatimukset elinym-
päristönsä suhteen. Myös hankealueen ekologinen toiminta ja sen jatkuvuus kokonaisuutena 
arvioidaan, samoin kuin elinympäristöjen eheys. Natura-alueiden osalta vaikutusten tarkastelu 
ulottuu niin kauas, kuin vaikutuksia ennakollisesti arvioidaan mahdollisesti muodostuvan. 

Maaperään sekä pohja- ja pintavesiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan maaperän osalta ra-
kennuspaikoilla sekä vaikutukset lähimpiin maaperän arvokohteisiin. Pohjavesivaikutusten arvi-
oinnissa käsitellään hankealueella sekä lähiympäristössä sijaitsevat pohjavesialueet. Pintavesiin 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA 
 
 
 

54 FCG Finnish Consulting Group Oy 

kohdistuvassa vaikutusarviossa käsitellään mahdolliset pienvaluma-aluemuutokset koko hanke-
alueella sekä mahdolliset pintavesien määrälliset ja laadulliset muutokset.  

Alueen linnustoa tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa koko tuulivoimapuiston alueella 
sekä ympäristössä huomioiden lähiseudun arvokkaat lintualueet ja lintujen mahdollinen liikeh-
dintä. Hankealueen pesimälinnuston lisäksi tarkastellaan vaikutuksia muuttolinnustoon seuran-
nalla hankitun aineiston perusteella. Linnustovaikutusten osalta hankkeen vaikutusalue ulottuu 
maisemavaikutusten tavoin melko laajalle.  

Muinaismuistoihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoima-
puiston alueella sekä maakaapelireitin alueella.  

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kohteisiin muodostu-
vien muutosten laadun ja määrän perusteella. 

Maisemavaikutusten tarkastelu on ulotettu alueen ympäristöön niin kauas kuin tuulivoima-
puisto voidaan käytännössä ihmissilmin havaita. Tämä tarkoittaa noin 20–30 km sädettä. 

Meluvaikutukset ja varjon muodostumisen vaikutukset on tarkasteltu siinä laajuudessa, kuin 
laskelmat osoittavat hankkeella olevan kyseisiä vaikutuksia.  

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on tarkasteltu kuntien alueen laajuudella, ja 
siinä laajuudessa kuin maisemavaikutukset ovat ihmissilmin havaittavissa. Keskeisin huomio on 
kohdistunut noin 5 km säteelle tuulivoimapuistosta. 

Vaikutukset riistatalouteen sekä metsästykseen virkistyskäyttömuotona on tarkasteltu laajem-
min. Riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita on tarkasteltu laajemmalla alueella, sillä metsästys 
ja riistan liikkuminen sijoittuvat aina laajemmalle alueelle. 

Liikennevaikutukset on tarkasteltu pääliikennereiteillä. Turvallisuustarkastelut ovat paikkakoh-
taiset.  

Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa on tarkasteltu niiden hankkeiden kanssa, joista 
voi aiheutua yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Yhteisvaikutuksia on arvioitu vaikutus-
tyypeittäin ja tarkastelualueen laajuus määräytyy vaikutustyypin mukaan. 

6.4 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

Taikkonevan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi perustuu vaikutuskohteiden 
herkkyyden/arvon, vaikutusten suuruusluokan ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden 
järjestelmälliseen tarkasteluun (kuva 6.4) Imperia-hankkeessa1 kehiteltyjä menetelmiä käyt-
täen. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia suh-
teessa ympäristön nykytilaan. Edellä mainittujen tekijöiden arviointimenetelmät on kuvattu seu-
raavassa. 

 

1 EU:n Life+-hanke ”Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun 
ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)”. <imperia.jyu.fi.> 
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Kuva 6.4. Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä. 

 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle voidaan arvioida kohteen nykytilan perusteella määritel-
lyn häiriöherkkyyden pohjalta. Asiantuntija-arvioilla ja sidosryhmien kuulemisella varmistetaan, 
että kunkin vaikutuskohteen arvosta saadaan riittävä kuva. Herkkyystasoa määritettäessä otetaan 
huomioon kohteen poliittinen ja lainsäädännöllinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja sosio-ekono-
minen tausta seuraavassa kuvassa (kuva 6.5) esitettyine eri ulottuvuuksineen. 

Kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteerejä kuten esimerkiksi 
kohteen suojelustatus, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallit-
seviin käytöntöihin ja tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympä-
ristöstandardeihin, muutosten sietokyky, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, luon-
nontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille resursseille tai vaikutuskohteille. Tässä ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetyt kriteerit on esi-
tetty liitteessä 1. 

Vaikutuskohteen herkkyys luokitellaan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa neljään luokkaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri (kuva 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6.5. Periaate vaikutuksen herkkyyden/arvon arvioimiseksi. 

Lainsäädännöllinen  
ohjaus 

Yhteiskunnallinen  
merkitys 

Alttius muutoksille 

Voimakkuus ja suunta 

Alueellinen laajuus 

Ajallinen kesto 

Vaikutuskohteen  
herkkyys/arvo 

Muutoksen suuruus 

+ 
 

Vaikutuksen  
merkittävyys 

 
- 
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 Muutoksen suuruusluokka 

Muutoksen suuruus määritetään 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimak-
kuuden perusteella. Muutos voi olla maantieteelliseltä laajuudeltaan paikallinen, alueellinen, 
kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan muutos voi olla väliaikainen, lyhytaikainen, 
pitkäaikainen tai pysyvä (kuva 6.6). 

Muutoksen suuruus arvioidaan tai mitataan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetel-
millä, jotka kuvataan erikseen kullekin vaikutukselle. Myös muutoksen suuruuden kriteerit ku-
vataan kullekin vaikutukselle erikseen. Muutos voi olla suuruudeltaan 1) vähäinen, 2) kohtalai-
nen, 3) suuri tai 4) erittäin suuri ja suunnaltaan kielteinen tai myönteinen. Tässä ympäristövai-
kutusten arvioinnissa muutoksen suuruusluokan määrittämisessä käytetyt kriteerit on esitetty 
liitteessä 1. 

 

Kuva 6.6. Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.  

Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään seuraavia mene-
telmiä: 

 Vaikutusten merkittävyys 

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon (taulukko 6–2) mukaisesti ristiintaulu-
koimalla vaikutuksen suuruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyys 
luokitellaan tässä arvioinnissa luokiteltu asteikolla 1) merkityksetön 2) vähäinen, 3) kohtalainen, 
4) suuri, 5) erittäin suuri. Merkittävyys voi olla myönteinen tai kielteinen. 

  

• Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja vaikutuskohteen vuorovaikutuksen laajuuden 
määritys mallinnustekniikoilla, esim. melun ja välkkeen leviämismallinnus ja näkymä-
aluemallinnus. 

• Vaikutuskohteiden ja -alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla. 

• Tilastotieteellinen arviointi, esim. lintujen törmäysriskin arviointi 

• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten 
hyödyntäminen 

• Osallistavien tiedonhankintamenetelmien (seurantaryhmätyöskentely, asukaskysely ja 
haastattelut, yleisötilaisuudet) hyödyntäminen 

• YVA-työryhmän aiempi kokemus 
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Taulukko 6-2. Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnin perusteet.  

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Merkitykse-
tön, ei vaiku-
tusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomi-
sen muutoksen taustatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvol-
taan/herkkyydeltään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/re-
sursseihin. Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat 
vähäisen arvon/herkkyyden vaikutuskohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vai-
kutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohta-
laisia kohdistuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria kohdistuessaan vaikutuskoh-
teisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan suuria 
ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on 
kohtalainen, tai kohtalaisia ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resurssei-
hin, joiden arvo/herkkyys on suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suu-
ruusluokaltaan suuria. 

Erittäin suuri 

+ + + + 

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erit-
täin suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden 
arvo/herkkyys on suuri tai erittäin suuri, tai suuria ja kohdistuvat vaiku-
tuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on erittäin suuri. / Posi-
tiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria. 

Vaikutuksen merkittävyys on arvioitu ilman haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteitä. 
Lieventämistoimenpiteitä on arvioitu erikseen kunkin luvun lopussa. 

6.5 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan 
eri arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutus-
ten keskinäisiä merkittävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun 
vaikutustyyppiin on useissa tapauksissa liian arvoperusteinen, eikä ole positivistisin menetelmin 
määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan mai-
semahaittaan.  

Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, 
mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta 
tekevät ko. hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä koo-
taan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi. 

6.6 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltami-
nen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta ai-
heutuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimer-
kiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä käytettävään tekniikkaan sekä sähkönsiirron lin-
jauksiin. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet esitetään arviointiselostuk-
sessa jokaisessa vaikutusten arviointiluvussa erikseen. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut 
selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tapahtuvassa jatkosuunnittelussa. 

6.7 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. 
Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodos-
tettavien lähtötietojen tarkkuus vaihtelee. 
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Hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Arvioinnissa 
käytetyt ja tehdyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden vaikutus arvioin-
nin lopputulokseen tuodaan esille ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa jokaisessa vaiku-
tusten arviointiluvussa erikseen sekä erillisselvitysraporteissa. 

6.8 Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelmaehdotus hankkeen vaikutusten seu-
raamiseksi. Seurantaohjelma tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perus-
teella. Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan 
mahdolliset ennakoimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan 
käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
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7 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAANKÄYTTÖÖN JA ASU-
TUKSEEN 

7.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston fyysisessä ympä-
ristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen ja voimajohdon kohdat muuttuvat maa- ja met-
sätalousalueesta tai turvetuotantoalueesta rakennetuksi alueeksi alueelle sijoitettavien voima-
lapaikkojen, teiden, kaapelikaivantojen ja sähkönsiirtoreitin myötä. 

Tuulivoimalat ja voimajohto rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristös-
sään. Muualla tuulivoimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla 
aitaamaan, joten alueella liikkuminen tulee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennet-
tava tiestö voi myös parantaa alueella liikkumista. 

Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toi-
minnan aikaisesta melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa 
tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittö-
mässä ympäristössä. Vaikutuksia nykyisen asutuksen asumisviihtyvyyteen käsitellään maisema-
vaikutusten ja ihmisvaikutusten arvioinnin yhteydessä luvuissa 8 ja 17. 

7.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistu-
vat lähinnä rakennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsäta-
loutta voidaan hyvin harjoittaa tuulivoimapuiston sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjos-
tus- ja maisemavaikutukset) rajoittavat maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuu-
livoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei ole mahdollista sijoittaa asuin- tai lomarakentamista 
kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. Kunta voi halutessaan 
myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille. 

7.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maa-
kuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ym-
päristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuk-
sia, karttatarkasteluja sekä YVA-ohjelmasta saatua palautetta.  

Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunni-
tellun maankäytön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkas-
tellaan hankkeen sijaintikunnan sekä lähelle sijoittuvien naapurikuntien osalta. Vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella olevien maankäyttömuotojen 
seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen. 

Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia vaikutuk-
sia maakunnallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. 
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön ovat arvioineet asiantuntija-
arviona FCG Finnish Consulting Group Oy:stä FM Liisa Karhu ja DI Maria Ouni. 
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7.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Kaavoituksen herkkyyttä muutoksille on arvioitu alueen kaavoitustilanteeseen perustuen. Arvi-
oinnissa on huomioitu, miten olemassa oleva kaavoitus tukee suunniteltua toimintaa ja onko 
vaikutusalue kaavoitustilanteensa vuoksi herkkää suunnitellun toiminnan kaavoittamiselle. Vai-
kutuskohteen herkkyys maankäyttöön kohdistuville vaikutuksille määräytyy kohteen ja sitä ym-
päröivien alueiden nykyisen maankäytön perusteella. Herkkiä muutokselle ovat mm. alueet, 
joilla tai joiden lähiympäristössä sijaitsee arvokkaita luonto- tai maisemakohteita, asumista tai 
virkistyskäyttöä. 

Muutoksen suuruusluokka määräytyy perustuen kaavamuutoksen suuruuteen ja siihen, kuinka 
laajalla alueella kaavamuutos joudutaan tekemään. Arvioitaessa hankkeen maankäyttövaikutus-
ten suuruutta on hankesuunnitelmia verrattu maankäytön nykytilaan. Muutoksen suuruus mää-
ritellään maankäytön muutoksissa muutoksen laadun, laajuuden ja palautuvuuden perusteella. 

Maankäyttövaikutusten sekä kaavoitusvaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan ar-
vioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

7.5 Hankealueen nykytila 

 Alueen yleiskuvaus 

Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijait-
sevat hankealueen luoteispuolella Veneheiton kylässä, 2–3 kilometrin etäisyydellä. Suurimmat 
asutuskeskittymät hankealueen lähistössä sijoittuvat hankealueen luoteispuolelle Veneheiton 
alueelle (2–5 kilometriä) ja hankealueen koillispuolelle Säräisniemen alueelle (5–6 kilometriä). 
Loma-asutus on enimmäkseen keskittynyt Oulujärven ja muiden vesistöjen rannoille. 

Hankealuetta lähimmät kylät sijaitsevat lähimmillään alle 5 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta koillisessa Säräisniemi ja luoteessa Veneheitto. Alle 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 
edellisten lisäksi hankealueen pohjoispuolella Neittävä ja luoteispuolella Suutarinkylä sekä han-
kealueen länsipuolella Siikalatvan alueella Leiviskänranta. Hankealueesta 10–20 kilometrin etäi-
syydellä sijaitsevat pohjoisessa Jylhämä ja Nuojua, luoteessa Pelso sekä lännessä Siikalatvan alu-
eella Mäläskä ja Pihkalanranta. Muilta osin asutus on maaseutuasutusta. 
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 Kuva 7.1. Hankealueella on nykytilanteessa metsätalousojitettuja pitkälle muuttuneita turvekan-

kaita, ojittamattomia suon osia, pienilainen peltoalue, voimajohtoaukeita sekä kivennäismaiden 
talousmetsiä. 

 

7.6 Yhdyskuntarakenne 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä on metsätalousaluetta, turvetuotantoalueita ja peltoalu-
eita. Lähin taajama-asutus on Vaalan kirkonkylässä (vuoden 2019 lopussa 2792 asukasta) noin 
17 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Seuraavaksi lähin taajama on Siikalatvan kunnan alueella 
sijaitseva Kestilä (vuoden 2019 lopussa 476 asukasta), noin 15 kilometrin etäisyydellä lounaassa. 

Hankealuetta lähimmät kylät sijaitsevat lähimmillään alle 5 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta koillisessa Säräisniemi ja luoteessa Veneheitto. Alle 10 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 
edellisten lisäksi hankealueen pohjoispuolella Neittävä ja luoteispuolella Suutarinkylä sekä han-
kealueen länsipuolella Siikalatvan alueella Leiviskänranta. Hankealueesta 10–20 kilometrin etäi-
syydellä sijaitsevat pohjoisessa Jylhämä ja Nuojua, luoteessa Pelso sekä lännessä Siikalatvan alu-
eella Mäläskä ja Pihkalanranta. Muilta osin asutus on maaseutuasutusta. 
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Kuva 7.2. Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä (Lähde: SYKE Yhdyskuntarakenne 
2019, 2020).   
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7.7 Asutus ja väestö  

Vaalan asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 2 792 asukasta, joista noin 42 % asui kunnan keskus-
taajamassa (Tilastokeskus 2021). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 lo-
pussa Vaalassa asui 2 738 asukasta. Vaalan väestökehitys on ollut vähenevä. Vuosina 2010–2020 
väestömäärä on vähentynyt 632 asukasta (-19 %). Kunta on pinta-alaltaan 1 764 km2, josta ve-
sistöjä 461,1 km2 (Vaalan kunta 2021). 

Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijait-
sevat hankealueen luoteispuolella Veneheiton kylässä, 2–3 kilometrin etäisyydellä. Suurimmat 
asutuskeskittymät hankealueen lähistössä sijoittuvat hankealueen luoteispuolelle Veneheiton 
alueelle (2–5 kilometriä) ja hankealueen koillispuolelle Säräisniemen alueelle (5–6 kilometriä). 
Loma-asutus on enimmäkseen keskittynyt Oulujärven ja muiden vesistöjen rannoille. 

 

 

Kuva 7.3. Asukkaat hankealueen ympäristössä (Tilastokeskus: Ruututietokanta 2020). 
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<

 

Kuva 7.4. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston ympäristössä (Maanmit-
tauslaitos, maastotietokanta 2021). 

 

  



Prokon Wind Energy Finland Oy Painuan kanavan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAANKÄYTTÖÖN JA ASUTUKSEEN 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 65 

Taulukko 7-1. Hankealueen lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2017 lopussa (Lähde: 
Tilastokeskus, ruututietokanta 2018) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät 
(Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2018). 

Etäisyys lähimpään tuul-
ivoimalaan  

Asukkaita Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja 

2 km 0 0 0 

3 km 23 8 5 

5 km 128 72 80 

10 km 616 408 331 

 

7.8 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet 
on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, 
kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa 
valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alu-
eidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, 
luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alueraken-
netta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdys-
kuntarakenteen eheyttä. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakenta-
minen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muu-
toin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-
toja. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen 
ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimin-
tamahdollisuudet. 
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-
sien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jat-
kuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyn-
tämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja met-
säalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymi-
sestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpei-
siin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljet-
tamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajoh-
tolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

7.9 Kaavoitus 

 Maakuntakaavoitus 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 

Vaalan kunta on siirtynyt vuoden 2016 alusta Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntaan. Vaalan kunnassa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, joka hy-
väksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018, määrättiin voimaan maakuntahallituksen päätök-
sellä MRL § 232 nojalla 5.11.2018 ja sai lainvoimainen 17.1.2022 KHO:n hylättyä viimeisen valis-
tuksen. 

Alla olevassa kuvassa on ote Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 
(2022). 
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Kuva 7.5. Ote Pohjois-Pohjanmaan yhdistelmämaakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
yhdistelmäkartta 2022). 
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Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee seuraavat merkinnät ja määräyk-
set: 
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Tuulivoimaa koskevat yleismääräykset maakuntakaavassa  

Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntakaavan aluetta koskevia alueidenkäytön peri-
aatteita ja yleismääräyksiä. Tuulivoiman rakentamista koskevia 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 yhteis-
vaikutukset erityisesti asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä 
ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa 
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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. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on ohjelmoitu toteu-
tettavaksi vuosina 2021–2023. Maakuntahallitus käsitteli kaavoituksen vireille tulon sekä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kokouksessaan 11.10.2021 (§ 129). 
Kaavoitustyön tavoitteita, sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on nähtävillä 22.10.-3.12.2021. Kaavan tavoitteellinen hyväksymisaikataulu on kesällä 
2023. 

Ilmastomaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut päätee-
mat ovat: 

• Aluerakenne ja saavutettavuus (kansallinen alueidenkäytön kehityskuvatyö ja aluera-
kennetyö) 

• Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet (LJ-työ, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun 
seudun Kehityskuva 2030+) 

• Energiantuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja erillisselvitys) 
• Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke) 
• Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvi-

ointi (Pohjois-Pohjanmaan energiamurros ja ilmastovaikutusten arviointi maakunta-
kaavassa on maakuntaohjelman 2022–2025 Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa-
teeman kärkihanke)  

 Yleiskaavat 

Suunnittelualue on osoitettu tuulivoimarakentamiselle Vaalan tuulivoimayleiskaavassa, joka on 
tullut lainvoimaiseksi 7.9.2021. Vaalan tuulivoimayleiskaava on strategisen tason aluevaraus-
kaava, jossa osoitetaan Vaalan kunnan alueella tuulivoimarakentamiseen varattavat alueet. Vaa-
lan tuulivoimayleiskaava ohjaa tuulivoimapuistojen alueellista sijoittumista, mutta ei ota kantaa 
alueiden muuhun käyttöön. Vaalan tuulivoimayleiskaava ei ole myöskään MRL 77a§:n mukainen 
suoraan rakentamista ohjaava kaava.  

https://ppliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021145-5
https://ppliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021145-5
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Kuva 7.6. Ote Vaalan tuulivoimayleiskaavasta. 
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Oulujärven rannalla on voimassa Oulujärven länsirannan rantaosayleiskaava sekä Säräisniemen 
yleiskaava.  Yleiskaavoissa on osoitettu vakituisen asumisen ja loma-asuntojen rakennuspaik-
koja, maa- ja metsätalousalueita, luontoarvoja sekä kyläalueille tyypillisiä merkintöjä. 
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Kuva 7.7. Ote hankealueen lähistöllä olevista yleis- ja asemakaavoista (Sweco 2020). 

 Asemakaavat 

Suunnittelualueelle ei sijoitu asemakaava-alueita. Lähimmät asemakaava-alueet – Olkkolanpe-
rän ranta-asemakaava, Olkkolanniemen rantakaava ja Äpätinniemen rantakaava – sijoittuvat 
Oulujärven rannoille noin seitsemän kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta. 

7.10 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Suhde maakuntakaavaan 

Painuan kanavan tuulivoima-alue on voimassa olevien maakuntakaavojen näkökulmasta ei-seu-
dullinen hanke, sillä kaava mahdollistaa enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen. Poh-
jois-Pohjanmaan 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetaan vain seudulliset tuulivoima-alueet, 
jotka tuolloin määriteltiin 10 tai enemmän tuulivoimaloita sisältäviksi alueiksi. Tuulivoimaa oh-
jaavien 1. ja 3. vaihemaakuntakaavojen suunnittelumääräyksissä todetaan, että maakuntakaa-
vassa osoitettujen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät 
ole merkitykseltään seudullisia. Maakuntakaavan tuulivoiman suunnittelumääräyksen periaat-
teet ohjaavat myös pienempiä hankkeita. 

Hankealueelle on osoitettu turvetuotantoon soveltuva alue (tu-2). Turvetuotannon aloittaminen 
edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan saamista. Alueen turvetuotantoa ei 
ole vielä aloitettu, eikä ristiriitaa toimintojen välillä siten synny.  

Hankealueen länsiosiin sijoittuu etelä-pohjoissuuntainen pääsähköjohto (400 kV), johon on va-
rattu hankeessa riittävä suojaetäisyys. Samoin riittävä suojaetäisyys on varattu hankealueen kaak-
koisosaan sijoittuvalle pääsähköjohdolle (110 kV), joka kulkee lounais-itä-suunnassa. Lisäksi maa-
kuntakaavassa on varattu pääsähköjohdon 110 kV kanssa samalle linjalle olemassa oleva mootto-
rikelkkailureitti. Hankealueen osalta ristiriitaa maakuntakaavoituksen kanssa ei ole.  
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Hankealue sijaitsee kahden sähköjohdon välittömässä läheisyydessä ja siten sähkönsiirron tarve 
on vähäinen. Ristiriittaa sähkönsiirron ja maakuntakaavan välille ei siten synny. 

Hankealueen länsipuolella Oulujärven alueella on matkailun vetovoima-alue/matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv) ja alamerkintä mv3.  Merkinnän mv 
Suunnittelumääräyksen mukaan maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota virkistysalueiden ja reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja 
ympäristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen 
ympäristöön. Alamerkinnän mv-3 mukaan alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi- ja virkis-
tyspalveluihin, kansallispuistoon ja Rokua Geopark-kokonaisuuteen sekä muuhun luontoon ja 
ulkoiluun liittyviin virkistystoimintoihin. Painuan kanavan tuulivoimahankkeen ei ole todettu 
vaikutusten arvioinneissa aiheuttavan merkittäviä luontoon kohdistuvia vaikutuksia. 
Kokonaisuutena tarkastellen myöskään Oulujärveen tai Rokuan Geopark-alueeseen kohdistuvat 
maisemavaikutukset eivät muodostu merkittäviksi. Ristiriitaa tuulivoimahankkeen ja 
maakuntakaavanmerkinnän mv välille ei muodostu 

Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 3.  maakuntakaavassa on yleisiä suunnittelumääryksiä.  

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

o Toteutuminen hankkeessa: Painuan kanavan tuulivoima-alue on voimassa ole-
vien maakuntakaavojen näkökulmasta ei-seudullinen hanke 

• Määräys: 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.  

o Toteutuminen hankkeessa: Hanke sijoittuu sisämaahan. 

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

o Toteutuminen hankkeessa: Lähimmillään noin 1,6 km etäisyydelle hankealueen 
eteläpuolelle sijoittuu Suomen kansainvälisesti (IBA 024) ja kansallisesti (FINIBA 
820183) tärkeä lintualue Oulujärven länsipuolen suot. Painuanlahti (FINIBA 
820111) sijaitsee n. 2,4 km etäisyydellä aluerajauksesta itään. Painuan kanavan 
tuulivoimapuiston hankealueelta tunnistetut linnustollisesti arvokkaat kohteet 
koostuvat alueen suokohteista. Linnustollisesti arvokkaat kohteet on huomioitu 
arvokkaiden luontokohteiden rajauksissa. Hankkeen vaikutukset linnustoon 
ovat kokonaisuudessaan vähäiset. 

• Määräys: 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. 

o Toteutuminen hankkeessa: Hanke sijoittuu yllä lueteltujen alueiden 
ulkopuolelle. 

• Määräys: 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. 

o Toteutuminen hankkeessa: Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa on 
tarkasteltu tarkemmin kappaleessa 22.  
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• Määräys: Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on 
pyrittävä keskittämään yhteiseen johtokäytävään.  

o Toteutuminen hankkeessa: Hankealue sijaitsee kahden sähköjohdon 
välittömässä läheisyydessä ja siten sähkönsiirron tarve on vähäinen. Yhteinen 
sähkönsiirto lähellä sijaitsevien tuulivoima-alueiden kanssa ei siten ole 
mielekästä. 

• Määräys: 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.  

o Toteutuminen hankkeessa: Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja 
lentoliikenteeseen on arvioitu. Hankealue ei sijoitu lentoasemien 
korkeusrajoitusalueelle. Hankkeessa on pyydetty pääesikunnan lausunto ja 
hankkeen tutkavaikutukset selvitetään VTT:llä. 

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

o Toteutuminen hankkeessa: Hankkeessa on pyydetty pääesikunnan lausunto ja 
hankkeen tutkavaikutukset selvitetään VTT:llä. Kaavasta pyydetään lisäksi 
lausunnot 3. logistiikkarykmentiltä. 

 Suhde yleis- ja asemakaavoihin 

Suunnittelualue on osoitettu tuulivoimarakentamiselle Vaalan tuulivoimayleiskaavassa. Tuuli-
voimayleiskaava on luonteeltaan strateginen ja tuulivoima-alueen tarkempi suunnittelu tapah-
tuu hankekohtaisessa kaavoituksessa. Vaalan tuulivoimayleiskaava ohjaa hankekaavoitusta. 
Saadessan lainvoiman Painuan kanavan tuulivoimaosayleiskaava kumoaa Vaalan tuulivoi-
mayleiskaavan kaava-alueen osalta.  

Hankealueelle on osoitettu tuulivoimayleiskaavassa tuulivoimapuiston alue. Tuulivoimapuiston 
alueen määräyksen mukaan Hankesuunnittelussa on pyrittävä vähentämään mahdollisia asu-
tukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Li-
säksi melun ja välkkeen ohjearvot eivät saa ylittyä häiriintyvissä kohteissa tai asema- tai yleis-
kaavan mukaisilla rakentamattomilla rakennuspaikoilla. Myös puolustusvoimien toimintaedelly-
tykset tulee turvata. Painuan kanavan osalta lisäksi määrätty, että rakentaminen ei saa heiken-
tää merkittävästi Painuanlahden ja Rumaja-Kuvaja-Oudonrimmet Natura alueiden luontoarvoja. 

Kaikki edellä mainitut vaatimukset on otettu huomioon hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
nissa ja siten tullaan huomioimaan myös tuulivoimaosayleiskaavan laadinnassa ja vaikutusten 
arvioinnissa. 

Hankealue ulottuu myös tuulivoimakaavassa osoitetulle TV-laaj-1 tuulivoimatuotantoon sovel-
tuvalle laajennusalueelle. Määräyksen mukaan laajentuminen vaikutuksineen tutkitaan yksityis-
kohtaisemmin tarkemmalla osayleiskaavalla. Lisäksi tulee määritellä laajennusalueen ympärille 
tarvittava suunnittelutarvealue.  

Hankkeen vaikutukset on otettu huomioon hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja siten 
tullaan huomioimaan myös tuulivoimaosayleiskaavan laadinnassa ja vaikutusten arvioinnissa. 
Painuan kanavan ja Naulakankaan välinen alue, jolla myös TV-laaj-1 alue sijaitsee, on tuulivoi-
makaavassa osoitettu suunnittelutarvealueena st. Siten suunnittelutarvealuetta ei ole tarpeen 
määrittää uudelleen painuan kanavan tuulivoima-alueen osalta. 

Kaavan yleismääräyksissä on lisäksi määrätty, että tuulivoimaloiden sijoittelussa on huomioitava 
mm. metsästyksen kannalta oleelliset viheryhteystarpeet, kulkureitit ja ekologiset käytävät sekä 
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liikenneviraston ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylän läheisyyteen. Hankkeen voi-
maloiden sijoittumisen suunnittelussa on huomioitu oheiset asiat ja niihin on kiinnitetty huo-
miota ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Kaiken kaikkiaan Painuan kanavan hanke noudattaa Vaalan tuulivoimayleiskaavaa ja siinä annet-
tuja määräyksiä.   

Oulujärven rannalla on voimassa Oulujärven länsirannan rantaosayleiskaava sekä Säräisniemen 
yleiskaava. Suunnittelualueelle ei sijoitu asemakaava-alueita. Lähimmät asemakaava-alueet – 
Olkkolanperän ranta-asemakaava, Olkkolanniemen rantakaava ja Äpätinniemen rantakaava – 
sijoittuvat Oulujärven rannoille noin seitsemän kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta. Ym-
päristön voimassa olevat yleis- tai asemakaavat sijoittuvat sen verran etäälle Painuan kanavan 
tuulivoimaloista, että hakkeella ei ole suoria maankäytöllisiä vaikutuksia kaavoihin eivätkä suun-
nitellut voimalat estä kaavojen toteutumista. 

 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 
maankäyttöön 

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maa- ja 
metsätalousaluetta rakennetuksi alueeksi, mutta valtaosalla tuulivoimapuistojen alueista maan-
käyttö voi jatkua entisellään. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisessa vaiheessa kunkin tuu-
livoimalan ympäriltä raivataan puusto noin hehtaarin alueelta. Osa raivatusta alueesta saa pa-
lautua metsätalouskäyttöön rakentamisen jälkeen.  

Tuulivoimaa varten rakennettava huoltotiestö on myös muiden maanomistajien käytettävissä ja 
parantaa alueen saavutettavuutta. Tuulivoimarakentamiseen alueesta käytetään vain pieni 
murto-osa. Muu osa hankealueesta voi jäädä nykyiseen käyttöön tai alueelle voidaan suunnitella 
muuta maankäyttöä. 

Tuulivoimapuiston alueella tuulivoimaloiden lisäksi maa- ja metsätalouskäytössä olevaa maata 
häviää rakennettavien tuulivoimaloiden huoltoteiden ja sähköaseman alueilta. Huoltotiet teh-
dään parantamalla alueen nykyisiä teitä tai rakentamalla uusia teitä. Hankealueen nykyistä pe-
rusparannettavaa tiestöä on noin 10,8 kilometriä. Uutta tiestöä tarvitaan noin 10,3 kilometriä. 

Taulukko 7-2. Tuulivoimaloiden ja uusien teiden edellyttämät maa-alueet.  

 Voimalat (kap-
palemäärä ja 
maa-ala   heh-
taareina) 

Uusi tiestö ja 
maakaapelit (tei-
den pituus km ja 
maa-ala hehtaa-
reina, tien leveys 
10 m puutonta 
aluetta) 

Sähköasema Yhteensä  
(hehtaaria) 

Osuus hanke-
alueen koko-
naispinta-
alasta (%) 

VE 1 9 voimalaitosta 
10,3 km 

92,7 ha 
1,5 ha 

 

110,7 ha 

 

8,5 % 

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat hankealueen sisällä lähinnä uusien teiden rinnalle. Teiden rinnalle 
metsäalueelle maakaapelit sijoittuvat puuttomalle tiestön reuna-alueelle. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana vapaata liikkumista joudutaan turvallisuussyistä rajoit-
tamaan tuulipuistoalueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä. Rakentaminen rajoittaa myös näi-
den alueiden käyttöä metsästykseen ja virkistykseen. Rajoitus kohdistuu pienelle alueelle ja se 
poistuu heti rakentamisen päätyttyä. 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAANKÄYTTÖÖN JA ASUTUKSEEN 
 
 
 

78 FCG Finnish Consulting Group Oy 

 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 
maankäyttöön 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset keskeiset maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset koske-
vat ennen kaikkea rakentamattomien metsätalous- ja peltoalueiden muuttumista osin energi-
antuotannon alueiksi ja uusiksi tiealueiksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalu-
eille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkä-
kestoiset, mutta kohdistuvat 8,5 % alaan hankealueesta. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston alue sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja tu-
keutuu hyvin olemassa olevaan infrastruktuuriin. Toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt ei-
vät edellytä muutoksia yleiseen tieverkkoon ja hankealueella hyödynnetään mahdollisuuksien 
olemassa olevaa tieverkkoa, rakentaen kuitenkin myös uutta tiesöä. Tuulivoimapuiston alue säi-
lyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena. 

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai 
maankäytön kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimarakentamisen 
kanssa. Painuan kanavan tuulivoimapuisto ei vaikuta mainittavasti myöskään Vaalan kunnan yh-
dyskuntarakenteeseen.  

Painuan kanavan tuulivoimapuiston hankealueelle ei kohdistu erityisiä asuinrakentamisen tai 
muun rakentamisen tarpeita. Alueella ei ole nykyisellään asuinkäytössä olevia rakennuksia ja 
tuulivoiman toteutuessa nykyinen maankäytön pääkäyttömuoto säilyy ja siihen liittyen alueelle 
voi jatkossakin rakentaa pienimuotoisia maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Hank-
keen toteutuminen ei siten rajoita alueen nykyisiä maankäyttömuotoja muutoin kuin uusien ra-
kennuspaikkojen osalta. Maanomistajilla on edelleen mahdollisuus käyttää omistamiaan kiin-
teistöjä normaalilla, maa- ja metsätalousalueille tavanomaisella tavalla. 

Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat riittävän etäälle sekä nykyisestä että kaavoi-
tetusta asutuksesta. Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asuin- ja lo-
marakennukset sijaitsevat hankealueen luoteispuolella Veneheiton kylässä, 2–3 kilometrin etäi-
syydellä. Suurimmat asutuskeskittymät hankealueen lähistössä sijoittuvat hankealueen luoteis-
puolelle Veneheiton alueelle (2–5 kilometriä) ja hankealueen koillispuolelle Säräisniemen alu-
eelle (5–6 kilometriä). Loma-asutus on enimmäkseen keskittynyt Oulujärven ja muiden vesistö-
jen rannoille. 

Voimalasijoittelun perusteella tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät laissa ja määräyk-
sissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella suhteessa rakennettuihin asuinrakennuksiin. Välkkeen 
osalta rakennetut rakennuspaikat jäävätselvästi välkkeen ohjearvon (8 h/vuosi) alapuolelle. Mai-
semavaikutuksia asutukselle syntyy enemmän, varsinkin peltojen yhteydessä olevalle asutuk-
selle, kun pellot aukeavat tuulivoimapuiston suuntaan. Näkymien muutoksella voi olla epäsuora 
maankäytöllinen vaikutus, joka ilmenee mahdollisena kiinteistöjen ja rakennuspaikkojen halut-
tavuuden laskuna tai asumisviihtyvyyden laskuna. Voimaloiden näkeminen ja sen haitalliseksi 
kokeminen on kuitenkin hyvin kokemusperäinen vaikutus, johon vaikuttaa myös kokijan oma 
suhtautuminen muuttuneeseen näkymään. Näin ollen muutosta ei voida lähtökohtaisesti pitää 
negatiivisena, vaan se voi jonkun mielestä olla myös positiivinen. Kaiken kaikkiaan suorat maan-
käytölliset vaikutukset (melu ja välke) asutukselle jäävät olemattomiksi, mutta epäsuorat (näky-
minen) vaihtelevasti vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Maisemavaikutuksia on kuvattu yksityiskohtai-
semmin luvussa 8. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston alueella tullaan rakentamaan jonkin verran uutta tiestöä. 
Tämä parantaa alueen metsien hyödyntämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta niin virkistys-
mielessä kuin metsätalouden kannalta, joskin olemassa olevaa tiestöä on alueella ennestäänkin. 
Uusi tiestö helpottaa jonkin verran metsien huoltoa ja tehostaa niiden hyödyntämistä (ojitukset, 
hakkuut, istutukset yms. helpottuvat). Uusi tiestö vähentää hiukan metsien pinta-alaa, mutta 
tien alta kaadetuista puista saadaan myynti- ja verotuloja. 
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Taulukko 7-3. Tuulivoimapuiston vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri 
hankevaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaikutustyyppi Vaikutuksen ai-
heuttaja 

Vaikutuksen merkittävyys 

VE0 VE1 

 

Vaikutus kunnan 
yhdyskuntaraken-
teeseen 

Tuulipuiston ai-
heuttama yleisen 
tiestön uudelleen 
järjestely ja maan-
käytön muutos 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

 

Vaikutus maa- ja 
metsätaloudelle 
(menetetty maa-
ala) 

Voimalapaikat ja 
tiestö 

Ei vaikutusta Vähäinen - 

 

Vaikutus virkistys- 
ja elinkeinotoimin-
nalle 

Voimaloiden ai-
heuttama maan-
käytön muutos 
sekä voimaloiden 
melu ja maisema-
muutos, liikkumi-
sen rajoittaminen 
rakentamisaikana 

Ei vaikutusta Vähäinen – 

 

Vaikutus asutuk-
seen 

Voimalat (melu, 
varjostus, mai-
sema) 

Ei vaikutusta Vähäinen -- 

 

Alueen saavutetta-
vuus ja hyödynnet-
tävyys 

Rakennettava ja 
parannettava 
tiestö 

Ei vaikutusta Vähäinen + 

 

Ristiriita voimassa 
olevan maakunta-
kaavan kanssa 

Kaavoitettava tuu-
livoimapuiston 
alue 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

Vaikutus muuhun 
kaavoituksen ja 
maankäyttösuunni-
telmiin 

Kaavoitettava tuu-
livoimapuiston 
alue 

Ei vaikutusta Vähäinen - 

 

Kaavoitustarve Alue on kaavoitta-
maton ja vaatii uu-
den yleiskaavan 

Ei vaikutusta Suuri + / - 

 

 

 Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeiset vaikutukset 

Toiminnan päätyttyä tuulivoimalat voidaan purkaa ja poistaa kokonaisuudessaan. Perustusten 
ja kaapelien osalta on ratkaistava, jätetäänkö rakenteet paikoilleen vai poistetaanko ne. Mikäli 
kaikki rakenteet poistetaan, ei hankkeella käytöstä poiston jälkeen ole vaikutuksia maankäyt-
töön. Mikäli perustuslaatat jätetään paikoilleen, voidaan vaikutuksia vähentää maisemoinnilla. 
Tuulivoimapuiston purkamisen jälkeen alue vapautuu muuhun maankäyttöön.  
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7.11 Yhteenveto vaikutuksista 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston alue sijoittuu tuulivoimatoiminnan kannalta sopivalle alu-
eelle ja tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Toiminnassa hyödynnetään alueen ole-
massa olevaa tiestöä, eivätkä toiminnasta aiheutuvat liikennejärjestelyt edellytä muutoksia ylei-
seen tieverkkoon. Tuulivoimapuistot ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) 
mukaisia ja tukevat erityisesti uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevien tavoitteiden toteu-
tumista. 

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla maa- ja 
metsätalousaluetta rakennetuksi alueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalu-
eille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkä-
kestoiset. Valtaosalla tuulivoimapuiston alueesta entinen maankäyttö voi kuitenkin jatkua, eikä 
hankkeen toteuttaminen merkittävästi heikennä ympäröivän alueen käytettävyyttä. 

Tuulivoimapuiston suunnitellut voimalat sijoittuvat riittävän etäälle nykyisestä ja kaavoitetusta 
asutuksesta. Hankealueelle ei kohdistu asumiseen liittyviä maankäytön kehittämispaineita. 

Hanke ei ristiriidassa muiden maankäyttösuunnitelmien kanssa. Painuan kanavan tuulivoima-
alue on voimassa olevien maakuntakaavojen näkökulmasta ei-seudullinen hanke, mutta hank-
keessa noudatetaan maakuntakaavan tuulivoiman suunnittelumääräyksen periaatteita. 

Hankealue sijaitsee kahden sähköjohdon välittömässä läheisyydessä ja siten sähkönsiirron tarve 
on vähäinen. Ristiriittaa sähkönsiirron ja maakuntakaavan välille ei siten synny. Tuulivoimapuis-
ton toteuttaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista.  

Kokonaisvaikutuksen merkittävyys on arvioitu hankkeessa vähäiseksi. 

 

Taulukko 7-4. Painuan kanavan tuulivoimapuiston eri hankevaihtoehtojen (VE0, VE1) 
kokonaisvaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Vaikutuksen merkittävyys 
muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

   VE1 VE0     

Kohtalainen 
herkkyys 

 

         

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

 

7.12 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston sijoituksessa on lähtökohtaisesti otettu huomioon alueen 
sijainti muun muassa suhteessa asutukseen ja olemassa oleviin teihin. Tällä sekä alueen huolel-
lisella suunnittelulla pidetään vaikutukset lievinä. Tuulivoimapuiston toiminnan jälkeisiä vaiku-
tuksia voidaan vähentää maisemoinnilla. 
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7.13 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Arviointi-
työssä on pyritty käyttämään uusinta mahdollista kartta- ja paikkatietoaineistoa, mutta on mah-
dollista, että aineistoissa on pieniä puutteita. Vaikutusten arviointiin ei liity merkittäviä epävar-
muustekijöitä. 

Arvioinnissa käytetyt tuulivoimapuiston sijoitussuunnitelmat voivat vielä myöhemmän suunnit-
telun edetessä tarkentua. Tarkennukset voivat koskea tuulivoimaloiden lukumäärää ja paikkaa, 
sähköaseman paikkaa tai kaapelien ja uusien huoltoteiden linjauksia. Mahdolliset muutokset ei-
vät vaikuta merkittävästi arvioinnin tuloksiin. 

Hankkeen sähkönsiirtosuunnitelma on alustava ja sitä tarkennetan tarvittaessa jatkosuunnitte-
lussa.  

Maankäyttöä voidaan säädellä kaavoituksella, suunnittelulla ja lupamenettelyillä. Merkittäviä 
epävarmuustekijöitä hankkeen maankäytössä ei kuitenkaan ole, kun selvitykset ja maankäytön 
suunnitelmat on tehty tässä selvityksessä kuvatulla tavalla. 
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8 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN KULTTUURI-
YMPÄRISTÖÖN 

8.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Maisemavaikutusten arviointityössä on tarkasteltu tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien sähkön-
siirron rakenteiden toteuttamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, 
luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy silmin havaitta-
via vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajan-
kohdasta. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voi-
maloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman 
visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavai-
kutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen asia, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen 
ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta 
muuttamalla luonnonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman 
mittasuhteita. Tuulivoimaloiden lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pime-
ällä. Se, kuinka paljon voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu myös maiseman luonteesta ja 
siitä, minkälaisia muita elementtejä maisemakuvaan kuuluu, ei ainoastaan siitä, kuinka paljon 
voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen. 

8.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laa-
jallekin alueelle. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja 
ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluista. Voimaloiden korkeudesta huo-
limatta niiden havaittavuus lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkaste-
lupisteen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat 
muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja 
sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja 
hallitsevuutta maisemassa.  

Ympäristöministeriön oppaassa (Weckman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä seu-
raavaa: ”Yleistäen voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa pal-
jaalla silmällä 5–10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä ko-
rostaa. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihan-
teellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyörivien roottorien 
lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumisefekti” korostaa tuulivoi-
maloiden näkyvyyttä.” 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen seu-
raavia etäisyysvyöhykkeitä: 

”välitön vaikutusalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–200 metriä 

• Lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset. 

”lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–7 kilometriä 

• Lähialueen osana on voimaloiden maisemallinen dominanssivyöhyke, jolla tarkoi-
tetaan noin 10 kertaa voimalan maston korkeutta eli noin 0–2 km etäisyyttä voi-
maloista. Dominanssivyöhykkeellä riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suun-
tautuneissa avotiloissa tuulivoimala on todella hallitseva elementti maisemassa. 

• Lähialueella voimala on riittävän suurissa tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa 
avotiloissa huomiota herättävä elementti maisemassa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 
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”välialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 7–14 kilometriä 

• Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla 
vaikea hahmottaa.  

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

”kaukoalue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 14–25 kilometriä 

• Voimala näkyy edelleen, mutta maiseman muut elementit vähentävät sen hallitse-
vuutta etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kauko-
maisemaan. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä. 

”teoreettinen maksiminäkyvyysalue”, etäisyys tuulivoimaloista 25–30 kilometriä 

• Torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa. 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa. 

Vaikutusten arvioinnissa on painotettu lähialuetta (0–7 kilometriä) ja välialuetta (7–14 kilomet-
riä). Lähialueeseen sisältyy voimaloiden dominanssivyöhyke 0–2 km, jonka alueella voimalat nä-
kyessään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (14–25 kilometriä) on tarkasteltu hieman yleis-
piirteisemmällä tasolla. Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–30 kilometriä) osalta on tehty 
hyvin yleispiirteinen tarkastelu.  

Vaikutusten arviointi on painotettu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voi-
makkaimmat lähialueilla, siltä osin, kun voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10–14 kilometrin etäi-
syydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottami-
nen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Kaukomaisemassa voimalat tai niiden 
osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvuston yläpuolella, mutta voimalat 
eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden 
tornit voitaneen erottaa jopa 20–30 kilometrin etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat osaksi 
suurmaisemaa.  

Sähkönsiirrossa käytettävät maakaapelit muuttavat maisemaa ainoastaan hyvin paikallisesti, 
sillä maakaapelit näkyvät maisemassa kapeana pitkänomaisena, hiljalleen umpeutuvana avoti-
lana. Huoltoteiden yhteyteen kaivettavat maakaapelit lisäävät ainoastaan hieman tieaukon le-
veyttä.  

8.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja ympäristön nykytilanteen kuvauksessa on käytetty seuraavia selvityksiä ja läh-
demateriaaleja:  

• Maisemanhoito, Maisematyöryhmän mietintö 1 (Ympäristöministeriö 1993a)  

• Arvokkaat maisema-alueet, Maisematyöryhmän mietintö 2 (Ympäristöministeriö 
1993b)  

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009 (Museovirasto 
2018) 

• Maakuntakaavat (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022) 

• Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015)  

• Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013–
2015)  

• Arki arvokkaalla maisema-alueella (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017) 

• Kioski (Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristön portaali)  

• Kartat, ilmakuvat (Maanmittauslaitos 2021).  

• Maastokatselmus ja valokuvat (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2021)  
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• Tuulivoimalat ja maisema. (Weckman 2006)  

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016)  

• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016)  

• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013) 

Kulttuuriympäristön nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai paikallisesti jo aiemmin arvotettuja kohteita (kuva 8.6, 8.10 ja 8.11 sekä 
taulukko 8-1).  

Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona on li-
säksi käytetty aiempia selvityksiä mm. suojelunarvoisista alueista ja erityiskohteista, valo- ja il-
makuvia sekä karttoja sekä lähialueen kuntakohtaisten kaavojen maisema- ja kulttuuriympäris-
töselvityksiä. Vaikutusalueelle on tehty maastokäynti. 

Hankkeen yhteydessä on laadittu näkyvyysanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja 
sektoreille voimalat tulisivat näkymään. Maisemavaikutuksia on havainnollistettu muun muassa 
havainnekuvien avulla. Havainnekuvat on laadittu alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyn-
täen Wind-PRO -ohjelmalla. Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston ympäris-
töstä otettuihin valokuviin on mallinnettu tuulivoimalat. Mallinnusta varten otetut valokuvat on 
pyritty ottamaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat havaittavissa ja missä ihmiset liikkuvat. 
Havainnekuvia on laadittu eri suunnilta ja etäisyyksiltä. 

Arviointityössä on arvioitu tuulivoimapuiston rakenteiden vaikutuksia valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia 
vaikutuksia maisemakuvaan on arvioitu elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutok-
sen osalta. Tässä hankkeessa on keskitytty myös erityisesti arvioimaan, miten maisemakuva 
muuttuu lähialueen asutukseen ja loma-asutukseen nähden. Maisemalliset yhteisvaikutukset lä-
hialueen mahdollisten muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. 

Maisemavaikutusten merkittävyyttä on arvioitu tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitse-
vuutta yleismaisemassa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen 
maisemakuvaan verrattuna. Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat 
pääosin maisemakuvallisia, koska hanke ei aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden 
rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on arvioitu, vaikuttaako maisemakuvan 
muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai kohteen luonteeseen.  

Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on ollut tuulivoimaloiden maisemalli-
sella lähi- ja välialueella, eli 0–14 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti on tar-
kasteltu vaikutuksia kaukoalueella sekä teoreettisella maksiminäkyvyysalueella 14–30 kilomet-
rin etäisyydellä tuulivoimaloista. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset on 
arvioitu pääsääntöisesti tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Arviot on esitetty sanallisina asian-
tuntija-arvioina. Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on 
arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:stä maisema-arkkitehti Riikka Ger. 

8.4 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Voimaloiden havaittavuuden lisäksi maiseman luonne vaikuttaa siihen kuinka hallitsevia voima-
lat ovat maisemakuvassa ja kuinka merkittävinä voimaloiden aiheuttamia maisemakuvan muu-
toksia voidaan pitää. Mittakaavaltaan laaja-alaiseen maisemaan tuulivoimalat istuvat usein 
luontevammin kuin pienipiirteiseen ympäristöön. Mikäli maisemassa on rauhallisia kohtia, joissa 
”silmää voi lepuuttaa”, vähentää myös voimaloiden mahdollista häiritsevyyttä.  

Voimaloiden maisemavaikutusten kokeminen on kuitenkin hyvin henkilökohtaista ja sen vuoksi 
vaikutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on haasteellista. Jotta maisemavaiku-
tukset voidaan huomioida tuulipuistojen suunnittelussa mahdollisimman hyvin, on kuitenkin jär-
kevää pyrkiä perusteltuun yleistykseen vaikutusten voimakkuudesta. 

Vaikutuskohteen herkkyyden määrittelyssä on käytetty seuraavia kriteerejä: 
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Muutoksen suuruus on määritelty arvioinnissa seuraavien kriteerien perusteella: 

 

Maisemavaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa pääasiallisesti käytetyt 
kriteerit on esitetty liitteessä 1. Herkkyystason kriteerejä määritettäessä on käytetty tarpeen mu-
kaan hyväksi myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa. Vaikutuksille altistuvan kohteen herk-
kyyttä määritettäessä on arvioitu kunkin kriteerin painoarvoa ja merkitystä suhteessa toisiinsa juuri 
tämän hankkeen kannalta. Esimerkiksi, muuten hyvin herkäksi arvioidun kohteen sijaitessa hyvin 
sulkeutuneessa maisematilassa, muodostuu kohteen herkkyys vähäiseksi.  

8.5 Nykytila 

 Hankealueen maiseman kulttuuriympäristön yleispiirteet 

Hankealueen maasto on pääasiassa suota tai entistä ojitettua suoaluetta, jolla nykyisin kasvaa 
eri kehitysvaiheissa olevaa talousmetsää. Metsäalueet ovat tavanomaisia ja avohakattuja aluei-
takin on. Topografialtaan maasto on varsin tasaista. Hankealueen länsiosaan sijoittuu pohjois-
eteläsuunnassa Fingridin 400 kV Pyhänselkä–Vuolijoki voimajohto ja hankealueen kaakkois-
osaan Kestilän ja Säräisniemen välinen matalajännitteisempi voimajohto. Hankealueen pohjois-
osiin sijoittuu ns. Siikajoen uittokanava. 

Hankealueen lähiympäristö on pohjois-luodetta lukuun ottamatta metsätalous- ja suovaltaista. 
Luoteessa on viljelyalueita ja asutusta muun muassa Nettävänjokilaaksossa ja sinne sijoittuvassa 
Veneheitossa. Myös idässä ja koillisessa on asutusta noin 3–5 kilometrin päässä Oulujärven Pai-
nuanlahden ympäristössä ja Saarenrannassa sekä Vuolijoentien varressa.  

 

 

• Vaikutusalueella sijaitsevan maisema- ja kulttuuriympäristökohteen luokittelu paikalli-
sella, maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. 

• Olemassa olevan maiseman luonne tai maiseman visuaaliset ominaisuudet ja niiden arvo 
vaikutuskohteelle. 

• Vaikutukset kokevien ihmisten määrä alueella 

• Tuulivoimaloiden havaittavuus näkökentässä ja hallitsevuus maisemassa. 

• Visuaalisen muutoksen luonne verrattuna nykyiseen maiseman tai näkymän luonteeseen 
tai kulttuuriympäristön kerroksellisuuteen. 

• Muutoksen kesto. 
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Kuva 8.1. Hankealueelle sijoittuu Fingridin 400 kV voimajohto Pyhänselkä-Vuolijoki (FCG / 
Minna Takalo) 

 

Kuva 8.2. Hankealueella lähimaisema on tyypillistä puustoltaan nuorta talousmetsää (FCG / 
Minna Takalo) 

 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hankealue kuu-
luu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (Ympäristöministeriö 1993a) 
mukaan maisemamaakuntajaossa Oulujärven seutuun, joka on maisemamaakunnistamme pie-
nin ja jolla on yhtäläisiä piirteitä kaikkien ympäröivien maisemamaakuntien kanssa. Maasto on 
pääpiirteissään hyvin tasaista, mutta pinnanmuodot alkavat jyrkentyä kohti järven itäpuolisia 
vaara-alueita. Lännessä Pohjanmaan nevalakeuden tuntumassa on soiden määrä huomattava. 
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Maisemamaakunnan yksilöllisin ja hallitsevin tunnusmerkki on laajojen selkävesien ja saaristo-
jen Oulujärvi. 

Oulujärven seutu on Vaara-Karjalan, Kainuun vaaraseudun ja Pohjois-Pohjanmaan nevalakeu-
den seudun vaihettumisaluetta. Karuhkon yleisilmeensä ja vaihettumisalueen luonteensa puo-
lesta seutu voitaisiin hyvin lukea myös Suomenselän jatkeeksi. Oulujärven seudun yhdistäminen 
johonkin muuhun maisemamaakuntaan ei kuitenkaan tekisi oikeutta sen omanlaatuisille erityis-
piirteille. Alue on maassamme ainutlaatuinen usean maisemaelementin solmukohta, jota hallit-
see suurjärvelle avautuvat maisemat. Oulujärven poikki kulkee huomattava luoteesta kaakkoon 
suuntautuva harjumuodostumajakso, jonka tuntumassa seudun tasainen maaperä on laajalti 
jäätikköjokien tuomien sedimenttien kattama. Soita on runsaasti, mutta keskimäärin vähemmän 
kuin Suomenselän alueella. Länsiosissa vallitsevat karuhkot puolukkatyypin kankaat vaihettuvat 
itään päin mentäessä hieman viljavimmiksi puolukka- ja mustikkatyyppien sekametsiksi. Rehe-
vyyttä ja monipuolisuutta kasvillisuuteen ja kasvistoon tuo seudun itäosien kuuluminen Kainuun 
vaarajakson lehtokeskukseen. Oulujärven Paltaselän rannat ovat alavat ja rehevät. Tämä alue 
on Kajaanin ja Sotkamon välisen alueen ohella vaurain osa Kainuuta, ja näillä tienoilla harjoite-
taan maataloutta vielä verraten hyvällä menestyksellä. Asutus on Oulujärven seudulla melko 
harvaa. Tyypillinen rakennusryhmä kookkaine talousrakennuksineen levittäytyy tasamaalla laa-
jalle alueelle joen tai järven töyräälle. Metsään liittyvien elinkeinojen ohella kalastus on tuonut 
tervetullutta lisää elantoon. (Ympäristöministeriö, 1993a.) 

 

Kuva 8.3. Oulujärven Niskanselältä, Reimikarin saaresta, hankealueen suuntaan. Etäisyyttä 
hankealueelle noin 12 kilometriä. (FCG / Minna Takalo) 

 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen (2021) 
mukaisia alueita. Hankealueen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvok-
kaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Rokuavaara, on noin 9,8 
kilometrin päässä lähimmästä voimalasta pohjoiseen. Seuraavat kohteita kuvailevat tekstit ovat 
Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden Pohjois-Pohjanmaan kuvauksesta. 

Manamansalo 

”Manamansalon kulttuurimaisemat edustavat Oulujärven ranta-alueille tunnusomaista kalas-
tukseen ja pienimuotoiseen maanviljelyyn perustunutta saaristoasutusta. Alueen saaristoluonto 
ja kylien viljelymaisema muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.”  
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”Manamansalon kyläasutus sijaitsee Martinlahden ja Kaaresjärven suojaisilla ranta-alueilla.”  

”Nykyisellään asutus koostuu kolmesta lähekkäisestä pikkukylästä ”- -” joiden rakennukset ovat 
ryhmittyneet jokseenkin nauhamaisesti kyläteiden ja rantaviivan mukaisesti.” ”Kulttuurihistori-
allisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia on lähinnä Kaaresperässä ja Kivarinperässä.” 

”Manamansalo on osa UNESCO:n IGGP-ohjelmaan kuuluvaa, geologisesti ainutlaatuiseksi mää-
riteltyä Rokua Geopark -aluetta.” 

 

Kuva 8.4. Manamansalon leirintäalueen rantaa (FCG / Minna Takalo) 

 

Kuva 8.5. Manamansalon leirintäalueen laiturin taustalla Säräisniemi. Etäisyyttä hankealueelle 
noin 16 kilometriä (FCG / Minna Takalo) 

Rokuanvaara 

”Rokuanvaara on monipuolinen harju- ja dyynimuodostuma, joka on osa koko Kainuun läpi kul-
kevaa harju- ja reunamuodostumajaksoa. Geomorfologialtaan erittäin arvokkaalla Rokuanvaa-
ralla kaikki harjuluonnon ominaispiirteet ovat kehittyneet poikkeuksellisen laajoiksi ja selkeiksi. 
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Alueen karut jäkäliköt ovat Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset, ja suppien ja dyynien rinteillä 
tavataan useita erityisiä kasvillisuustyyppejä.” 

”Rokua on osa UNESCO:n IGGP-ohjelmaan kuuluvaa, geologisesti ainutlaatuiseksi määriteltyä 
Rokua Geopark -aluetta. Rokuanvaara on suosittu retkeilykohde, jossa on noin 70 kilometrin ul-
koilureittiverkosto. Alueella on kattavasti majoitus- ja matkailupalveluita, jotka keskittyvät Vau-
lujärvien ja Jaakonjärvien ympäristöön. Loma-asutusta on erityisesti Rokuanjärven sekä Pikku-
Rokuan ympäristön pienten lampien rannoilla.” 

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat ajallisesti, alueelli-
sesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan rakennetun ympäristön historiasta ja kehi-
tyksestä Suomessa.  Yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), 
Painuan uittokanava, sijoittuu noin 200 metrin matkalta hankealueelle, sen pohjoisreunalle. Suu-
rimmaksi osaksi uittokanava sijoittuu hankealueen ulkopuolelle.  

Seuraavaksi lähin RKY 2009 –kohde on Keisarintie – Vaala. Tie sijoittuu lähimmillään 6,2 kilometrin 
etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Muut kohteet sijoittuvat yli 12 kilometrin etäisyydelle voima-
loista. Tiedot kohteista on tarkistettu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt RKY -sivustolta. 

Painuan uittokanava 

”Siikajoen eli Neittävän uittokanava tai Painuan kanava on uittotoimintaan liittyvä mittava eri-
koisrakennelma 1900-luvun alusta. Siikajoen uittokanava yhdistää Oulujärven länsirannalla ole-
van Painuanlahden ja Pohjanlahteen laskevan Siikajoen sivujoen, Neittävänjoen. Pituutta avoi-
mella maakanavalla on lähes 13 km. Se kulkee pääosin multa-, turve- ja suoalueella, joten kana-
van luiskat on tuettu puurakenteilla ja kanavan reunaluiskiin on tasoitettu vonkapaikat.” 

Keisarintie – Vaala 

”Keisarin tie, joka on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja, kuvastaa 
tieyhteyksien varhaista kehityshistoriaa harvaan asutussa pohjoisimmassa Suomessa. 

Tie on kulkenut Oulusta Säräisniemelle Oulujärven länsirannalle, josta matka kohti Kajaania on 
jatkunut Oulujärven yli joko vesitse tai jäitse.” 

Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset – Nuojuan voimalaitos ja asuinalue sekä Jylhämän 
voimalaitos ja asuinalue 

”Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille 
rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat laajuudeltaan, arkkitehtuuriltaan ja rakennusteknii-
kaltaan yksi maan merkittävimmistä jälleenrakennuskauden rakennushankkeista. Voimalaitosalu-
eista Montta, Pyhäkoski, Pälli, Utanen, Nuojua ja Jylhämä kuuluvat myös kansainvälisen DOCO-
MOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoi-
maan…” 

”…Voimalaitosympäristöt käsittävät mm. voimalaitosrakennukset, padot, voimansiirtolaitteet ja 
konttorit. Voimalaitoksiin liittyvät modernit ja luonnonläheiset asuinalueet, joista laajimpia ovat 
Pyhäkosken voimalaitoksen asuntoalue Leppiniemi ja Jylhämän voimalaitoksen asuinalue. Voima-
laitoksia asuinalueineen arvostetaan kokonaisvaltaisesta suunnitteluotteesta, joka näkyy raken-
nusten suhteessa maisemaan ja luontoon sekä rakennusten yksityiskohdissa ja sisätiloissa. Valta-
osa yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi suunnitelluista alueista Oulujoen ja Emäjoen varrella perustuu 
arkkitehti Aarne Ervin toimiston suunnitelmiin…” 

”…Vaalassa ovat Nuojua, jonka asuntoalue on Nokkala (Ervi) sekä Jylhämä (Ervi), jossa voimalai-
toksen lisäksi on mm. puurakenteisia tyyppitaloja toimihenkilöille sekä julkisia rakennuksia kuten 
kauppa, paloasema ja seuratalo. Jylhämässä Uutelan alueen ulkomuseo on perustettu voimalai-
toksen rakentamisen yhteydessä, sen runkona on Uutelan tilakokonaisuus. Museon pihapiirissä on 
yhtiön vierasmaja ja kerhotalo (Ervi)…” 
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Vaalan rautatieasema 

”Vaalan rautatieasema-alue on yhtenäinen ja hyvin 1920- ja 1930-lukujen taitteen asussa säilynyt 
Oulu-Kontiomäki-radan asemamiljöö. 

Vaalan asema-alue on laaja ja siinä on monipuolinen rakennuskanta 1920-luvun lopulta ja 1930-
luvun alusta. Klassistisia piirteitä omaavan asemarakennuksen lisäksi alueella on tavaramakasiini, 
useita asuinrakennuksia, talousrakennusten rivistö ja hieman etäämpänä tiilirakenteinen veturi-
talli vesitorneineen…” 

Lamminahon talonpoikaistila 

”Lamminahon talonpoikaistilan rakennusryhmä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulu-
jokivarren vanhasta rakennuskannasta. Museokäyttöön kunnostettu pihapiiri esittelee 1800-luvun 
alkupuolen talonpoikaisarkkitehtuuria sekä koskenlaskuun ja tervankuljetukseen liittyviä perin-
teitä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan merkittävimmän tervareitin varressa. 

Lamminahon tila sijaitsee Niskakosken törmällä, Niskan kylässä, mistä Oulujoki lähtee työntymään 
kohti länttä ja merta. Terva- ja kauppareitti Kainuusta Pohjanlahdelle on kulkenut Oulujokea pitkin 
Lamminahon editse.” 
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Kuva 8.6. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet (SYKE Luonnonsuojeluohjelma-
alueet 2010, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016, Kainuun liitto 2017). 
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Taulukko 8-1. Tuulivoimapuiston ympärille sijoittuvat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. Valtakunnalliset kohteet on esitetty 
20 kilometrin etäisyydelle saakka ja maakunnalliset pääasiallisesti 12 kilometrin etäisyydelle 
saakka lähimmästä voimalasta. 

Status Nimi Etäisyys lähimmästä 
voimalasta 

Kohteet lähialueella 0–5 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetun 
kulttuuriympäristön alueet 

Painuan uittokanava osittain alueella 

RKY 2009 Painuan uittokanava osittain alueella 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetun 
kulttuuriympäristön alueet 

Säräisniemen kylä 3,6 km 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet 

Säräisniemi 3,8 km 

Kohteet välialueella 5–12 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetun 
kulttuuriympäristön alueet 

Keisarin tie – Vaala  6,2 km 

RKY 2009 Keisarin tie  6,1 km 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet 

Neittävän kylä 6,5 km 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alu-
eet 

Rokuanvaaran harjumuodostuma 9,8 km 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet 

Pihkalanrannan – Mäläskän kult-
tuurimaisemat Siika- ja Neittävän-
jokivarsilla 

10,8 km 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetun 
kulttuuriympäristön alueet 

Pelson vankilan 1930- ja 40-luvun 
rakennukset 

11,9 km 

Kohteet kaukoalueella 12–20 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY2009 ja Maakunnallisesti arvokkaat ra-
kennetun kulttuuriympäristön alueet 

Oulujoen ja Sotkamon reitin voi-
malaitokset – Nuojuan voimalai-
tos ja asuinalue 

16,4 km 

RKY 2009 ja Maakunnallisesti arvokkaat 
rakennetun kulttuuriympäristön alueet 

Oulujoen ja Sotkamon reitin voi-
malaitokset – Jylhämän voimalai-
tos ja asuinalue 

17,3 km 

RKY 2009 ja Maakunnallisesti arvokkaat 
rakennetun kulttuuriympäristön alueet 

Vaalan rautatieasema 17,5 km 

RKY 2009 ja Maakunnallisesti arvokkaat 
rakennetun kulttuuriympäristön alueet 

Lamminahon talonpoikaistila 18,5 km 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alu-
eet 

Manamansalo 18,6 km 
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 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet  

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esitetty ja lueteltu Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavojen kaavayhdistelmän merkintöjen perusteella. Maakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita sijoittuu 20 kilometrin säteelle hankealueesta viisi. Lähin niistä on Säräisniemi, 
jonka aluerajaus sijoittuu noin 3,8 kilometrin päähän koilliseen ja toiseksi lähin Neittävän kylä, 
joka sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle noin 6,5 kilometrin päähän lähimmästä voimalasta. 

Säräisniemi 

Säräisniemi on yksi Oulujärven vanhimmista kylistä. Kiinteää asutusta kylällä on ollut jo 1500-
luvun lopulta. ”Säräisniemen eteläpuolen rannoilla on avaria peltoaukeita ja pohjoispuolella on 
seudulle tyypillisiä jyrkkiä vyöryrantoja. Karut jäkäläkankaat antavat maisemalle oman erikois-
laatuisen leimansa. Niemen eteläosassa sijaitsee vanha kuntakeskus, joka on rakentunut nauha-
maisesti kylätien varteen. Vanhat puukujanteet, vanhat petäjät ja korkeat kyläkuuset elävöittä-
vät kylämaisemaa. Kylältä avautuvat komeat järvimaisemat Oulujärvelle ja Painuanlahdelle.” 
Säräisniemen alue on osa Oulujärven halkaisevaa luode-kaakko –suuntaista harjumuodostumaa. 

 

Kuva 8.7. Historiallisia aittoja Säräisniemellä (FCG / Minna Takalo). 

Neittävän kylä 

”Neittävän kylä ympäristöineen on elävää ja kaunista maisemaa, jossa maaseudun tyypilliset 
elinkeinot näkyvät. Rokuan karu, pienipiirteinen harjuluonto ja laakeat nevasuot muodostavat 
kehyksen kulttuurimaisemalle. Harjulammet ja -järvet liittyvät ainutlaatuisella tavalla viljelymai-
semaan. Alueen arvoa lisää maiseman historiallinen kerroksellisuus: arkeologinen kulttuuripe-
rintö, Keisarintie, vanha kalastukseen ja karjatalouteen perustunut asutus järvien rannoilla ja 
kylän eteläosan ehjä jälleenrakennuskauden kylämaisema.” (Muhonen ja Savolainen, 2014). 

Pihkalanrannan-Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävänjokivarsilla 

”Maisema on kumpuilevaa. Neittävänjoki ja Siikajoki virtaavat kapeissa, loivasti kaartelevissa 
uomissa. Neittävänjoki yhtyy Siikajokeen Kestilän kirkonkylän kaakkoispuolella. Neittävänjoen ja 
Siikajoen varsilla asutus ja viljelysalueet sijaitsevat jokilaaksoissa selkeästi jokiin tukeutuvina 
nauhoina. Jokilaaksoja ympäröivät suovaltaiset selännealueet…” 
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”Jokivarsille on muodostunut pysyvää asutusta 1500-luvun puolivälin jälkeen. Uudisasukkaat 
ovat tulleet pääasiassa Savosta, osa myös Limingasta ja Oulujoelta. Yksi alueen ensimmäisiä ta-
loja on Mäläskä…” 

”Siikajokivarressa Pihkalanrannassa sekä sen ja Kestilän kirkonkylän väliin rajautuvalla alueella 
viljelysalueet reunustavat Siikajokea kapeana nauhana. Jokea ympäröivä kulttuurimaisema on 
ominaispiirteiltään melko tavanomaista maaseudun viljelysmaisemaa. Joen ja jokiuomaa myö-
täilevän maantien varsilla on maatilojen pihapiirejä…” (Otteet: Mäkiniemi, 2014). 

 

Kuva 8.8. Nuutilan alueelta etäisyyttä hankealueelle noin 5 kilometriä (FCG / Minna Takalo). 

 

Kuva 8.9.  Veneheitto on hankealuetta lähin kyläalue. Etäisyyttä hankealueelle noin 4 kilomet-
riä (FCG / Minna Takalo). 

Oulujoen kulttuurimaisema ja voimalaitokset 

”Oulujoki oli 1940-luvulle saakka pääkulkuväylä, terva- ja kauppareitti Kainuusta Ouluun. Vaa-
lassa oli Kainuun ja merimaiden raja, yli- ja alamaiden välisen liikenteen solmukohta…” 
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”Monipuolinen kulttuurimaisemakokonaisuus, jonka arvot pohjautuvat vanhaan vakiintunee-
seen viljelymaisemaan sekä nykyisin voimalaitosten muokkaamaan jokimaisemaan. Arkeologi-
nen kulttuuriperintö tuo alueelle lisäarvoa. Oulujoen viljelymaiseman piirteet nousevat parhai-
ten esiin Ylisuvannon jokiosuudella. Tilakeskusten paikat ja peltoaukeat ovat säilyneet pitkälti 
samoina kuin 1800- luvulla. Maisema aukeaa joelle, joka on ollut tärkein kulkuväylä. Useilla ti-
loilla on arvokasta rakennuskantaa.” (Otteet: Muhonen ja Savolainen, 2014). 

Hyvölänrannan kulttuurimaisema 

”Hyvölänrannan kulttuurimaisema-alue sijaitsee Siikajoen varressa Kestilän kirkonkylän etelä-
puolella. Maisema on loivasti kumpuilevaa. Kapeaa jokilaaksoa reunustavat kangasmaat ja nii-
den väleihin rajautuvat suovaltaiset alueet.  

Viljelysalueet reunustavat jokea molemmin puolin metsäisten alueiden paikoin katkomana nau-
hana. Asuinpaikat sijaitsevat joen molemmin puolin kulkevien teiden varsilla, jokilaaksoa rajaa-
vien metsäisten selänteiden reunoilla. Maisemakuva on vaihteleva, pienipiirteinen ja viehättävä. 
Joki kulkee viljelysalueiden halki painanteessa ja jokirannat ovat monessa kohdin puuttomat, jo-
ten maisema-alueelle ovat tyypillisiä viljelysalueiden yli joen vastarannalle avautuvat näky-
mät…” (Mäkiniemi, 2014). 

Paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet (alle 7 km voimaloista) 

Paikallisesti arvokkaat kohteet on määritelty Vaalan kulttuuriympäristöohjelmassa (Kainuun 
ympäristökeskus 2002) (kuva 8.10).  Nykytilankuvauksessa ja vaikutusten arvioinnissa käsitellään 
paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristön kohteita 7 km säteellä tuulivoimalaitoksista. 
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Kuva 8.10. Paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristökohteet Painuan kanavan ympäristössä 
(Kainuun ympäristökeskus 2002). 

Hankealuetta lähin paikallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde on Painuan uittokanava han-
kealueen pohjoispuolella. Tälle sijoittuvat myös kulttuuriympäristön kohteet kohdenumerolla 
161 ja 186. Paikallisesti arvokaita kulttuuryympäristökohteita sijoittuu myös Saarenrantaan 
(kohteet 162 ja 163). Veneheiton kylään sijoittuu useita (9 kpl) paikallisesti arvokasta pistemäistä 
kohdetta. Säräisniemen kylänraitti on määritelty Vaalan kulttuuriympäristöohjelmassa paikalli-
sesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi, ja tämän ympäristöön sijoittuu myös useita pai-
kallisesti arvokkaita rakennuskohteita. 

 Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt on esitetty ja lueteltu Pohjois-Poh-
janmaan 2. vaihemaakuntakaavan ja Kainuun voimassa olevien maakuntakaavojen kaavayhdis-
telmän merkintöjen perusteella. Lisäksi paikallisia kohteita on tarkasteltu Vaalan kulttuuriympä-
ristöohjelman (2002) perusteella. 

20 kilometrin säteellä hankealueesta on kolme aluetta, joilla korkein rakennetun kulttuuriympä-
ristön arvostatus on maakunnallinen. Lisäksi on kohteita, joita on jo käsitelty valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen yhteydessä. Lähimmäksi, noin 3,6 kilometrin 
etäisyydelle lähimmistä voimaloista, sijoittuu Säräisniemen kylä. Seuraavaksi lähin on Pelson 
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vankilan rakennukset, jotka sijoittuvat noin 11,9 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoima-
loista luoteeseen. Kestilän raitti sijoittuu runsaan 16 kilometrin päähän lähimmästä voimalasta 
hankealueen lounaispuolelle. 

 

Kuva 8.11. Rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet hankealueen ympäristössä (Kainuun 
liitto 2017, Pohjois-Pohjanmaan Kioski-palvelu 2020, Museoviraston Inspire-aineistot (suojellut 
alueet) 2021). 

Pelson vankilan 1930- ja 40-luvun rakennukset 

”Pelson vankila sijaitsee Vaalan kunnassa Pelsonsuon kylässä. Vankila perustettiin vuonna 1935 
silloiseen Säräisniemen pitäjään Venetheiton kylään…” 

”…Pelson varavankila rakennettiin keskelle laajoja suoalueita. Useista erikokoisista soista muo-
dostuva Pelson suoryhmä oli aikoinaan Suomen neljänneksi suurin - lähes 15000 hehtaaria…” 
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”…Varsin pian vankiparakkien rakentamisen rinnalla alettiin toteuttamaan myös henkilökun-
nalle v uusia asuinrakennuksia. Jo vuonna 1936 toteutettiin henkilökunnan asuinrakennuksia 
Vankeinhoitohallinnon tyyppipiirustusten mukaisesti. Käytetyt piirustukset olivat mallia ”pieni 
malli” ja ”suurempi malli”…” (Otteet: Pelson vankilan lähiympäristön rakennuskannan rakennus-
historiaselvitys, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy 2015). 

 

 

Kuva 8.12. Säräisniemen kirkko ja museopihan tuulimylly (FCG / Minna Takalo). 

 

Kuva 8.13. Säräisniemen rantapeltojen yli näkymät kohti hankealuetta. Etäisyys noin 5 ki-
lometriä (FCG / Minna Takalo). 
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Kestilän raitti 

”Kestilän raitti on edustava esimerkki perinteisestä kirkonkylänraitista. Kirkonkylän keskusta 
hahmottuu raittiin tukeutuvana tihentymänä. Eri-ikäiset asuinrakennukset ja liikerakennukset 
rajaavat raittia lähes yhtenäisenä nauhana. Rakennetulle kulttuuriympäristölle on ominaista 
kerroksellisuus: vanhimmat raitin varressa sijaitsevista rakennuksista ovat 1800luvun lopulta, 
nuorimmat 1900luvun lopulta. Raitin varrella on säilynyt vanhoja eri-ikäisiä liikerakennuksia, 
jotka havainnollistavat elinkeinotoiminnan kehittymistä ja eri aikakausille tyypillistä liikeraken-
tamista. Kohokohtana raitilla erottuu kirkkopuiston ympäröimä, vuonna 1855 valmistunut Kes-
tilän kirkko…” (Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015). 

 

Kuva 8.14. Kestilän Mäläskästä etäisyyttä hankealueelle noin 15 kilometriä (FCG / Minna 
Takalo) 

8.6 Tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 

Tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan on laadittu havainnekuvia ja näkymäalueanalyysi. 
Niistä on myös koottu erillinen liite, jossa ovat mukana kaikki hanketta varten laaditut havain-
nekuvat, valokuvasovitteet ja näkyvyysanalyysi. Havainnekuvia on liitetty myös osaksi tätä vai-
kutusten arviointia. Näkymäanalyysikartat isommassa koossa sekä laaditut havainnekuvat ovat 
erillisessä raportissa tämän raportin liitteenä 2. Näkymäalueanalyysin ja havainnekuvat on laa-
tinut ins. Amk Henna-Riikka Rintamäki. 

 Näkymäalueanalyysi 

Näkemäalueanalyysi on laskennallinen malli voimaloiden näkyvyydestä. Laskentamalli huomioi 
maaston topografian sekä alueen puuston. Todellisuudessa hyvissä sääolosuhteissa voimalat tai 
niiden osia voidaan havaita myös kauempaa tuulipuistosta, kuin näkemäalueanalyysin tulokset 
osoittavat. Laskentamallin korkeustiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 
korkeusmalliin. Laskentamallin puuston korkeustiedot perustuvat 8 km etäisyydellä voimaloista 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuoden 2017 valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) aineis-
toon. Vuoden 2017 metsävarakartoissa karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16 met-
riä. Näkymäalueanalyysi on tehty voimaloiden napakorkeudelle 200 m.  

Painuan kanavan havainnekuvat on laadittu vaihtoehdossa 1 (VE1) voimalalla, jonka roottorin 
halkaisija on 200 metriä ja napakorkeus on 200 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on 300 m. 

Näkymäalueanalyysin perustella voi tarkastella myös lentoestevalojen näkymistä maisemassa. 
Lentoestevalot näkyvät niille alueille, minne voimaloiden napakorkeus näkyy. Mikäli näkymiä 
voimaloille ei ole, eivät myöskään lentoestevalot näy maisemassa. 
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Kuva 8.15. Näkymäalueanalyysikartta ja kuvauspisteet 

8.7 Laaditut havainnekuvat 

Maisemavaikutuksia on havainnollistettu eri suunnista laadittujen havainnekuvien avulla. Ha-
vainnekuvat ovat arvioita tulevasta tilanteesta. Ne on pääsääntöisesti laadittu merkittävimmistä 
näkymäsuunnista, joista tuulivoimalat todennäköisimmin havaitaan ja alueilta, jotka ovat kult-
tuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita, tai alueilta, joilla liikkuu ihmisiä. Näkymäsek-
toreita muodostuu peltojen ja vesistöjen ohella muun muassa kulkuväyliltä ja soilta. Havainne-
kuvia on myös laadittu eri etäisyyksiltä, jotta muutokset maisemakuvassa tulisivat paremmin 
ilmi. Kuvissa voimaloiden roottorit on suunnattu kohti katsojaa, jolloin tuulivoimalat näyttävät 
maksimikokoisilta.  

Painuan kanavan havainnekuvat on laadittu vaihtoehdossa 1 (VE1) voimalalla, jonka roottorin 
halkaisija on 200 metriä ja napakorkeus on 200 metriä. Painuan kanavan tuulivoimahankkeen 
havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyödyntäen WindPRO-ohjel-
malla.  

Osassa havainnekuvissa voimalat on esitetty taustametsän edessä ja voimaloiden roottori on 
korostettu värillisellä ympyrällä havainnollisuuden lisäämiseksi. Horisonttilinja on korostettu 
keltaisella viivalla. Kohteista, jonne voimalat ovat selvästi nähtävissä, on tehty varsinainen valo-
kuvasovite, joissa voimalat on mallinnettu mahdollisimman todenmukaisesti osaksi maisemaa. 

Maastomallinnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin 
on mallinnettu tuulivoimalat. Mallinnusta varten otetut valokuvat on pyritty ottamaan koh-
teista, joille tuulivoimalat olisivat havaittavissa tai kohteista, jotka ovat ison ihmismäärän tavoi-
tettavissa. Valokuvat havainnekuvia varten on otettu digikameralla. Kuvauksessa on käytetty ka-
merakohtaista polttoväliä, joka vastaa mahdollisimman lähelle ihmissilmällä havaittavaa kuvaa, 
eli kinofilmikameran 50 mm objektiivia. Painuan kanavan havainnekuvia otettaessa on käytetty 
ns. croppikennokameraa ja objektiivia, jonka polttoväli 35 mm vastaa kinofilmikameran 50 mm 
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objektiivia. Automaattista panoraamakuvausta ei ole käytetty, vaan kuvat on yhdistetty pano-
raamakuviksi vasta kuvankäsittelyohjelmalla havainnekuvia laadittaessa. Valokuvat on otettu 
FCG Finnish Consulting Group Oy toimesta. 

8.8 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Tuulivoimapuiston vaikutukset etäisyysvyöhykkeittäin 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu vaihtoehdolle VE1. Vaikutuksia on 
arvioitu etäisyysvyöhykkeittäin. Lisäksi on arvioitu yhteisvaikutuksia lähialueen hankkeiden 
kanssa. 

Seuraavassa on käsitelty tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia etäisyysvyöhykkeittäin (etäi-
syys tuulivoimaloilta noin 0, 7, 14, 25, 30 kilometriä). 

Tuulivoimapuiston vaikutukset tuulivoimaloiden alueella (”välitön vaikutusalue”, etäisyys 
tuulivoimaloilta noin 0–200 m) 

”Välittömänä vaikutusalueena” tarkastellaan varsinaista tuulivoimaloiden aluetta, jolloin etäi-
syys tuulivoimaloilta on noin 0–200 metriä. 

Tuulipuiston rakentaminen muuttaa olemassa olevaa maisemakuvaa. Metsätalousalueesta 
koostuva hankealue muuttuu voimaloiden rakentamisen myötä energiantuotantoalueeksi. 
Melko sulkeutunut maisema muuttuu jonkin verran nykyistä avoimemmaksi, kun tuulivoima-
puiston alueella nykyisin olevia metsäautoteitä parannetaan ja joitakin uusia tieosuuksia raken-
netaan. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan kokonaan ja pinta ta-
soitetaan noin 60 x 70 metrin alueelta. Voimalalle rakennetaan kookas betoniperustus, joka jää 
maanpinnan alle. Roottorin kokoonpanotekniikka voi edellyttää puuston raivaamista lähes koko 
roottoripinta-alan alueelta. Nosturipuomin kokoamista varten on puustoa raivattava lisäksi noin 
6 x 200 metrin suuruiselta alueelta. 

Tuulivoimaloiden sähköenergia siirretään maakaapelein sähköasemalle, jolta liitytään alueen 
kautta kulkevaan 110kV voimajohtoon. Maakaapelit sijoitetaan hankealueen sisällä pääasiassa 
huoltoteiden rinnalle. Rakentamisvaiheen jälkeen voimalan ympärillä ollut työmaa-alue maise-
moidaan. 

Tuulivoimapuiston välittömällä vaikutusalueella visuaalisten tekijöiden lisäksi maiseman koke-
miseen vaikuttavat tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus sekä roottorin pyörimisestä syntyvä 
ääni. Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat maisemaa. Maisemakuvassa 
tapahtuva muutos on suuri. Maisemakuvaan kohdistuvia haittavaikutuksia ei kuitenkaan voida 
pitää merkittävinä maisemakuvan tavanomaisuuden vuoksi.  

Aivan hankealueen koillisreunaan sijoittuu osittain yksi valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Painuan kanava. Painuan kanavan eteläpuolelle si-
joittuvan pienen peltoalueen vuoksi näkyvyys voimaloihin on tässä kohtaa voimakas ja muutos 
on erittäin suuri. Painuan kanavalle ei ole kuitenkaan tällä kohtaa kulkuyhteyksiä, joten alueella 
vieraillaan todennäköisesti harvoin, mikä hieman lieventää vaikutuksen merkittävyyttä, joka on 
silti suuri. Hankealueelle ei sijoitu vakituista asutusta.  

Hankealue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin han-
kealuetta käytetään ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueella 
ei ole merkittyjä ulkoilureittejä. Aluetta ulkoiluun käyttävien ihmisten määrä arvioidaan melko vä-
häiseksi. Voimaloiden rakentaminen voi vähentää alueen merkitystä mahdollisessa virkistyskäy-
tössä. Alueen läheisyydessä on kuitenkin muita vastaavia tai paremmin ulkoiluun soveltuvia 
metsätalousalueita, joita myös käytetään ulkoiluun, joten maisemalliset vaikutukset mahdolli-
seen virkistyskäyttöön jäävät hankealueen osalta vähäisiksi. 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset ”lähialueelta” tarkasteltuna (n. 0–7 km) 

Lähialueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 0-7 kilometrin etäisyys lähimpiin 
tuulivoimaloihin. 

Tarkasteltaessa tuulivoimaloiden aiheuttamia vaikutuksia maisemaan etäämpänä 
rakennusalueilta, muutokset heijastuvat laajempaan maisemakuvaan, jolloin vaikutusten 
voimakkuuteen vaikut-tavat suuresti tarkastelupiste ja etäisyys voimaloista. Maiseman luonne 
vaikuttaa siihen, kuinka hallitsevia voimalat ovat maisemakuvassa ja kuinka merkittävinä 
voimaloiden aiheuttamia maise-makuvan muutoksia voidaan pitää. Maiseman muutokset 
havaitaan maiseman luonteen muutok-sina, eikä enää niinkään ympäristön mekaanisena 
muutoksena. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee ja niiden maisemaa 
hallitseva ominaisuus pienenee. Myös kasvillisuuden ja rakennusten estevaikutus voimistuu 
etäisyyden kasvaessa.  

Lähialueen osana on voimaloiden maisemallinen dominanssivyöhyke, jolla tarkoitetaan noin 10 
kertaa voimalan tornin korkeutta. Tässä hankkeessa se tarkoittaa noin 0-2 kilometrin etäisyyttä 
voimaloista (Weckman 2006). Tänä päivänä voimalat ovat tosin merkittävästi korkeampia kuin 
run-saat kymmenen vuotta sitten ja dominanssivyöhyke on oletettavasti jopa tätä laajempi. 
Mikäli tuulivoimala näkyy voimaloiden dominanssivyöhykkeellä pihapiiriin, hallitsee se 
maisemaa ja mai-semavaikutuksia voidaan pitää merkittävinä. 

Painuan kanavan tuulivoimaloiden dominanssivyöhykkeelle ei sijoitu asuin- tai 
lomarakennuksia eikä yleisiä teitä. Dominanssivyöhykkeelle sijoittuu kuitenkin osittain yksi 
valtakunnallisesti ja maa-kunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Painuan kanava. 
Painuan kanava sijaitsee suurimmaksi osaksi peitteisessä metsämaastossa, mutta eteläpuolelle 
sijoittuvan pienen niittyalueen kohdalla osa voimaloista voi näkyä. Vaikutus on tällä kohtaa 
suuri, mutta niittyalueen pinta-ala huomioiden kokonaisuudessaan Painuan kanavan varrella 
vain kohtalainen. Painuan kanavalle ei ole tällä kohtaa kulkuyhteyksiä, joten alueella vieraillaan 
todennäköisesti harvoin. Avohakkuualueilta ja soiden avonaisilta osuuksilta voimalatornit 
näkyvät melkein kokonaan. Näkymäalueanalyysin mukaan laajoilla suoalueilla jopa kaikki 
voimaloista voivat olla osittain näkyvissä. Siltä osin maisemassa tapahtuva muutos on suuri. 
Kyseisillä alueilla ei kuitenkaan oleskella kovin usein. Lisäksi alueen maisemakuva on varsin 
tavanomainen. Painuan kanavaa lukuun ottamatta dominanssi-vyöhyke ei lukeudu herkkiin 
alueisiin. Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä. 

Noin 2-7 kilometrin etäisyydellä voimala saattaa edelleen olla alueen luonteesta riippuen varsin 
hallitseva elementti näkyessään. Pienipiirteisessä maisemassa voimaloiden vaikutus 
maisemakuvaan on suurpiirteistä maisemaa voimakkaampi. Kasvillisuuden ja rakennusten 
estevaikutus on dominanssivyöhykettä voimakkaampi. Mitä kauemmas voimaloista mennään, 
sitä laajempi avoin tila tarvitaan katselupisteen ja voimaloiden väliin voimaloiden näkymiseksi. 
Kauemmas mentäessä muiden maiseman elementtien vaikutus maisemakuvaan voimistuu 
suhteessa voimaloihin.  

Hankealueen lähialueen maisema on rakenteeltaan pääasiassa melko sulkeutunutta 
metsäaluetta, jolle sijoittuu kuitenkin joitakin avoimia soita ja hakkuualueita. Säräisniemen alue 
hankealueen koillispuolella on osa Oulujärven halkaisevaa luode-kaakko –suuntaista 
harjumuodostumaa. Maisemarakenteen näkökulmasta maiseman sietokyky on melko hyvä.  

Lähialueelle sijoittuu myös muutamia nauhamaisia kyliä. Näiden kyläasutusten lähistöllä on 
tyypillisesti myös peltoja, joilta voi avautua näkymiä tuulivoimaloille. Kaikki voimaloista ovat 
näkymäalue-analyysin ja ilmakuvatarkastelun mukaan havaittavissa Veneheiton kylässä 
sijaitsevilla pelloilla lähes koko pinta-alaltaan ja monin paikoin myös peltojen läheisyydessä 
sijaitsevilta teiltä, joita ovat Veneheitontie, Sorsantie, Kanavanvarrentie ja Nikulanojantie. 
Peltojen yhteydessä on paikoin suurikokoisia maatalousteollisuuden käytössä olevia 
nykyaikaisia rakennuksia ja rakenteita, jotka mittakaavansa ja ajallisen luonteensa puolesta 
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vähentävät maiseman herkkyyttä. Näitä sijaitsee Veneheiton kylässä erityisesti Sorsantien 
varrella ja Nikulanojantiellä Haaralan kohdalla. 

 

 

Kuva 8.16. Kuvauspiste 5, Nikulanoja. Etäisyys lähimpään voimalaan 3,2 kilometriä. Tällä etäi-
syydellä voimalat ovat kookkaita ja vaikutus suuri 

Asutus on keskittynyt lähinnä hankealueen luoteispuolelle Neittävänjoen ja Nikulanojan varrelle 
Veneheiton kylään ja hankealueen koillispuolelle Oulujärven rannalle Säräisniemen kylään. Ve-
neheiton kylässä laajat peltoalueet mahdollistavat voimakkaankin näkyvyyden joiltakin asuinra-
kennuksilta. Kuitenkin pihakasvillisuus rajaa tätä huomattavasti. Kaikkiaan Veneheiton kylässä 
maiseman muutos ja vaikutuksen merkittävyys ovat melko suuria. 

Myös Säräisniemen pelloilta on paikoin hyvä näkyvyys. Pihoja ja peltoja reunustava kasvillisuus 
kuitenkin lieventää vaikutusta tehokkaasti, ja asuinrakennuksilta käsin on vain vähäisesti näky-
vyyttä. Alueen poikki kulkevalta Säräisniementieltä on paikoin vähäisesti näkyvyyttä. Säräis-
niementiestä erkanevalta Ylikyläntieltä on paikoin voimakkaampi näkyvyys. Paras näkyvyys on 
aivan Säräisniemen rannassa, jonne sijoittuu muun muassa venesatama ja kota. Muutoin ranta-
alue on kuitenkin melko puustoinen. Säräisniemeen kohdistuva vaikutus on keskisuuri. 

Vuolijoentien varrella on vain kaksi peltoaluetta Markkulan kohdalla, joilta voimalat voivat nä-
kyä. Yksittäisiä asuinrakennuksia sijoittuu Vuolijoentien varrelle hankealueen itäpuolelle. Nämä 
kuitenkin sijaitsevat sen verran peitteisessä maastossa, että niille ei ole juurikaan näkyvyyttä. 
Vaikutus ei ole tällä tieosuudella merkittävä. Oulujärven rannalla on lähialueen itäpuolella run-
saasti lomarakennuksia, erityisesti Saarenrannassa. Saarenrannan peltojen reunoissa sijaitse-
ville lomarakennuksille voi olla korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä.  

Hankealueen luoteispuolella näkyvyyttä on Mustamaantien varrella lähinnä Mustamaassa sijait-
sevalle peltoalueelle ja mahdollisesti sen läheisyydessä sijaitseville asuinrakennuksille. Myös 
Kärjenrimmen turvetuotantoalueen kohdalla Mustamaantielle voi olla voimakas näkyvyys. Vai-
kutus ei ole kuitenkaan kovin merkittävä.  

Tuulivoimaloista ei lähialueella koidu kovin suurta häiriötä lukuun ottamatta edellä mainittuja 
peltoalueita, joilla tai joiden kautta kulkevilla teillä ja niiden varrelle sijoittuvalla asutuksella vai-
kutukset saattavat paikoin olla tuntuvammat. Myös tuulivoimapuistosta länteen sijaitsevalla tur-
vetuotantoalueella Kärjenrimmellä voimalat näkyvät hyvin ja usein hallitsevastikin. Turvetuo-
tantoalue ei ole kuitenkaan maisemaltaan herkkää aluetta. Kaava-alueen lähialueen maisema 
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on melko suurelta osin peitteistä metsämaastoa lukuun ottamatta edellä mainittua turvetuo-
tantoaluetta ja peltolaaksoja. Metsiä on eri kehitysvaiheissa, joten myös avohakkuualueita ja 
taimikoita löytyy. Muutamia avonaisia suoalueita löytyy myös, erityisesti kaava-alueesta kaak-
koon. Sulkeutuneilla osuuksilla sekä niiden soiden äärellä, joita ei ole muutettu turvetuotanto-
alueiksi, maisema on luonteeltaan pitkälti luonnonmaiseman kaltaista. Viljelylaaksoissa ja kylä-
keskittymissä näkyy ihmisen käden jälki: asutus ympäröivine peltoineen. Maiseman luonne 
muuttuu tuulivoimaloiden tulon myötä teknologisemmaksi. Melko voimakkaasta peitteisyy-
destä johtuen voimaloita näkyy kuitenkin monin paikoin vain paikallisesti.  

Voimaloita näkyy myös suoalueilta käsin. Näistä suurimpia ovat kaava-alueen kaakkoispuolella 
sijaitsevat Pylsynrimpi ja Kurkirimpi, jotka muodostavat yhtenäisen laajan suoalueen. Suoalu-
eilta on monin paikoin hyvä näkyvyys kaava-alueelle.  Näkymäalueanalyysin mukaan kaikkien 
voimaloiden pitäisi ainakin jollakin tapaa näkyä samaan katselupisteeseen. Voimaloiden näky-
minen muuttaa suokokemusta. Luonnonmaisema saa aika voimakkaita teknologisia piirteitä. 
Suoalueilla ei kuitenkaan oleskella kovin usein. Lisäksi vihreää energiaa tuottavan tuulivoimalan 
näkyminen on myönteisempi kokemus kuin esimerkiksi tehtaan piipun näkeminen luonnon kes-
kellä. 

 

Kuva 8.17. Kuvauspiste 2, Veneheitto. Etäisyys lähimpään voimalaan 5,4  kilometriä. Noin 
puolet voimaloista näkyy. Osasta voimaloita näkyy vain roottoreiden lavat. 

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin lähialueella 

Lähialueella 0–7 kilometrin etäisyydellä uloimmista voimaloista sijaitsee maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue Säräisniemi, maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Sä-
räisniemen kylä, ja valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Painuan uittoka-
nava. Lisäksi lähialueella sijaitsee myös paikallisesti arvokas alue Veneheitto. Veneheitossa si-
jaitsee 18 paikallisesti arvokasta kohdetta, ja Säräisniemessä 21 paikallisesti arvokasta kohdetta. 

Siikajoen eli Neittävän uittokanava tai Painuan kanava on uittotoimintaan liittyvä mittava eri-
koisrakennelma, joka yhdistää Oulujärven länsirannalla olevan Painuanlahden ja Pohjanlahteen 
laskevan Siikajoen sivujoen, Neittävänjoen. Painuan kanavan itäosa, noin puolet kanavan mi-
tasta, sijaitsee peitteisellä metsäalueella, jolta ei ole voimaloille näkyvyyttä dominanssivyöhyk-
keen pientä niittyaluetta lukuun ottamatta, jolla vaikutus on paikallisesti merkittävä. Metsä-
maastossa kuitenkin vieraillaan harvoin. Veneheiton kylän peltoalueilla sijaitseva kanavan osuus 
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on avoimessa maastossa, jolta on monin paikoin hyvä näkyvyys voimaloille. Tällä osuudella ka-
nava ei ole kuitenkaan kovin hyvin säilynyt rakenteiltaan, eikä sitä pysty juuri erottamaan tien 
varrella kulkevasta ojasta, mikä heikentää kohteen herkkyyttä. Kaikkiaan muutoksen voimak-
kuus on enintään kohtalaista luokkaa. Arviointitaulukon mukaan vaikutuksen merkittävyys on 
tällöin suuri. Todellisuudessa se on lähempänä kohtalaista. 

Taulukko 8-2. Tuulivoimapuistovaihtoehdon vaikutukset lähialueen arvokohteiden 
maisemakuvaan. 

Vähäinen 

+ 

Ei 

vaikutusta 

Vähäinen 

- 

Kohtalainen 

-- 

Suuri 

--- 

Erittäin suuri  

---- 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 

lähialueen (0-7 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

Valtakunnallisesti merkittävät kohteet 

Painuan uittoka-
nava 

 

---- -- --- Painuan kanavan itäosa, noin puolet kana-
van mitasta, sijaitsee peitteisellä metsäalu-
eella, jolta ei ole voimaloihin näkyvyyttä do-
minanssivyöhykkeen pientä niittyaluetta lu-
kuun ottamatta, jolla vaikutus on paikalli-
sesti voimakas. Metsämaastossa kuitenkin 
vieraillaan harvoin. Veneheiton kylän pelto-
alueilla sijaitseva kanavan osuus on avoi-
messa maastossa, jolta on monin paikoin 
voimakaskin näkyvyys voimaloille. Tällä 
osuudella kanava ei ole kuitenkaan kovin hy-
vin säilynyt rakenteiltaan, eikä sitä pysty 
juuri erottamaan tien varrella kulkevasta 
ojasta. Pinta-alaan suhteutettuna muutos on 
kohtalainen. Vaikka taulukko antaa vaikutuk-
sen merkittävyydeksi suuren, on se todelli-
suudessa lähempänä kohtalaista. 

Keisarin tie  --- -- 

 

-- Lähialueella sijaitsee pieni osa valtakunnalli-
sesti arvokasta kohdetta ”Keisarin tie – 
Vaala” Aivan Oulujärven rannassa sijaitse-
valla osuudella peltoalueilla on havaittavissa 
useampi tuulivoimalaitos.  

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Säräisniemen kylä -- -- -- Kylältä avautuvat paikoin järvimaisemat Ou-
lujärvelle ja Painuanlahdelle. Voimalat ovat 
havaittavissa peltoalueiden osuuksille, 
mutta pihak 

asvillisuuden tarjoama estevaikutus kuiten-
kin lieventää tätä peltoalueiden maisema-
vaikutusta. Painuanlahdelta aukeaa avoimia 
näkymiä Painuan kanavan voimaloiden 
suuntaan, missä vaikutus maisemaan on voi-
makkaampi.  

Säräisniemi -- -- 

 

-- Säräisniemen eteläpuolen rannoilla on ava-
ria peltoaukeita, joilla näkyvyys on paikoin 
voimakasta. Kylältä avautuvat komeat järvi-
maisemat Oulujärvelle ja Painuanlahdelle, 
joihin tuulivoimaloilla on varsin suuri vaiku-
tus. Pihakasvillisuuden tarjoama estevaiku-
tus kuitenkin lieventää tätä hieman. 

Paikallisesti merkittävät kohteet 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 

lähialueen (0-7 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

Veneheitto 

 

-- --- --(-) Kaikilta arvoalueen pelloilta lähes koko 
pinta-alaltaan näkyy näkymäalueanalyysin 
mukaan kaikki voimalat. Todellisuudessa voi-
maloita ei näy kuitenkaan aivan yhtä laajalle 
alueella kuin näkymäalueanalyysi antaa ym-
märtää, sillä joen- ja ojanvieruspuustoa tai 
tonttikasvillisuutta ei ole huomioitu näky-
vyysmallinnuksessa.  

Tuulivoimapuiston vaikutukset ”välialueelta” tarkasteltuna (n. 7-14 km)  

Välialueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 7–14 kilometrin etäisyys lähimpiin tuulivoimaloi-
hin. Etäisyyden kasvaessa voimaloiden havaittavuus heikkenee. Myös maisemaa hallitseva omi-
naisuus pienenee. Välialueella, etäisyys noin 7–14 kilometriä tuulivoimaloista, voimalat eivät 
etäisyydestä johtuen enää hallitse maisemaa. Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyy-
dellä tuulivoimala ”sulautuu” ympäristöönsä. 10–14 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa 
tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman 
muista elementeistä johtuen.  

Hankealueen välialuevyöhykkeen maisema ei suuresti poikkea rakenteeltaan lähialuevyöhyk-
keestä. Hankealueesta itään Oulujärvi muodostaa suuremman osan välialueesta kuin lähialu-
eella. Tällä puolella Oulujärven rantaa tuulivoimaloille ei ole kuitenkaan näkyvyyttä muualla kuin 
Säräisniemen eteläpuolella. Säräisniemen pohjoispuolella on alueelle tyypillisiä vyöryrantoja, 
jotka näkyvät myös alueen pinnanmuodoissa. Merkittävin maastonmuodostuma välialueella on 
Rokuanvaara hankealueesta pohjoiseen. Rokuanvaara on osa Sotkamosta Oulujärven kautta 
Hailuotoon ulottuvaa harjujaksoa. Luoteessa on myös jonkin verran kumpuilevia maastonmuo-
toja. Muutoin välialueen maisema on erittäin tasaista. 

Hankealueesta luoteeseen sijoittuu valtaosa välialueen pelloista. Nämä peltoalueet ovat hieman 
laajempia ja yhtenäisempiä kuin lähialueella. Metsäalueihin rajautuvat peltojen reunat ovat kui-
tenkin melko polveilevia ja muodostavat tilasarjoja. Maiseman herkkyys on tältä osin melko sa-
maa luokkaa kuin lähialueella. Lähes kaikki voimalat ovat näkymäalueanalyysin ja ilmakuvatar-
kastelun mukaan havaittavissa suurelta osalta Veneheiton, Suutarinkylän, Neittävän, Leiviskän-
rannan ja Pelson peltoja ja paikoittain niiden kautta kulkevilta teiltä. Voimakkain näkyvyys on 
itse peltoalueilla. Peltoalueilla ei kuitenkaan kovin moni ihminen oleskele, lähinnä maanviljelijä 
työkausina. Vuolijoentien varrella hankealueesta kaakkoon on vain yksi peltoalue Enonkylän 
kohdalla, jolta voimalat voivat näkyä. Mustamaantien varrella hankealueesta lounaaseen on Na-
vettarimmen turvetuotantoalue, jolta on näkyvyyttä voimaloille. 
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Kuva 8.19. Kuvauspiste 6. Suutarinkylä. Etäisyys lähimpään voimalaan 7,5 kilometriä. Noin 
puolet voimaloista näkyy. Myös noin puolet voimalatorneista näkyvät. Vaikutus on tällä 
etäisyydellä kohtalainen. 

Tässä etäisyysvyöhykkeessä on lähinnä maaseutuasutusta, johon sulautuu paikoittain kyläkes-
kuksia. Asuinrakennuksia 
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Kuva 8.20. Avointa peltomaisemaa, jota halkoo voimajohtolinja Suutarinkylässä. 

. Neittävän kylään Syväjärven 
yhteyteen sijoittuu kuitenkin myös asuinrakennuksia. Nämä asuinrakennukset sijaitsevat sen 
verran peitteisessä maastossa, että niille on korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä. Myöskään Oulu-
järven rannalla sijaitseville lomarakennuksille ei ole näkymäalueanalyysin mukaan näkyvyyttä. 

 

Kuva 8.21. Syväjärven rannalla sijaitseva laavu. 

Hankealueen eteläpuolella välialueen maisema on suurimmaksi osaksi peitteistä metsämaastoa. 
Metsiä on eri kehitysvaiheissa, joten myös avohakkuualueita ja taimikoita löytyy. Muutamia avo-
naisia suoalueita löytyy myös. Näistä suurimpia ovat Kuvaja ja Oudonrimmit. Laajoilta suoalu-
eilta on erittäin voimakas näkyvyys kaava-alueelle. Sulkeutuneilla osuuksilla sekä niiden soiden 
äärellä, joita ei ole muutettu turvetuotantoalueiksi, maisema on luonteeltaan pitkälti luonnon-
maiseman kaltaista. Viljelylaaksoissa ja kyläkeskittymissä näkyy ihmisen käden jälki: asutus ym-
päröivine peltoineen. Maiseman luonne muuttuu tuulivoimaloiden tulon myötä teknologisem-
maksi. 

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin välialueella 

Välialueella 7–14 kilometrin etäisyydellä uloimmista voimaloista sijaitsee kaksi valtakunnallisesti 
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, yksi maakunnallisesti arvokas maisema-alue, ja 
neljä maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 
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Valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristölle ”Keisarin tie – Vaala” on näkymäalueana-
lyysin mukaan korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä Neittävässä Syväjärven, Kylmäjärven ja Ahve-
loisen järven kohdalla. Suurin osa Keisarintiestä sijaitsee niin peitteisessä maastossa, että näky-
vyyttä ei ole ollenkaan. Vaikutuksen merkittävyys on vähäinen. 

Rokuanvaaran harjumuodostumalle on näkymäalueanalyysin mukaan korkeintaan vähäisesti 
näkyvyyttä Neittävässä Syväjärven ja Kylmäjärven kohdalla. Muutoin näkyvyyttä on vain paikal-
lisesti joillakin metsäaukeilla. Suurimmalle osalle arvoaluetta ei ole ollenkaan näkyvyyttä. Vaiku-
tuksen merkittävyys on vähäinen. 

Näkymäalueanalyysin mukaan Neittävän kylässä useimmilla arvoalueen pelloilla näkyvät lähes 
kauttaaltaan kaikki voimalat. Jopa Mökkiperäntien varrella kaikki voimalat näkyvät. Tämän tien 
varrella on kuitenkin myös nykyaikaisia suurimittakaavaisia maatalousrakennuksia, mikä lieven-
tää maiseman luonteeseen kohdistuvaa vaikutusta. Todellisuudessa voimaloita ei myöskään näy 
aivan yhtä laajalle alueelle kuin näkymäalueanalyysi antaa ymmärtää, sillä ojanvieruspuustoa tai 
tonttikasvillisuutta ei ole huomioitu näkyvyysmallinnuksessa. Tästäkin huolimatta näkyvyysalue 
on laaja. Kylän keskustassa sijaitseville asuinrakennuksille ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin 
ei kuitenkaan ole juurikaan näkyvyyttä. Vaikutus on korkeintaan keskisuuri. 

 

Kuva 8.22. Suurimittakaavainen maatalousrakennus Mökkiperäntien varrella. 
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Kuva 8.23. Mökkiperä, Neittävä. Etäisyys lähimpään voimalaan noin 9 kilometriä. Alle puolet 
voimaloista näkyy. Noin puolet voimalatornien pituudesta näkyy. Vaikutus on tällä etäisyydellä 
korkeintaan kohtalainen. 

Osa arvokohdetta ”Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävänjokivar-
silla” sijaitsee välialueella. Näkymäalueanalyysin mukaan Vaalantien varrella sijaitsevien pelto-
jen kodalla on paikoin vähäisesti näkyvyyttä. Ohenojantiellä on paikallisesti suurikin näkyvyys. 
Suurin näkyvyys on kuitenkin itse peltoalueilla.  Asuinrakennuksiin ei ole juurikaan näkyvyyttä 
rajaavan pihakasvillisuuden vuoksi. Neittävänjoelle ei ole näkyvyyttä jokiuomaa ympäröivän kas-
villisuuden vuoksi. Maisemaan kohdistuva vaikutus on kohtalainen. 
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Kuva 8.24. Kuvauspiste 1. Mäläskä. Etäisyys lähimpään voimalaan 13,2kilometriä. Alle puolesta 
voimaloista näkyy osittain roottoreiden lapoja. Vaikutus on tällä etäisyydellä vähäinen. 
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Taulukko 8-3. Tuulivoimapuistovaihtoehdon VE1 vaikutukset välialueen arvokohteiden 
maisemakuvaan. 

Vähäinen 

+ 

Ei 

vaikutusta 

Vähäinen 

- 

Kohtalainen 

-- 

Suuri 

--- 

Erittäin suuri  

---- 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 

välialueen (7–14 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

Valtakunnallisesti merkittävät kohteet 

Keisarin tie - Vaala -- - - Näkymäalueanalyysin mukaan on korkein-
taan vähäisesti näkyvyyttä Neittävässä Syvä-
järven, Kylmäjärven ja Ahveloisen järven 
kohdalla. 

Rokuanvaaran har-
jumuodostuma 

-- - - Näkymäalueanalyysin mukaan on korkein-
taan vähäisesti näkyvyyttä Neittävässä Syvä-
järven ja Kylmäjärven kohdalla. Muutoin nä-
kyvyyttä on vain paikallisesti. 

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Neittävän kylä -- -- -- Näkymäalueanalyysin mukaan Neittävän ky-
lässä useimmilla arvoalueen pelloilla näkyy 
lähes kauttaaltaan kaikki voimalat. Jopa 
Mökkiperäntien varrella kaikki voimalat nä-
kyvät. Tämän tien varrella on kuitenkin myös 
nykyaikaisia suurimittakaavaisia maatalous-
teollisuuden rakennuksia, mikä lieventää 
maiseman luonteeseen kohdistuvaa vaiku-
tusta. Todellisuudessa voimaloita ei myös-
kään näy aivan yhtä laajalle alueelle kuin nä-
kymäalueanalyysi antaa ymmärtää, sillä 
ojanvieruspuustoa tai tonttikasvillisuutta ei 
ole huomioitu näkyvyysmallinnuksessa. Täs-
täkin huolimatta näkyvyysalue on laaja. Ky-
län keskustassa sijaitseville asuinrakennuk-
sille ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin ei 
kuitenkaan ole juurikaan näkyvyyttä. Vaiku-
tus on korkeintaan kohtalainen. 

Pihkalanrannan – 
Mäläskän kulttuuri-
maisemat Siika- ja 
Neittävänjokivar-
silla 

-- - - Osa arvokohdetta sijaitsee välialueella. Nä-
kymäalueanalyysin mukaan Vaalantien var-
rella sijaitsevien peltojen kodalla on paikoin 
vähäisesti näkyvyyttä. Ohenojantiellä on pai-
kallisesti suurikin näkyvyys. Suurin näky-vyys 
on kuitenkin itse peltoalueilla.  Asuinraken-
nuksille ei ole juurikaan näkyvyyttä rajaavan 
piha-kasvillisuuden vuoksi. Neittävänjoelle 
ei ole näkyvyyttä jokiuomaa ympäröivän kas-
villisuuden vuoksi. Maisemaan kohdistuva 
vaikutus on kohtalainen. 

Pelson vankilan 
1930- ja 40-luvun 
rakennukset 

--   Näkymäalueanalyysin mukaan ei ole näky-
vyyttä. 
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Tuulivoimapuiston vaikutukset kaukoalueelta tarkasteltuna 

Kaukoalueena tarkastellaan aluetta, jolta on noin 14–25 kilometrin etäisyys lähimpiin tuulivoi-
maloihin. Mitä kauemmas hankealueesta mennään, sitä vähemmän voimaloilla on näkyessään 
vaikutusta maisemaan. Lisäksi pihapuuston ja muun kasvillisuuden ja rakennusten paikallinen 
estevaikutus voimistuu ja voimalat näkyvät suppeammalle alueelle kuin vastaavassa maise-
massa lähempänä si-jaitsevat voimalat näkyisivät. 

Näkymäalueanalyysi ei kata koko kaukoaluetta. Voidaan kuitenkin laskea, että 14 kilometrin 
etäi-syydellä tarvitaan yli kilometri esteetöntä tilaa, jotta 300 metriä korkean voimalan roottorin 
lavan kärki näkyisi, ja voimalatornin huipun näkymiseen tarvitaan yli 1,3 kilometriä esteetöntä 
tilaa. Noin 25 kilometrin etäisyydellä tarvitaan yli 1,6 km esteetöntä tilaa, jotta roottorin lavan 
kärki näkyisi, ja voimalatornin huipun näkymiseen tarvitaan yli 2,4 km esteetöntä tilaa.  Tämän 
perusteella voima-loita saattaa näkyä paikoin Ojanperän peltoalueilla. Myös Siikajoen peltolaak-
son varrella voi paikoin muodostua oikeansuuntaisia ja tarpeeksi pitkiä näkymälinjoja. Kun etäi-
syyttä alkaa olla yli 15 kilometriä, tarvitaan kirkas ilma, jotta näkyminen ylipäätänsä olisi mah-
dollista. Todennäköisempää on lentoestevalojen näkyminen pimeällä. Siltä osin, kun vaikutuksia 
on, ovat ne pääasiassa vähäisiä. 

Asutusta sijoittuu tässä etäisyysvyöhykkeessä muun muassa hankealueesta koilliseen sijoittu-
vaan Vaalan kirkonkylään ja hankealueesta lounaaseen sijaitsevaan Kestilään, jotka ovat han-
kealuetta lähimpiä taajamia. Kylistä tässä etäisyysvyöhykkeessä sijaitsevat pohjoisessa Jylhämä 
ja Nuojua, luoteessa Pelso sekä lännessä Pihkalanranta. Keskustaajamissa ja kyläalueilla on ta-
vallisesti paljon este-elementtejä, kuten tonttikasvillisuutta, toisia rakennuksia ja rakenteita, 
jotka estävät tehok-kaasti näkyvyyttä. Näkymäalueanalyysin mukaan Vaalan kirkonkylästä voi 
olla paikoin näkyvyyttä voimaloille, mutta ilmakuvan mukaan muodostuu niin paljon esteitä, 
että voimaloiden näkyminen ei ole todennäköistä. Myös Siikajoen varrella sijaitsevalta asutuk-
selta saattaa paikoin olla näköyhteys voimaloille. Etäisyyttä on kuitenkin sen verran paljon, että 
vaikka voimalat näkyisivätkin, sulautuisivat ne taustamaisemaan ja vaikutukset jäisivät melko 
vähäisiksi. Asutukseen kohdistuva muutoksen voimakkuus on kaukoalueella pieni. 

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin kaukoalueella 

Kaukoalueella sijaitsee seitsemän valtakunnallisesti merkittävää kohdetta ja neljä maakunnalli-
sesti merkittävää kohdetta. Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ovat 
Keisarin tie – Vaala, Vaalan rautatieasema, Lamminahon talonpoikaistila ja Oulujoen ja Sotka-
mon reitin voimalaitokset – Jylhämän ja Nuojuan voimalaitokset ja asuinalueet. Jylhämä ja Nuo-
jua lasketaan erillisiksi kohteiksi. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Manaman-
salo ja Rokuanvaaran harjumuodostuma. Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Ou-
lujoen kulttuurimaisema ja voimalaitokset, Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- 
ja Neittävänjokivarsilla ja Hyvölänrannan kulttuurimaisema. Kestilän raitti on maakunnallisesti 
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 

Näkymäalueanalyysi ei kata koko kaukoaluetta mutta voimaloita ei todennäköisesti näy suurim-
paan osaan kohteista. Näkymäalueanalyysin mukaan Rokuanvaaran harjumuodostumalta on 
korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä Rokuanjäven rannalla. Myös Manamansalossa näkyvyyttä on 
lähinnä Oulunjärven ranta-alueille, jotka ovat voimakkaan puustoisia. Kasvillisuus estää näky-
vyyttä sisämaan arvokohteista käsin. Yleisesti ottaen päiväsaikaan voimalat sulautuvat tausta-
maisemaan, sikäli kuin ylipäätänsä näkyvät kaukoalueen kohteisiin. Pimeällä lentoestevaloja 
saattaa erottua vähän laajemmin. 
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Kuva 8.25. Kuvassa Manamansalon lossilta näkyvät nykyiset voimalat. Suunnitellut voimalat 
näkyvät eri suunnalla, mutta näkymäaluenalyysin perusteella lähes kaikki voimaloista näkyvät. 
Tällä etäisyydellä tarvitaan selkeä sää, jotta voimalat näkyisivät. Yleensä voimalat sulautuvat 
taustamaisemaan ja vaikutus on vähäinen. 

 

Kuva 8.26. Valokuva maastokäynniltä. Kuvassa Manamansalon rannan loma-asutusta. 

Suurin osa arvokohdetta ”Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävän-
joki-varsilla” sijaitsee kaukoalueella. Näkymäalueanalyysin mukaan näkyvyyttä on vähäisesti 
muutamalla Kestilän peltoalueella. Etäisyyttä alkaa kuitenkin olla jo melko paljon ja tällä etäi-
syydellä voimalat sulautuvat taustamaisemaan. Mäläskän peltoalueilla näkyvyyttä on voimak-
kaammin, mutta suurin osa näistä kuuluu välialueen vyöhykkeeseen. Arvoalueen maisemaku-
vassa tapahtuva muutos jää melko pieneksi ja vaikutukset vähäisiksi. 

Kaikkiaan voimaloiden näkyvyys ja merkitys kaukoalueen arvokohteiden maisemakuvalle jää vä-
häiseksi

 

 Lentoestevalojen vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Teolliset tuulivoimalat luetaan korkeutensa puolesta Suomen ilmailulaissa (864/2014 158 §) 
määritellyiksi lentoesteiksi. Lentoesteet on merkittävä Liikenne- ja viestintäviraston antamien 
määräysten mukaisesti. Tuulivoimaloihin tuleekin asentaa lentoestevalot lentoturvallisuuden 
takaamiseksi. Trafi on päivittänyt vuonna 2013 tuulivoimaloiden merkitsemistä koskevan ohjeis-
tuksensa, joka tarjoaa rakentajalle useita vaihtoehtoja. 
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Ohjeistus mahdollistaa esimerkiksi valkoisen suurtehoisen valon muuttamisen yöllä vähemmän 
silmään pistäväksi punaiseksi valoksi. Yöaikaan on myös mahdollista valita jatkuvasti palava tai 
vilkkuva valo. Sekä ympäristön että lentoliikenteen kannalta on kuitenkin oleellista, että vilkku-
vat valot vilkkuvat yhtäaikaisesti. (www.motiva.fi) 

Lentoestevalot voidaan havaita niillä alueilla, jonne näkyy tuulivoimalatornin korkein kohta (na-
pakorkeus). Valojen näkyvyysalue on siten lähes yhtä laaja, kuin tuulivoimaloiden näkyvyysalue. 
Puuston katvevaikutuksesta johtuen lentoestevalojen havaittavuus myötäilee voimaloiden nä-
kyvyysalueita, sillä mikäli voimalaa ei voida nähdä, ei yleensä nähdä suoraan lentoestevaloja. 
Lentoestevaloista muodostuva valonkajo voi puolestaan olla havaittavissa. 

Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta etenkin pimeällä ja kirkkaalla säällä, kun valot 
erottuvat selkeästi korkealla ilmassa, puuston latvuston yläpuolella, missä ei ole muita valonläh-
teitä.  

Etenkin tuulivoimapuiston elinkaaren alkuaikana, maisema, joka on totuttu näkemään ilman 
minkäänlaisia valolähteitä, voidaan kokea levottomana. Sumuisessa, utuisessa ja sateisessa 
säässä vilkkuvien lentoestevalojen vaikutus voi ulottua laajemmalle alueelle pilvien korkeudesta 
ja valon heijastumisesta johtuen. Uusimmassa lentoestevaloteknologiassa valokeila on hyvin ka-
pea, mikä merkittävästi vähentää valon heijastumista pilvistä. 

Lentoestevalojen vaikutukset voimaloiden ympäristöön noudattelevat pitkälti samoja linjoja 
kuin itse voimaloiden vaikutukset. Voimaloiden näkyvyysalueen ollessa suhteellisen suppea jää 
myös lentoestevalojen vaikutus selvitysalueen maisemakuvaan kokonaisuudessaan melko vä-
häiseksi. 

8.9 Yhteenveto vaikutuksista 

Aivan hankealueen koillisreunaan ja dominanssivyöhykkeelle sijoittuu osittain yksi valtakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Painuan kanava. Painuan kanava sijaitsee suu-
rimmaksi osaksi peitteisessä metsämaastossa, mutta kahden pienen pelto- ja niittyalueen koh-
dalla osa voimaloista voi näkyä hankealueella ja dominassivyöhykkeellä. Maiseman muutos on 
näillä kohdin suuri, mutta vain paikallinen, ja metsämaastossa vieraillaan harvoin. Lähialueella 
Veneheiton kylän peltoalueilla sijaitseva kanavan osuus on avoimessa maastossa, jolta on monin 
paikoin voimakaskin näkyvyys voimaloihin. Tällä osuudella kanava ei ole kuitenkaan kovin hyvin 
säilynyt rakenteiltaan, ja sitä ei pysty juuri erottamaan tien varrella kulkevasta ojasta, mikä hei-
kentää kohteen herkkyyttä näiltä osin. Kaikkiaan Painuan kanavaan kohdistuva muutoksen voi-
makkuus on lähialueella kohtalainen, ja vaikutuksen merkittävyys suuri. 

Lähialueen maisema on rakenteeltaan pääasiassa melko sulkeutunutta metsäaluetta, jolle sijoit-
tuu kuitenkin joitakin avoimia soita ja hakkuualueita. Lähialueelle sijoittuu myös muutamia nau-
hamaisia kyliä. Näiden kyläasutusten lähistöllä on tyypillisesti myös peltoja, joilta voi avautua 
näkymiä tuulivoimaloille.  Lähialueen maasto on suhteellisen tasaista. Säräisniemen alue hanke-
alueen koillispuolella on osa Oulujärven halkaisevaa luode-kaakko –suuntaista harjumuodostu-
maa. Maisemarakenteen näkökulmasta maiseman sietokyky on melko hyvä.  

Lähialueella 0–7 kilometrin etäisyydellä uloimmista voimaloista sijaitsee valtakunnallisesti ar-
vokkaan rakennetun kulttuuriympäristö Painuan uittokanavan lisäksi Säräisniemi, joka on maa-
kunnallisesti arvokas maisema-alue, maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja 
paikallisesti arvokas alue. Lisäksi lähialueella sijaitsee myös paikallisesti arvokas alue Veneheitto. 
Veneheitossa sijaitsee 18 paikallisesti arvokasta kohdetta, ja Säräisniemessä 21 paikallisesti ar-
vokasta kohdetta. 

Lähialueella asutus on keskittynyt lähinnä hankealueen luoteispuolelle Neittävänjoen ja Niku-
lanojan varrelle Veneheiton kylään ja hankealueen koillispuolelle Oulujärven rannalle Säräisnie-
men kylään. Veneheiton kylässä laajat peltoalueet mahdollistavat voimakkaankin näkyvyyden 
joillekin asuinrakennuksille. Kuitenkin pihakasvillisuus rajaa tätä huomattavasti. Kaikkiaan Vene-
heiton kylässä maiseman muutos ja vaikutuksen merkittävyys on melko suuri. Myös Säräisnie-



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 
 
 
 

116 FCG Finnish Consulting Group Oy 

men pelloilta on paikoin voimakaskin näkyvyys. Suurin näkyvyys on aivan Säräisniemen ran-
nassa, jonne sijoittuu muun muassa venesatama ja kota. Muutoin ranta-alue on kuitenkin melko 
puustoista. Säräisniemeen kohdistuva vaikutus on keskisuuri. Oulujärven rannalla on lähialueen 
itäpuolella runsaasti lomarakennuksia, erityisesti Saarenrannassa. Saarenrannan peltojen reu-
noissa sijaitseville lomarakennuksille voi olla korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä.  

Välialueen maisema ei suuresti poikkea rakenteeltaan lähialuevyöhykkeestä. Hankealueesta 
itään Oulunjärvi muodostaa suuremman osan välialueesta kuin lähialueella. Merkittävin maas-
tonmuodostuma välialueella on Rokuanvaara hankealueesta pohjoiseen. Luoteessa on myös 
jonkin verran kumpuilevia maastonmuotoja. Muutoin välialueen maisema on erittäin tasaista. 
Hankealueen eteläpuolella välialueen maisema on suurimmaksi osaksi peitteistä metsämaastoa. 
Hankealueesta luoteeseen sijoittuu valtaosa välialueen pelloista, joiden yhteydessä on haja-
naista maaseu-tuasutusta ja paikoin kyläkeskuksia. 

Välialueella 7–14 kilometrin etäisyydellä uloimmista voimaloista sijaitsee yksi valtakunnallisesti 
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, yksi valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, yksi maa-
kunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue ja neljä maakunnallisesti arvokasta rakennet-
tua kulttuuriympäristöä. Vaikutus lienee suurin, joskin kohtalainen, Neittävän kylässä, jossa nä-
kymäalueanalyysin mukaan useimmilla arvoalueen pelloilla näkyy lähes koko pinta-alan laajuu-
delta kaikki voimalat.  

Kaukoalueella sijaitsee seitsemän valtakunnallisesti merkittävää kohdetta ja neljä maakunnalli-
sesti merkittävää kohdetta. Näkymäalueanalyysi ei kata koko kaukoaluetta mutta voimaloita ei 
todennäköisesti näy suurimpaan osaan kohteista. Näkymäalueanalyysin mukaan Rokuanvaaran 
harjumuodostumalta on korkeintaan vähäisesti näkyvyyttä Rokuanjäven rannalla. Myös Mana-
mansalossa näkyvyyttä on lähinnä Oulunjärven ranta-alueille, jotka ovat voimakkaan puustoisia 
ja estävät näkyvyyttä sisämaan arvokohteisiin. Yleisesti ottaen päiväsaikaan voimalat sulautuvat 
taustamaisemaan, sikäli kuin ylipäätänsä näkyvät kaukoalueen kohteisiin. Pimeällä lentoesteva-
loja saattaa erottua vähän laajemmin. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 

lähialueen (0-7 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

Valtakunnallisesti merkittävät kohteet 

Painuan uittoka-
nava 

 

---- -- --- Painuan kanavan itäosa, noin puolet kana-
van mitasta, sijaitsee peitteisellä metsäalu-
eella, jolta ei ole voimaloihin näkyvyyttä do-
minanssivyöhykkeen pientä niittyaluetta lu-
kuun ottamatta, jolla vaikutus on paikalli-
sesti voimakas. Metsämaastossa kuitenkin 
vieraillaan harvoin. Veneheiton kylän pelto-
alueilla sijaitseva kanavan osuus on avoi-
messa maastossa, jolta on monin paikoin 
voimakaskin näkyvyys voimaloille. Tällä 
osuudella kanava ei ole kuitenkaan kovin hy-
vin säilynyt rakenteiltaan, eikä sitä pysty 
juuri erottamaan tien varrella kulkevasta 
ojasta. Pinta-alaan suhteutettuna muutos on 
kohtalainen. Vaikka taulukko antaa vaikutuk-
sen merkittävyydeksi suuren, on se todelli-
suudessa lähempänä kohtalaista. 

Keisarin tie  --- -- 

 

-- Lähialueella sijaitsee pieni osa valtakunnalli-
sesti arvokasta kohdetta ”Keisarin tie – 
Vaala” Aivan Oulujärven rannassa sijaitse-
valla osuudella peltoalueilla on havaittavissa 
useampi tuulivoimalaitos.  
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Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: 

lähialueen (0-7 km) arvokohteet 

Kohde  Kohteen 
herkkyys 

Muutoksen 
voimakkuus 

Vaikutuksen 
merkittävyys 

Perustelut 

Maakunnallisesti merkittävät kohteet 

Säräisniemen kylä -- -- -- Kylältä avautuvat paikoin järvimaisemat Ou-
lujärvelle ja Painuanlahdelle. Voimalat ovat 
havaittavissa peltoalueiden osuuksille, 
mutta pihak 

asvillisuuden tarjoama estevaikutus kuiten-
kin lieventää tätä peltoalueiden maisema-
vaikutusta. Painuanlahdelta aukeaa avoimia 
näkymiä Painuan kanavan voimaloiden 
suuntaan, missä vaikutus maisemaan on voi-
makkaampi.  

Säräisniemi -- -- 

 

-- Säräisniemen eteläpuolen rannoilla on ava-
ria peltoaukeita, joilla näkyvyys on paikoin 
voimakasta. Kylältä avautuvat komeat järvi-
maisemat Oulujärvelle ja Painuanlahdelle, 
joihin tuulivoimaloilla on varsin suuri vaiku-
tus. Pihakasvillisuuden tarjoama estevaiku-
tus kuitenkin lieventää tätä hieman. 

Paikallisesti merkittävät kohteet 

Veneheitto 

 

-- --- --(-) Kaikilta arvoalueen pelloilta lähes koko 
pinta-alaltaan näkyy näkymäalueanalyysin 
mukaan kaikki voimalat. Todellisuudessa voi-
maloita ei näy kuitenkaan aivan yhtä laajalle 
alueella kuin näkymäalueanalyysi antaa ym-
märtää, sillä joen- ja ojanvieruspuustoa tai 
tonttikasvillisuutta ei ole huomioitu näky-
vyysmallinnuksessa.  

 

Taulukko 8-4. Yhteenvetotaulukko vaikutuksen merkittävyydestä maisemaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja 
muutoksen suuruudesta. 
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8.10 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Voimaloiden ulkoiseen asuun ei juurikaan voida vaikuttaa. Tuulivoimaloiden väriksi on vakiintu-
nut harmaaseen taittuva valkoinen, joka on todettu parhaiten maisemaan sulautuvaksi väriksi. 
Ilmailulaki ohjaa myös voimaloiden väritystä. Tuulivoimalaryhmät muodostuvat visuaalisesti 
parhaiten yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, kun kaikki valitut voimalat ovat ulkoasultaan samanlai-
sia lieriörakenteisia voimaloita. 

Tuulivoimaloiden visuaalisia vaikutuksia voidaan parhaiten suunnitella ja lieventää voimaloiden 
sijoittelulla. Koska voimalat ovat suuria ja hallitsevat maisemaa lähialueilla, tulisi voimalat sijoit-
taa siten, etteivät ne alista olemassa olevia maiseman arvokohteita. Voimaloiden sijoittuessa 
tarpeeksi etäälle maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kokonaisuuksista, ne ei-
vät enää jää hallitseviksi elementeiksi arvokohteissa. 

Lentoestevalojen aiheuttamat vaikutukset lieventyvät huomattavasti, jos voimaloihin voidaan 
asentaa kirkkaiden valkoisten vilkkuvien valojen sijasta matalataajuiset yöaikaan jatkuvasti pa-
lavat punaiset valot. Lentoestevalojen aiheuttamaa häiriötä voidaan mahdollisesti tulevaisuu-
dessa myös lieventää sammutettavilla lentoestevaloilla. Tuulivoimaloihin sijoitettaisiin tällöin 
tutka, joka sytyttää varoitusvalot ainoastaan havaitessaan lentokoneen tai helikopterin. Muu-
toin lentoestevalot eivät ole päällä. Myös uusimpien kapeakeilaisten lentoestevalojen käyttämi-
nen lieventää valojen maisemavaikutuksia. Valokeila suuntautuu kapeampana suoraan ylöspäin. 
Lentoestevalojen ratkaisuista päättää Traficom. 

8.11 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Maisemavaikutusten arvioinnissa ei pystytä tarkasti ottamaan huomioon metsänhoitotoimenpi-
teiden aiheuttamia vaikutuksia tuulivoimaloiden näkyvyyteen eikä pihapiirien rakennuksista tai 
pihapuustosta syntyviä estevaikutuksia. Mikäli kaikki hankealueen ympäristön metsät 
kaadettaisiin, tuulivoimalat näkyisivät laajoille alueille. Maasto on melko tasaista ja suhteelliset 
korkeuserot ovat melko pieniä, eikä näköesteitä synnyttäviä maastonmuotoja lähialueilla kovin 
paljoa ole. Näkymäalueanalyysiä voidaankin pitää ainoastaan suuntaa antavana ja 
nykytilanteeseen perustuvana, mitä tulee tuulivoimaloiden näkymiseen ympäristöönsä.  

Valokuvasovitteita käytetään apuvälineenä maisemavaikutusten arvioinnissa. Niiden avulla voi-
daan havainnollistaa tuleva tilanne melko tarkasti. Valokuvasovite ei kuitenkaan vastaa täysin 
ihmissilmin havaittavaa näkymää ja tarkkuutta eikä siinä näy voimaloiden lapojen liikettä. 
Valokuvissa taustamaisema voi hälvetä normaalia katsetta sumeammaksi. Valokuvasovitteilla 
on myös mahdollista tahallisesti tai tahattomasti hieman manipuloida katsojaa mm. riippuen 
siitä, kuinka epätarkkana tai vaihtoehtoisesti voimakkaan värisenä tuulivoimala esitetään.  

Toisinaan valokuvasovitteet saattavat saada myös liian suuren painoarvon, kun unohdetaan, 
että ne kuvaavat ainoastaan voimaloiden näkyvyyttä yksittäisiin katselupisteisiin. Vaikutusten 
kokeminen on hyvin henkilökohtaista ja siihen vaikuttavat kokijan herkkyys ja asenne 
tuulivoimaa kohtaan, jolloin sama vaikutus voi kokijasta riippuen tuntua negatiiviselta tai 
positiiviselta, merkittävältä tai hyvinkin vähäiseltä. 

 



Prokon Wind Energy Finland Oy Painuan kanavan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 119 

9 VAIKUTUKSET MUINAISJÄÄNNÖKSIIN 

9.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä kohteita tai irtaimia muinaisesi-
neitä. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan 
rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteän muinais-
jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuis-
toiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, van-
hat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaihee-
seen ja rakentamisen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännök-
sissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle 
vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien rakenteiden, kuten maakaapelireittien 
ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjäännösten vahingoit-
tumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostus-
töissä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköi-
syydestä sekä kohteen merkittävyydestä. 

Lisäksi tuulivoimapuiston käytön aikana saattaa huoltotöiden yhteydessä aiheutua riskitilanteita 
muinaisjäännöksille, mikäli kohteita ei tunnisteta tai osata välttää maastossa. 

9.2 Vaikutusalue 

Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjään-
nöksiin. Suorat vaikutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen. 
Epäsuoria vaikutuksia kohdistuu muinaisjäännöskohteen tai -alueen kokemiseen äänimaailman 
tai maiseman muutoksen myötä. 

9.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealu-
eella tehtyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita on täydennetty hankealu-
eelle laaditun arkeologisen inventoinnin tuloksilla. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan 
olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perusteella. 

Hankkeen yhteydessä vuonna 2020 toteutetun muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena oli 
suunnittelualueen mahdollisesti tunnettujen muinaisjäännösten rajojen ja tarkemman sijainnin 
selvittäminen sekä ennestään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. 
Selvitys koostuu esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta sekä raportoinnista. 

Inventoinnin esivalmisteluihin kuului aiempien tutkimusraporttien, historiallisen ajan karttama-
teriaalin, pitäjänhistorioiden ja muinaisjäännösrekisterin selvittäminen inventointialueen osalta. 
Esivalmisteluissa tutkittiin myös rinnevarjostuskartat Maanmittauslaitoksen tuottamasta ilma-
laserkei-lausaineistosta, josta voi hyvin erottaa etenkin tervahaudat, hiilimiilut ym. vastaavat 
kaivannot. 

Kenttätyö suoritettiin jalkautumalla maastoon ja tarkastamalla rakennettavat linjat ja tuulivoima-
loiden paikat. Kohteet dokumentiin valokuvaamalla ja tutkimusalueista laadittiin kartat. Arkeologi-
sen inventoinnin erillisraportti tuulivoimapuistosta on tämän YVA-selostuksen liiteaineistona. In-
ventoinnin on laatinut Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu, ja maastoinventoinnin on suorittanut 
FM Jaana Itäpalo. Inventointityön keskeiset tulokset on esitetty tässä YVA-selostuksessa. Vaikutuk-
sia muinaisjäännöksiin on arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:stä projektipäällikkö Liisa 
Karhu 
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 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Muinaisjäännöskohteiden herkkyys/arvo voidaan määrittää luokittelun tai suojelutason mu-
kaan. Muutoksen suuruutta arvioidaan sen perusteella, tuhoutuuko arvokas kohde tai muut-
tuuko arvokkaan kohteen luonne. 

Muinaisjäännöksiin kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioin-
nissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. Arvioinnissa on käytetty hyväksi myös muita nä-
kökohtia ja asiantuntijatietoa. Suuruusluokkaan vaikuttaa myös ajallinen kesto ja vaikutuksen 
laajuus. 

9.4 Nykytila 

Ennen arkeologista inventointia hankealueelta ei ollut tiedossa ennestään tunnettuja muinais-
jäännöksiä. Hankealueen pohjoiseunalle sijoittuu aluemainen muinaisjäännös Siikajoen uittoka-
nava. Hankealueelle on tehty inventointi kesällä 2020. Inventoinnissa on karoitettu mahdolliset 
uudet muinaisjäännös- ja tervahautakohteet. Muinaisjäännösinventoinnissa ei löydetty uusia ar-
keologisia kohteita hankealueelta. Arkeologisen inventoinnin tuloksista julkaistaan erillinen ra-
portti YVA-selostuksen yhteydessä (liite 8). 

Muinaisjäännökset ja tervahaudat otetaan huomioon hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ja 
jätetään rakennustoimenpiteiden ulkopuolelle. 

 

Kuva 9.1 Hankealueelle ja sen ympäristöön sijoittuvat muinaisjäännökset (Museoviras-
ton Inspire-aineistot (suojellut alueet) 2020). 
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Kuva 9.2. Hankealueen ympäristöön sijoittuvat tervahaudat. Hankealueelle ei sijoitu tervahau-
toja (Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna 2020). 

9.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Painuan kanavan hankealueelle ei sijoitu muinaisjäännöksiä tai tervahautoja. Lähimmät pistemäi-
set muinaisjäännökset sijottuvat selvästi hankealueen ulkopuolelle. Tuulivoimalpoide, huototei-
den ja maakaapeleiden rakentamisella ei ole vaikutusta näihin. Aluemainen muinaisjäännös siika-
joen uittokanava sijoittuu hankealueen aivan hankealueen pohjoisrajalle. Siikajoen uittokanavaan 
ei kohdistu vaikutuksia tuulivoimaloiden, maakaapeleiden tai huoltoteiden rakentamisesta. Pai-
nuan uittokanavaan kohdistuu visuaalisia vaikutuksia avoimilla alueilla, joilta avautuu näkymiä 
tuulivoimapuiston suuntaan. Vaikutukset  

    Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset 

Kun rakennusvaiheessa tuulivoimapuiston toiminnot on sijoitettu riittävän etäälle muinaisjään-
nöskohteista, ei tuulivoimapuiston toiminnan aikana aiheudu vaikutuksia muinaisjäännöskoh-
teille. Mikäli muinaisjäännöskohde sijoittuu voimalan nostoalueen, huoltotien tai maakaapeli-
linjan välittömään läheisyyteen, on se syytä merkitä maastoon, jolloin se huomioidaan myös 
huoltotoimenpiteitä tehtäessä. 

9.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Hankealueelle ei sijoitu muinaisjäännöskohteita. Painuan uittokanava sijoittuu aivan hankealu-
een pohjoisreunalle. Tuulivoimaloiden rakentaminen tai puiston toiminta ei aiheuta vaikutuksia 
muinaisjäännöskohteille, koska alueella ei ole muinaisjäännöksiä.  Painuan uittokanavaan koh-
distuvat vaikutukset ovat visuaalisia ja vaikuttavat paikoin alueen luonteeseen. Vaikutukset Pai-
nuan uittokanavan arvioidaan vähäisiksi. 
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Tuulivoimapuiston vaikutus muinaisjäännöskohteisiin 

Vaikutuksen kohde                Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

 VE 0 VE 1 

- Painuan uittokanava Visuaaliset muutokset ei vaikutusta vähäinen 

 

Taulukko 9-1. Yhteenvetotaulukko vaikutuksen merkittävyydestä muinaisjäännöksiin. 
Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen 
suuruudesta. 
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   VE1      

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

9.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Muinaisjäännöskohteet tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa niin että niiden 
alueelle ei osoiteta tuulivoimapuiston rakenteita. Jatkosuunnittelussa tuulivoimaloiden perus-
tusalueet, nostoalueet ja huoltotielinjaukset sekä maakaapelireittien linjaus tulee edelleen pitää 
sellaisena, että muinasijäännöskohteet eivät vahingoitu. 

Jos muinaisjäännöskohde kuitenkin sijoittuu jatkosuunnittelussa lähelle tuulivoimapuiston tai 
sähkönsiirron rakenteita, tulee muinaisjäännöskohde merkitä rakennusvaiheessa maastoon ja 
mahdollisesti myös suojata rakentamisen ajaksi. Tällöin tuulivoimapuistohankkeesta ei aiheudu 
vaikutuksia muinaisjäännöksille. 

9.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimaloiden sijoituspaikat ja huoltoteiden linjaukset ovat alustavia ja voivat muuttua hank-
keen jatkosuunnittelun edetessä. Muinaisjäännösinventoinnissa on maastossa tarkistettu suun-
nitellut voimalapaikat ja huoltotielinjaukset sekä näiden lähialueiden muinaisjäännöslöydöille 
potentiaaliset alueet. Jos tuulivoimapuiston rakenteiden sijoittelu olennaisesti muuttuu jatko-
suunnittelun aikana, on huomioitava, että mahdollisia muita uusia hankealueelle sijoittuvia mui-
naisjäännöskohteita ei ole tunnistettu inventoinnin yhteydessä. 
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10 VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ PINTA- JA POHJAVESIIN 

10.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin rajoittuvat pääasiassa voi-
maloiden ja niiden perustusten, huoltotiestön sekä sähkönsiirtorakenteiden rakentamisvaihee-
seen. Välittömiä vaikutuksia aiheutuu voimaloiden perustusten, nostoalueiden ja tiestön raken-
tamisaikana pintamaan poistosta, sekä mahdollisista massojen vaihdosta ja louhinnasta. Mikäli 
tuulivoimapuiston rakentamistoimenpiteitä tehdään happamilla sulfaattimailla, voi maaperässä 
luonnollisesti esiintyvistä rikkipitoisista sedimenteistä (sulfidisedimenteistä) vapautua hapettu-
misen seurauksena happamuutta ja metalleja maaperään ja vesistöihin. 

Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneis-
tojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta maape-
rän pilaantumisriskiä. Lisäksi riskeihin varaudutaan ohjeistetuilla toimintatavoilla.  

Rakennuskautta pidemmällä aikavälillä hankkeesta voi aiheutua vaikutuksia alueen vesitasapai-
noon. Merkittävimmät vaikutukset vesitasapainoon liittyvät vedenjakajissa ja virtausreiteissä 
mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin esimerkiksi uuden tielinjan muuttaessa virtausreittejä. Va-
luma-alueelle rakentaminen lisää myös läpäisemättömän pinnan osuutta, mikä puolestaan vä-
hentää sadeveden imeytymistä maaperään ja lisää pintavalunnan määrää. 

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alu-
eilla voivat lisätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Edellä on 
arvioitu, ettei hankkeen toiminnan aikana öljyn ja muiden kemikaalien käsittely aiheuta maape-
rän pilaantumisriskiä. Häiriötilanteessa öljyvuotoja voi tapahtua, mikä voi kuitenkin vaikuttaa 
pohjavesialueella vedenlaatuun. Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesi-
esiintymiä, joten merkittäviä vaikutuksia ei näiden osalta tule syntymään. Toiminnan päättyessä 
rakenteiden purkamisen aiheuttamat vaikutukset ovat samantapaisia tai lievempiä kuin raken-
nusvaiheessa. 

10.2 Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään kohdistuvat pääasiassa rakentamistoimen-
piteiden alueelle. Vaikutusten laajuutta arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maape-
rän laatua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen 
ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liuke-
nevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei tehdä.  

Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakentamisen 
maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hie-
man lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Tuulivoimapuiston raken-
taminen voi teoriassa vaikuttaa väliaikaisesti myös pohjavesien laatuun. 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin rajoittuvat pääasiassa hankealueelle ja sen lähiympäristön 
pintavesiin, joiden valuma-alueilla tehdään maanrakennustoimenpiteitä. Pintavesivaluntana ta-
pahtuvan vesistökulkeuman kautta vaikutukset voivat ulottua myös ojaverkostossa ulommas 
hankealueesta, mutta ojaverkostossa tapahtuvan hankealueen ulkopuolelta tulevan veden 
kanssa sekoittumisen kautta vaikutukset tasaantuvat.  

Hankkeen vaikutukset pohjavesiin kohdistuvat alueille, joilla tehdään maanrakennus- ja kallion-
louhintatoimenpiteitä. Tällaisia alueita ovat voimaloiden perustusten ja nostoalueiden sekä 
huoltoteiden alueet. 

10.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin on arvioitu asiantuntija-ar-
viona. Lähtötiedot on kerätty Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -paikkatietojärjestel-
mästä sekä Geologian tutkimuskeskuksen tuottamista maa- ja kallioperäaineistoista, Turvemai-
den kartoitus- ja Happamat sulfaattimaat -karttapalvelusta. 
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Vaikutusten laajuutta on arvioitu asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maa-
perän laatua ja kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentami-
sen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liu-
kenevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tarkastelua ei ole tehty. Tuulivoimalan ko-
nehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- ja poh-
javesille on tarkasteltu osana hankkeen ympäristöriskien arviointia. 

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Maa- ja kallioperän osalta vaikutuskohteen herkkyystaso/arvo on määritelty kohteen geologisen 
statuksen mukaan. Erityisille ja harvinaisille muodostumille on annettu korkeampi herk-
kyys/arvo kuin niille, jotka ovat yleisiä Suomessa. Lailla suojellut muodostumat on luokiteltu erit-
täin herkiksi/arvokkaiksi. Pintavesivaikutusten kohteen herkkyys perustuu muun muassa pinta-
vesien luokitukseen ja nykyiseen vedenlaatuun, vesistön käyttöön sekä vesitasapainon muutok-
sille herkkien luontotyyppien esiintymiseen alueella. Pohjaveden osalta vaikutuskohteen herk-
kyys perustuu pohjavesialueen sijaintiin suhteessa hankealueeseen, pohjavesialueen luokkaan, 
vedenkäyttöön ja nykyiseen vedenlaatuun. 

Muutoksen suuruusluokka on maa- ja kallioperän osalta määritelty ottamalla huomioon missä 
määrin maa- ja kallioperämuodostumiin kohdistuu muutoksia ja kuinka paljon ainetta on pois-
tettava. Pintavesien osalta muutosten suuruusluokka on arvioitu pintaveden laadussa ja sitä 
kautta vesieliöstössä tapahtuvien muutosten sekä valuma-alue muutosten perusteella. Pohja-
vesivaikutusten suuruusluokka on arvioitu pohjaveden laadussa ja määrässä tapahtuvien muu-
tosten perusteella. 

Vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esi-
tetty liitteessä 1. Muutoksen suuruusluokkaan vaikuttavat myös muutoksen ajallinen kesto ja 
laajuus. Myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi herkkyystason ja muu-
toksen suuruusluokan määrityksessä. 

10.4 Nykytila 

 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Hankealueen kallioperässä esiintyvät länsiosassa biotiittiparagneissi, alueen keski-ja itäosassa 
migmatoitunut tonaliitti sekä alueen itä- ja lounaisosassa graniitti (kuva 10.2).  

Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, moreenialu-
eita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Lähimmät arvokkaat tuulikerrostumat ovat hankealueen poh-
joispuolella sijaitsevat Multimäet (TUU-12-067) ja pieneltä osin Rokuan (TUU-12-077) noin 8 km 
etäisyydellä sekä koillispuolella sijaitseva Hietarannan (TUU-12-068) noin 7 km etäisyydellä. Itä- 
kaakkoispuolella hankealueesta sijaitsevat arvokkaat tuulikerrostumat eli Painanteenkangas 
(TUU-12-074) noin 17 km etäisyydellä, Peurujärven-Ruutilammenkangas (TUU-12-073) noin 16 
km etäisyydellä ja Rytölahden dyynit ja rantakerrostumat (TUU-12-075) noin 20 km etäisyydellä. 
Lähin arvokas kivikkoalue Hautakankaan länsipuoliset kivikot (KIVI-17-080) sijaitsee noin 9 kilo-
metrin etäisyydellä hankealueesta luoteeseen (kuva 10.1). 
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Kuva 10.1. Arvokkaat geologiset muodostumat hankealueen läheisyydessä (SYKE Valta-
kunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 2012, Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 
2020). 

Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:200 000) 
ja karttatarkasteluun. GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Hankealu-
een maaperä koostuu enimmäkseen paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista sekä niitä reunusta-
vista sekalajitteisista moreenivaltaisista maalajeista, joiden päällä on paikoin soistumia tai ohut 
turpeisia turvemaakerroksia (kuva 10.3) Hankealueen etelä ja -itäpuolella esiintyy pienialaisia 
kallioalueita ja kalliopaljastumia (GTK 2016).  

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Suomessa turvevarojen kokonaiskartoitusta vuodesta 1975 
lähtien. Hankealue sijoittuu Matorimpi (ID 2118), Kuusirimpi (ID 2119) ja Ojalatvarimpi (ID 
25100) suoalueille. Alueen tutkimukset on tehty vuosina 1978 ja 2011. Luonnontilaisuusluokat 
alueella vaihtelevat 1–2 välillä. Luokassa 0 suo on peruuttamattomasti muuttunut, kasvillisuus 
on muuttunut kauttaaltaan ja suoveden pinta kauttaaltaan alentunut. Luokassa 1 vesitalous on 
muuttunut kauttaaltaan ja kasvillisuusmuutokset ovat selviä. Luokassa 2 suolla on sekä ojitettuja 
ja ojittamattomia osia.  
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Taulukko 10-1. Tuulivoimapuiston alueelle sijoittuvien GTK:n turvetutkimussoiden 
kokonaispinta-alat, korkeusvaihtelut, turvekerrosten paksuudet ja luonnontilaisuusluokat 
(GTK 2021).  

Turvetutkimus-
suo 

Kokonais-
pinta-ala (ha) 

Korkeus 
(min-max, 

m) 

Turveker-
roksen kes-
kipaksuus 
(m) 

Yli 1,5 m 
turveker-

roksen 
pinta-ala 

(ha) 

Luonnonti-
laisuus-
luokka 

Matorimpi 453 +112…+123 1,6 201 2 

Kuusirimpi 288 +117…+124 0,7 3 2 

Ojalatvarimpi 360 +113…+122 0,4 0 1 

 

Hankealue on maastonmuodoiltaan loivapiirteistä ja sijoittuu pääosin korkeustasolle noin 115–
125 m mpy (N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on luoteeseen kohti Perämaanrimpiä ja 
Nikulanojaa. Hankealueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen etelä- ja kaakkoisalu-
eilla. 

 

Kuva 10.2. Hankealueen kallioperä (GTK Kallioperä mittakaavaton 2016). 
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Kuva 10.3. Hankealueen maaperä (GTK maaperä 1:200 000 2015). 

 

Kuva 10.4. Hankealueen topografia (MML Korkeusmalli 2 m 2015). 
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Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella 

Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkaudenjälkeisen Litorinameren ai-
koinaan peittämillä alueilla, jolloin hankealue ei lukeudu tähän vyöhykkeeseen. Happamilla sul-
faattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voi-
vat hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitu-
mista sekä raskasmetallien liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hie-
sua tai hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiin-
tyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella.  

GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuot-
tanut tuloksista digitaalista aineistoa. Aineistoon sisältyy muinaisen Litorina-meren korkeimman 
rantatason rajaus, jonka yläpuolella hankealue kokonaisuudessaan sijaitsee. Lähimmillään sul-
faattimaita esiintyy Kestilässä noin 10 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella.  

 

Kuva 10.5. Happamien sulfaattimaiden ja mustaliuskeiden esiintymispotentiaali hankealu-
een ja sähkönsiirtoreitin läheisyydessä (GTK Happamat sulfaattimaat 2018). 

 Pintavedet 

Hankealue sijoittuu valuma-alueiden pääjaossa Siikajoen vesistöalueelle (57). Kolmannen jaon 
alueista hankealue sijoittuu pääosin Nikulanjoen valuma-alueelle (57.046). Hankealueen koillis-
osassa sijaitsee Nikulanoja ja hankealueen luoteispuolella sijaitsee Kärjenrimmen kanava. Han-
kealue sivuaa koillisosassa Siikajoen uittokanavaa. Näistä vedet laskevat Neittävänjokeen. Han-
kealueelle ei sijoitu luonnonvaraisia järviä tai lampia. Alueen sijoittuminen 3. jakovaiheen va-
luma-alueille on esitetty kuvassa 10.6. 

Hankealue sivuaa koillisosassa Siikajoen uittokanavaa. Hankealueelle sijoittuvat muut ojastot 
ovat kaivettu maatalouden metsätaloutta varten. 
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Hankealueen pintavedet kerääntyvät NIkulanojaan, joka laskee Neittävänjokeen noin 6 kilomet-
rin etäisyydellä hankealueen luoteispuolella ja edelleen Siikajokeen noin 26 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueen lounaispuolella. Siikajoen valuma-alueen pinta-ala on 4318 km2 ja järvisyys 
2,18 %.  

Pääuoman pituus Pyhännän kunnan alueelta useiden latvapurojen yhtymäkohdasta Perämeren 
rannikolle on noin 194 kilometriä ja korkeusero 184 metriä. Yli 75 % vesistöalueen pinta-alasta 
on metsämaata ja suota. Siikajoen vesistöalueelle kohdistuu maa- ja metsätalouden sekä haja-
asutuksen hajakuormitusta. Vesistöalueella on tehty laajoja metsäojituksia. 

Ekologiselta tilaltaan Neittävänjoki on voimakkaasta maa- ja metsätalouden kuormituksesta joh-
tuen luokiteltu tyydyttäväksi ja erityisesti fosforipitoisuudet ovat korkeita. Oulujoen-Iijoen ve-
sienhoitosuunnitelman vuoteen 2021 mukainen tavoite on saavuttaa vesistön hyvä ekologinen 
tila. 

Siikajoki on tyypiltään suuri turvemaiden joki. Joen ekologinen tila on luokiteltu ylä- ja keskiosal-
taan välttäväksi ja alaosalta tyydyttäväksi. Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 
2021 mukainen tavoite on saavuttaa vesistön hyvä ekologinen tila (SYKE, 2015). 

 

Kuva 10.6. Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin sijainti valuma-alueilla ja pintavedet hanke-
alueen läheisyydessä (SYKE Ranta 10 2020, Valuma-aluejako 1991). 

 Pohjavesialueet 

Hankealueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin, Rokuan 1E- luokan pohjavesialue 
(1178503), sijoittuu hankealueen koillispuolelle noin 5 km etäisyydelle. 1E –luokka tarkoittaa 
vedenhankintaa varten tärkeätä pohjavesialuetta, joka on pohjavedestä pintavesi- tai maa-
ekosysteemi suoraan riippuvainen. 

Rokuan pohjavesialue on osa suurta harjujaksoa. Pohjavesimuodostuman kokonaispinta-ala on 
97,39 km² ja muodostumisalueen pinta-ala on 65,69 km². Muodostuvan pohjaveden määräksi 
on arvioitu 51 000 m³/d, joka on suuntaa antava. 

Alueen maa-aines on hiekkavaltaista. Länsiosassa maa-aines on lähinnä hiekkaa ja hienoa hiek-
kaa kerrospaksuuden ollessa useita kymmeniä metrejä. Karkeampaa ainesta, jota mahdollisesti 
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esiintyy syvemmällä, ei ole tavattu. Pinnaltaan alue on tuulen ja rantavoimien voimakkaasti 
muokkaamaa. Itäosassa Säräisniemen alueella on todettavissa harjun karkea ydinosa, joka sisäl-
tää hiekkaa ja kivistä soraa. Reuna-alueella vallitseva maa-aines on yleensä hienoa, paikoin silt-
tiä.  

 
Pohjavesiolot ovat antikliiniset eli ympäristöönsä pohjavettä purkava. Alueen topografia on 
edullista veden imeytymiselle maaperään. Länsiosassa pohjavettä purkautuu hyvin runsaasti 
alueen reunoilla ja varsinkin harjun pohjoispuolella. Alueen itäosassa harjun pituussuuntainen 
vedenläpäisevyys on todennäköisesti hyvä ja pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. 
 
Pohjavesi on yleensä hapanta ja pehmeää. Vaikka paikoitellen on tavattu korkeita rautapitoi-
suuksia, pohjavesi lienee laadultaan suurimmassa osassa aluetta hyvää ja sellaisenaan talousve-
deksi soveltuvaa. Pohjaveden tehokasta hyväksikäyttöä vaikeuttaa laajoilla alueilla maaperän 
hienorakeisuus. Tehokas vedenotto saattaa vaikuttaa alentavasti lampien vesipintoihin.  

Lähimmän pohjavesialueen sijainti hankealueeseen nähden on esitetty kuvassa 10.7. 

 

Kuva 10.7. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet (SYKE Pohjavesialueet 
2020).  

10.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Rakentamisen aikaiset vaikutukset  

Maa- ja kallioperä 

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massanvaihtoa ties-
tön, voimalapaikkojen ja kaapelireittien kohdalla. Rakennusalueiden osalta maaperä on voima-
loiden ja infran rakennettavuuden kannalta pääosin ongelmallista turvemaavaltaista aluetta, jossa 
turvekerrospaksuudet ovat tehtyjen turvetutkimusten perusteella pääosin ohuehkoja turveker-
rostumia (0,4–1,6 metriä). On mahdollista, että alueella rakentaminen vaatii paikoin massanvaih-
toja tai vaihtoehtoisten perustamisratkaisujen käyttöä (esim. paalutus) maanvaraisen perustami-
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sen sijaan. Hankealueen luoteis- ja itäosassa on myös rakennettavuudeltaan parempia sekalajit-
teisia moreenivaltaisia alueita ja harjanteita, joita on kannattavaa hyödyntää rakentamisalueena 
ympäröivien turvemaiden sijaan. 

Maarakennustöiden ja kaivujen haitalliset vaikutukset eivät kohdistu niinkään maaperään vaan lä-
hinnä alueen metsäojiin ja läheisiin pintavesiin, mahdollisesti lisääntyvän kiintoaineskuormituksen 
sekä valuma-alue muutosten seurauksena. Sähkönsiirtoreitillä tehdään maankaivuja voimajoh-
topylväiden asennustöiden yhteydessä, mutta niiden vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja vähäi-
siä.  

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita, 
moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia, jotka voivat olla herkkiä maanmuokkaustoimenpi-
teiden vaikutuksille (kuva 10.1). 

Happamat sulfaattimaat 

GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalvelun tietojen perusteella hankealueella ei esiinny kal-
lioperässä kivilajeja, jotka viittaisivat happamien sulfaattimaiden esiintymiseen. Lähimmillään 
happamia sulfaattimaita on havaittu noin 10 km etäisyydellä hankealueen lounaispuolella (kuva 
10.5). Hankealue maasto kohoaa lisäksi tasoon noin +115…+125, kun karkeasti ottaen happamia 
sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella. 

Voimaloiden rakennuspaikoilla ei arvioida maaperässä esiintyvän sulfidisedimenttejä, eikä voi-
maloiden rakentamisesta arvioida aiheutuvan happamuushaittoja. Myös uusien tielinjausten ja 
sähkönsiirtoreittien rakentamisalueella ei arvioida olevan todennäköistä happamien sulfaatti-
maiden esiintymiselle.  

Jatkosuunnittelun yhteydessä happamien sulfaattimaiden esiintymistä rakentamispaikoilla voi-
daan tarvittaessa selvittää pohjatutkimusten yhteydessä tekemällä riittävän kattava määrä pH-
laboratorioanalyysejä. Happamien sulfaattimaiden toteaminen on mahdollista myös rakenta-
misaikana otettavien maanäytteiden avulla, tutkimalla niiden pH-arvoa. Maa-aineksen happa-
muustutkimukset tulevat erityisesti kyseeseen, mikäli turvekerroksen alapuolinen pohjamaa on 
hiesupitoista. 

Mikäli happamia sulfaattimaita epäillään rakentamisalueilla esiintyvän, voidaan niiden aiheutta-
mia haitallisia vaikutuksia vähentää asianmukaisilla työtavoilla. Ylimääräisiä kasvillisuus-, 
puusto- ja maastovaurioita on vältettävä. Sulfaattipitoista maata sisältävillä alueilla työskennel-
täessä tulee suunnitella toimenpiteet happamuushaittojen minimoimiseksi. Kaivettua maa-ai-
nesta ei saa käyttää pohjavedentason yläpuolisiin täyttöihin, vaan massat tulee sijoittaa siten, 
että happamien valumavesien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää (esim. läjitys alkupe-
räistä vastaaviin olosuhteisiin). Vaihtoehtoisesti maanpinnalle läjitettäessä happamuushaittoja 
aiheuttavat massat tulee kalkita riittävästi happamuuden neutraloimiseksi. Happamia sulfaatti-
maita sisältävien kaivumassojen käsittely voidaan paikallisista olosuhteista (mm. ympäröivät 
pintavedet) riippuen tehdä joko rakentamisalueella tai mikäli se ei ole mahdollista, massat vie-
dään sellaisenaan pois loppusijoituskohteeseen. 

Pintavedet 

Hankealueen ojaverkosto on rakennettu metsätalouden ja maanviljelyn tarpeisiin (kuva 10.6). 
Pintavedet laskevat Nikulanojaan, josta edelleen Neittävänjokeen ja edelleen Siikajokeen.  

Hankkeesta ei aiheudu pitkäaikaisia pysyviä vesistövaikutuksia. Hankealueella ei sijaitse mahdol-
lisille vesistövaikutuksille herkkiä kohteita. Maanrakentamisesta aiheutuvat vaikutukset pinta-
vesille ovat tilapäisiä, kestävät arviolta joitakin viikkoja ja ulottuvat lähinnä alueella sijaitseviin 
ojastoihin. 

Voimalapaikkojen ja tiestön rakentamiseen liittyvät maanmuokkaustoimenpiteet saattavat hie-
man lisätä pintavesien kiintoainekuormitusta, sillä kaivutöiden vaikutukset alapuolisissa pienve-
sistöissä näkyvät nopeasti lyhyestä viipymäajasta johtuen. Mahdollisesti lisääntyneestä kiintoai-
neskuormituksesta aiheutuva kuormitus pienvesille on kuitenkin kestoltaan lyhytaikainen ja 
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etenkin Siikajoen valuma-alueen laajuuteen sekä alueen vesistöjen vedenlaatuun suhteutettuna 
erittäin vähäinen, minkä vuoksi vaikutus arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi. 

Huoltoteiden rakentamisen yhteydessä tulee huolehtia pintavesien valuntareittien ja alueen 
hydrologian säilymisestä, mm. riittävällä määrällä oikein sijoiteltuja tienalituksia, jolloin suunni-
teltujen tuulivoimaloiden ja tiestön rakentamistöistä ei arvioida aiheutuvan muutoksia 3. jako-
vaiheen valuma-alueille.  

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana ei käytetä sellaisia aineita, jotka voisivat haitallisessa 
määrin liueta maaperään ja joutua valunnan kautta vesistöihin. Ennakoimattomissa onnetto-
muustilanteissa vesistöjen pilaantumisriski on mahdollinen, mutta siihen tulee varautua asian-
mukaisin suojatoimin. 

Sähkönsiirtoreitin rakentamisessa voimajohtopylväiden perustusten kaivaminen voi aiheuttaa 
virtavesistöjen osalta rantapenkereen eroosiota ja maa-ainesten päätymistä vesistöön. Kaivu-
työstä johtuva haitta on vähäinen ja ehkäistävissä rakentamisvaiheessa mm. ajoittamalla vesis-
törakentaminen aikaan, jolloin maa on roudassa sekä sijoittamalla voimajohtopylväät riittävän 
etäälle vesistöistä. Todennäköisesti tällöin vain hyvin pieni osa sähkönsiirtoreitin rakentamisen 
aikana metsäojiin vapautuvasta kiintoaineksesta tai siihen sitoutuneista ravinteista päätyisi ve-
sistöihin. Haitta on väliaikaista ja merkitykseltään vähäistä. Sähkönsiirron toiminnan ajalta ei 
koidu vaikutuksia pintavesille tai vesieliöstölle. 

Pohjavesi 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisesta aiheutuvat riskit alueen pohjavesivaroihin 
liittyvät mahdollisiin haitallisten kemikaalien vuotoihin, esimerkiksi kuljetus- ja rakennuskalus-
tosta tai työmaan polttoainesäiliöistä. Tämä riski liittyy kaikkeen ajoneuvojen liikkumiseen poh-
javesialueilla eikä hankkeen katsota siten lisäävän tätä riskiä merkittävästi. Tuulivoimalayksiköi-
den läheisyydessä käsitellään pieniä määriä koneistojen huoltoon tarkoitettuja öljyjä tai muita 
kemikaaleja, mutta määrät ovat todennäköisesti niin pieniä, että toiminta ei aiheuta merkittä-
vää pohjavesien pilaantumisriskiä.  

Tuulivoimapuiston hankealue tai maakaapelireitti eivät sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle 
(kuva 10.7), joten suoria vaikutuksia pohjavedenlaadulle tai pohjaveden muodostumis- ja kul-
keutumisolosuhteisiin ei ole. Teoreettisesti myös pohjavesialueen lähellä sijaitsevat voimalat ai-
heuttavat riskin pohjavesialueiden vedenlaadulle, jos esimerkiksi öljypäästötilanteessa öljy kul-
keutuu ojia pitkin pohjavesialueelle. Painuan kanavan tuulipuiston hankealueelta etäisyys Ro-
kuan (1178503) pohjavesialueeseen on noin 5 kilometriä. Hankealueen ja noin Rokuan pohjave-
sialueen välillä ei maanpinnan ja maaperäkartan muotojen perusteella todennäköisesti ole hyd-
raulista yhteyttä. Lisäksi hankealueen maaperä on turvevaltaista, joka mahdollisen vuototapauk-
sen sattuessa toimisi haitta-aineita sitovana. Maaperässä kulkeutuva öljy ei täten aiheuta riskiä 
pohjavesialueen vedenlaadulle.  

Tuulivoimalan perustamissyvyys on tyypillisesti noin 3–5 metriä. Tapauskohtaisesti voimalan pe-
rustaminen voi vaatia pohjaveden alentamista, jotta saavutetaan rakennusteknisesti järkevä an-
turakoko ja perustamissyvyys. Haitallisten vaikutusten toteutumisen todennäköisyys ja merkit-
tävyys riippuvat myös siitä, miten lähellä pohjavedenpinta on maan tasoa ja siitä, onko pohjavesi 
paineellista vai ei. Tuulivoimaloiden perustamistapa riippuu vallitsevista pohjaolosuhteista. Ra-
kennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoima-
lalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. 
Lähtökohtaisesti perustamistapa pyritään valitsemaan niin, ettei pohjaveden alentaminen olisi 
tarpeen. 

Tienrakentaminen voi vaikuttaa pohjaveden laatuun tilapäisesti. Veden laadun heikkeneminen 
ilmenee tällöin pohjaveden sameutena ja mahdollisesti humuspitoisuuden kasvuna. Vaikutukset 
ilmenevät lähinnä uusien tielinjausten rakentamisen osalta ja alueellisesti tieosuuden rakenta-
minen kestää arviolta enimmillään 1–2 viikkoa. Tierakentamisen vaatimat maanrakennustoimet 
aiheuttavat vain hyvin epätodennäköisesti muutoksia pohjaveden virtaussuuntiin tai vedenpin-
nan tasoon. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että pohjavesiin kohdis-
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tuva mahdollinen haitta on lyhytaikainen eikä pohjaveden kirkastuttua jää pysyvää haittaa. Ties-
tön vaikutuksia pohjavesivaroihin voidaan pitää merkittävyydeltään vähäisinä, eivätkä vaikutuk-
set kohdistu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

 Toiminnan aikaiset vaikutukset 

Tuulipuiston toiminnan aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperälle sekä pinta- ja pohjavedelle ar-
vioidaan kokonaisuutena hyvin vähäisiksi. Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden 
huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneistojen öljyjä sekä muita kemikaaleja. Tuulivoimaloi-
den konehuoneissa säilytetään öljyä noin 1–1,5 m3 ja jäädytysnestettä noin 0,6 m3 voimalaa 
kohden. Kyseiset aineet voivat vuotaessaan aiheuttaa maaperän, pintaveden tai pohjaveden pi-
laantumista. Vahingon toteutuminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Öljyn vuotamista 
seurataan reaaliajassa ja vuodon tapahtuessa voimala pysäytetään. Jos öljyvuoto kuitenkin ta-
pahtuu, se tapahtuu konehuoneen sisällä. Roottorissa ja itse tornissa on varoaltaat ja öljynke-
räysjärjestelmä. Voimaloiden huolto tehdään noin kerran vuodessa. Toiminta tehdään hyväksi 
havaittujen työohjeiden ja standardien mukaan, eikä vaikutuksia voi normaalitilanteessa syntyä. 

Poikkeuksellisen riskin muodostaa voimalan kaatuminen tai voimalan syttyminen tuleen. Sitä 
pidetään kuitenkin tilastojen valossa erittäin epätodennäköisenä. Rakennussuunnittelun yhtey-
dessä voimaloille suunnitellaan tarvittava pohjavesisuojaus siten, että esim. öljyvuodon tai tuli-
palon vuoksi haitallisia aineita tai sammutusvettä ei pääse valumaan pohjaveteen. Voimala-alu-
een rakenteet suunnitellaan siten, että haitalliset aineet voidaan kerätä talteen ja viedä pois 
alueelta. Mahdollinen rakentamisaikainen kuivatuspumppaaminen toteutetaan siten, että poh-
javeden laatua ei vaaranneta (esim. imeytetään takaisin maaperään pintavalutuksen kautta). 

Hanke rajoittaa toiminnan aikana maa- ja kallioperän hyödynnettävyyttä tieverkoston ja sähkön-
siirtoreitin alueella sekä tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä. 

 Toiminnan lopettamisen vaikutukset 

Toiminnan lopettamisella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia maa- tai kallioperään, pinta-
vesiin tai pohjaveteen. Mikäli tuulivoimaloiden perustukset poistetaan, aiheutuu tästä saman-
tyyppisiä vähäisiä vaikutuksia kuin rakentamisvaiheessa. Toiminnan lopettamisen aikaiset riskit 
alueen maaperään sekä pinta- ja pohjavedelle liittyvät lähinnä mahdollisiin kemikaalivuotoihin, 
esimerkiksi kuljetus- ja purkukalustosta, työmaan polttoainesäiliöistä tai voimaloista. 

10.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Hankealueelle ei sijoitu erityisiä geologisia arvoja ja toiminnasta aiheutuu vain vähäistä haittaa 
maa- ja kallioperälle. Hanke lähinnä rajoittaa rakentamisalueiden maaperän käytettävyyttä ra-
kentamisalueilla. Maaperä koostuu osaksi turvemaavaltaisista maalajeista, josta johtuen alueen 
rakentaminen voi vaatia paikoin massanvaihtoja ja täyttöjä.  

Vaikutukset pintavesiin ilmenevät ainoastaan hankkeen rakentamisaikana voimalapaikkojen ja 
tiestön rakentamisen kautta syntyvänä kiintoainekuormituksena, joka kohdistuu runsaiden 
maa- ja metsätalouden ojitusten kautta alapuolisiin Neittävänjokeen ja edelleen Siikajokeen. 
Pintavesiin kohdistuva kuormitus on laimeneminen ja lyhyt kestoaika huomioiden vähäinen, kun 
sitä suhteutetaan vastaanottavien vesistöjen suureen valuma-alueeseen ja vedenlaatuun.  

Hankealue ei sijoitu pohjavesialueelle tai vaikuta alueelliseen vedenhankintaan. Maanrakennus-
töiden aiheuttamat muutokset pohjaveden virtauksissa ja laadussa ovat epätodennäköisiä. 
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Taulukko 10-2.  Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Tuulivoimapuiston vaikutus maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjaveteen 

Vaikutuksen kohde                Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

 VE 0 VE 1 

Maa- ja kallioperä 

- geologiset arvokohteet 

Rakentamisalueiden maaperän 
käytettävyys rakentamisalueilla 
heikentyy.   

ei vaikutusta vähäinen 

Pintavedet 

- vedenlaatu 
- valuma-alueet 

Rakentamisen aikainen kiintoa-
ineskuormitus. 

Tierakenteiden aiheuttamat vir-
tausreitti ja valuma-alue muutok-
set. 

ei vaikutusta vähäinen 

Pohjavedet 

- vedenlaatu 
- talousvedenhankinta 

Maanrakentamisen aiheuttamat 
muutokset pohjaveden virtauk-
sissa tai samentumat vedessä.  

Kemikaalipäästö.  

ei vaikutusta vähäinen 

 
Taulukko 10-3. Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus maa- ja kallioperään sekä 
pinta- ja pohjaveteen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja 
muutoksen suuruudesta. 
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10.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Haitallisia vaikutuksia maa- ja kallioperälle voidaan vähentää tekemällä riittävän kattava selvitys 
alueen pohjaolosuhteista. Pohjatutkimusten perusteella voimalapaikat ja tielinjaukset voidaan 
sijoittaa siten, että niiden rakentamisen vaatimat maarakennustyöt edellyttävät mahdollisim-
man vähän maanmuokkausta. Haittojen vähentämiseksi voimalapaikat tulisi mieluimmin sijoit-
taa perustamisen kannalta helpommin toteutettaville moreenialueille, jossa pintaturvepaksuu-
det ovat mahdollisimman ohuita. Hankealueen turvevaltaisesta maaperästä johtuen turvealu-
eille rakentamista ei voida kuitenkaan välttää. Tuulivoimapuiston teiden rakentamisen haitallisia 
vaikutuksia voidaan myös vähentää hyödyntämällä jo olemassa olevaa tieverkostoa. 
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Alueelle turvetuotannon yhteydessä muodostuneet kosteikot muuttuvat turvetuotannon pää-
tyttyä, jos alueella olevia patorakennelmia muutetaan ja vesien pumppaaminen lopetetaan. Ve-
sienhallinnan suunnittelu tulee toteuttaa yhdessä turvetuotannon jälkikäyttötoimenpiteiden 
kanssa, jolloin pintavesiä ja liiallista kiintoainekuormitusta voidaan hallita. 

Pohjavesivaikutuksia voidaan rakennusvaiheessa lieventää vaihtoehtoisilla perustamistavoilla. 
Päämäärä tulee olla, ettei pohjaveden pinnantasoa ole tarpeen pysyvästi alentaa.  

Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita säännöllisellä huoltotoiminnalla ja 
varautumissuunnitelmalla. 

10.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimapuiston rakentamisesta maa- ja kallioperään aiheutuvien vaikutusten suuruus riippuu 
erityisesti pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Pohjaolosuhteita ei tuuli-
voimaloiden suunnitelluilla rakennuspaikoilla ole vielä pohjatutkimuksin selvitetty, joten perus-
tusten rakentamisen vaikutuksia ei voida hankkeen tässä vaiheessa tarkasti arvioida. 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin muodostuvat lähinnä vesistöihin kohdistuvasta kiintoaines- ja 
ravinnekuormituksesta. Kuormituksen suuruuteen vaikuttaa olennaisesti valunnan määrä. Ra-
kentamisenaikaisia sääolosuhteita ei voida ennakoida, mikä vaikeuttaa kuormituksen suuruu-
den arviointia. Tuulivoimarakentamisen maaperään ja pintavesiin kohdistuvat epävarmuudet ei-
vät ole suuria, eivätkä heikennä arvioinnin luotettavuutta. 
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11 VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN, ILMASTOON JA HIILIJALANJÄLKEEN 

11.1 Tuulivoimahankkeen elinkaari ja ilmastovaikutusten tunnistaminen 

Ilmastovaikutusten ja niiden arvioinnin näkökulmasta tuulivoimahankkeen elinkaari koostuu 
neljästä keskeisestä vaiheesta: 1) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron materiaali- ja tuotevai-
heesta; 2) tuulipuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaiheesta; 3) tuulivoimapuiston käyttövai-
heesta; sekä 4) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron käytöstä poistamisen ja purkamisen vai-
heesta ns. elinkaaren lopusta (kuva 11.1).  

 

 

Kuva 11.1. Tarkasteltavan tuulivoimahankkeen elinkaaren kuvaus. 

Ilmastopäästöjen kannalta tuulivoimahankkeen elinkaaren vaiheista merkittävimpiä ovat tuuli-
puiston ja sen vaatiman infran, materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuulipuiston ja sen vaati-
man sähkönsiirron rakentaminen sekä tuulipuiston purkaminen ja siinä syntyvien jätteiden kä-
sittely. Varsinaisesta tuulienergian tuotannosta tuulivoimapuiston käyttövaiheen aikana aiheu-
tuvat   kasvihuonekaasu- ja muut ilmapäästöt sen sijaan ovat vähäiset.  

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana suoria ilmastovaikutuksia aiheutuu kasvihuonekaasu-
päästöistä, joita muodostuu erityisesti tuulivoimaloiden raaka-aineiden ja osien valmistuksessa, 
tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien kuljetuksissa hankealueelle ja hankealueella ra-
kentamisaikana, hankealueen rakentamisessa, kunnossapito- ja huoltovaiheen toimenpiteissä 
sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistossa. Em. päästöistä suurin osa aiheutuu materiaalien val-
mistuksesta ja kuljetuksista. Lisäksi tuulivoimahankkeen rakentaminen aiheuttaa lisäksi muutok-
sia hankealueen kasvillisuuden hiilinieluihin.  

Tuulivoimahankkeiden ilmastovaikutuksiin liittyy myös tuulipuiston sähkönsiirto. Sähkönsiirron 
elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöistä, joita muodostuu 
sähkönsiirrossa tarvittavien materiaalien ja tuotteiden, kuten voimajohdon ja tarvittavien raken-
teiden raaka-aineiden tuotannossa ja valmistuksessa, voimajohdon ja rakenteiden kuljetuksissa 
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hankealueelle sekä voimajohdon ja sen rakenteiden käytöstä poistossa. Sähkönsiirron häviöt ai-
heuttavat myös kielteisiä ilmastovaikutuksia. Voimajohdon rakentamisella on vaikutuksia kasvil-
lisuuden hiilinieluihin.   

Ilmastovaikutukset riippuvat paljolti tuulivoimalan toimintavaiheen kestosta: pidentämällä tuu-
livoimalan käyttöikää voidaan toisaalta vähentää tuulivoimalan elinkaaren aikaisia ilmastovaiku-
tuksia vuositasolla ja toisaalta kasvattaa voimalalla tuotettua uusiutuvan energian kokonaismää-
rää. Tuulivoimaloiden tyypillinen käyttöikä on noin 25–35 vuotta, ja uusimpien voimaloiden 
käyttöikä voi olla yli 35 vuotta. Voimajohdon käyttöikä on vähintään 40 vuotta. Myös tuulivoi-
malan kierrätys sen elinkaaren päätyttyä vaikuttaa elinkaaren aikaisiin päästöihin.   

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja sähköjärjestelmän tasa-
painon ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpeeseen riip-
puu mm. energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, kysyntäjoustojen ja tuotannon ennustetta-
vuuden kehityksestä. Säätövoiman ilmastovaikutukset riippuvat puolestaan sen tuotantomuo-
dosta. Nykyisin valtaosa Suomen säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Poh-
joismaista, joissa on helposti säädettävää vesivoimatuotantoa. Vesivoimatuotannon ilmastovai-
kutukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin tuulivoimatuotannon.   

Tuulivoimaan liittyviä myönteisiä ilmastovaikutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmas-
ton kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuotettua sähköä sekä jatkossa nykyistä enemmän 
myös muuta energiankulutusta yhteiskunnan, mm. liikenteen, sähköistyessä. Tällä voi myös olla 
myönteisiä vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa pääs-
töjen vähenemiseen riippuu siitä, mitä sähköntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoi-
malla korvataan tuulipuiston toiminta-aikana. Pohjoismaissa sähkön tuotantorakenne muuttuu 
tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisemmäksi, jolloin tuulivoima korvaa nykyistä vähäpäästöisem-
piä energiantuotantomuotoja.  

11.2 Ilmastovaikutusten arviointi 

 Arvioinnin lähtökohdat  

Valmistuessaan Vaalan Painuan kanavan alueen tuulivoimapuisto tuottaa sähköä valtakunnan 
verkkoon. Puiston yhteenlaskettu sähkön nettotuotanto vuodessa on arviolta noin 188 GWh.  

0-vaihtoehdossa tuulivoimahanketta ei toteuteta, jolloin tuulipuiston materiaaleihin, rakenta-
miseen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. Sa-
malla 0-vaihtoehdossa menetetään tuulipuiston elinkaaren aikainen sähköntuotanto, joka kor-
vataan muulla sähköntuotannolla. Korvaavan sähköntuotannon ilmastovaikutuksia on käsitelty 
kappaleessa 2.3 

Arvioinnissa käytetyt lähtötiedot ja tuulivoimahankkeen ilmastovaikutusarvioinnin ja päästölas-
kennan kannalta keskeiset piirteet ovat koottu taulukkoon 11–1.  Ilmastovaikutusten arvioin-
nissa hyödynnetään soveltuvin osin Ympäristöministeriön julkaisua 2021:18 ”Ilmastovaikutus-
ten arviointi YVAssa ja SOVAssa – vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely 
(Hildén, Mela & Saastamoinen, 2021).  
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Taulukko 11-1. Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnin kannalta keskeiset piirteet ja 
lähtötiedot. 

Kuvaus  Määrä  Yksikkö  

Elinkaaren pituus   25 a  

Vuotuinen sähköntuo-
tanto/voimala  

8  MW  

Kokonaisteho 72 MW 

Vuotuinen sähkön nettotuo-
tanto 

noin 188 GWh 

Voimaloiden määrä   9 (VE1) kpl  

Napakorkeus   200 (VE1)  m  

Roottorin halkaisija   200 (VE1)  m  

Voimaloiden kokonaiskor-
keus 

enintään 300 m 

Tornityyppi (päämateriaali)   terästorni  

Perustamistapa   betoni   

Rakennettavan sähkönsiirron 
pituus ja toteutustapa  

liitetään hankealueen läpi mene-

vään voimajohtoon 
 

km  

Sijaintipaikkakunta  Vaala kunta 

Voimalan osien kuljetus-
matka ja -tapa (+ muut ra-
kennusmateriaalit) 

Erikoiskuljetusten on arvoitu saa-
puvan maanteitse Oulusta (n. 120 
km), Raahesta (n. 150 km) tai Kala-
joelta (n. 190 km), Oulun kuljetus-
matka on lyhyin ja reittinä toden-
näköisin. 

Arvioinnissa käytetään etäisyyttä 
Ouluun (120 km)  

km  

Tuotannon suunniteltu käyn-
nistysvuosi 

 2025   

Tuulipuiston kohdalta pois-

tuva metsämaa ja sen pinta-
ala  
 

Tuulipuiston alue:  

18 hehtaaria (2 ha /voimala) 
 

ha 

 

 Ilmastovaikutusten tarkastelu ja laskenta 

Tuulivoimahankkeen elinkaarenaikaisten ilmastovaikutusten tarkasteluun ja laskentaan sisälty-
vät päästöt neljästä keskeisestä vaiheesta: 1) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron materiaali- ja 
tuotevaiheesta; 2) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisvaiheesta; 3) tuulivoimapuis-
ton käyttövaiheesta; sekä 4) tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron käytöstä poistamisen ja purka-
misen vaiheesta. Lisäksi tarkastellaan hankkeen hiilinieluvaikutuksia osana rakentamisvaihetta. 
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On huomioitava, että ilmastovaikutusten arviointi ja suoritetut päästölaskelmat tässä perustu-
vat YVA-vaiheessa saatavilla olevaan hanketietoon sekä muuhun saatavilla olevaan julkiseen tie-
topohjaan. Näin ollen laskelmat ovat raekooltaan karkeita ja osoittavat ensisijaisesti ilmasto- ja 
päästövaikutusten suuruusluokkaa. Tarkemmat, yksityiskohtaisemmat päästölaskelmat voidaan 
laskea vasta tarkkojen rakenne- ja rakennussuunnitelmien perusteella, esimerkiksi rakennus-
lupa- ja toteutusvaiheessa.  

Eri elinkaarivaiheissa (tuulivoimaloiden osien valmistus, kuljetus, rakentaminen, kunnossapito, 
huollot sekä elinkaaren lopun toimenpiteet) aiheutuvien muiden ilmapäästöjen kuin kasvihuo-
nekaasupäästöjen vaikutukset kohdistuvat paikalliseen ilmanlaatuun hankealueella sekä muu-
alla ketjun toimintojen sijaintipaikoilla, jotka voivat olla hyvinkin etäällä hankealueesta eikä niitä 
näin ollen huomioida arvioinnissa. 

Tuulipuiston materiaali- ja tuotevaihe 

Tuulipuiston materiaali- ja tuotevaiheen osalta ilmastovaikutusten arvioinnin lähtökohtana on 
”kehdosta tehtaan portille” ja päästöt lasketaan siten tarkastelussa kaikkien keskeisten valmis-
tukseen ja tuotantoon liittyvien toimintojen osalta. Näitä toimintoja ovat tuulivoimalan materi-
aalien ja osien: 1) raaka-aineiden tuotanto; 2) raaka-aineiden kuljetus tuotantolaitoksille sekä 3) 
materiaalien, tuotteiden ja komponenttien valmistus.  

 

Menetelmät ja huomiot 

Tuulivoimala 

Laskennassa käytetyt arviot materiaalimääristä 
perustuvat julkisiin saatavilla oleviin kirjallisuus-
lähteisiin (mm. Priyanka Razdan, Peter Garrett 
2019, “Life Cycle Assessment of Electricity Pro-
duction from an onshore V150 - 4.2MW Wind 
Plant, Vestas Wind Systems A/S), jossa materiaa-
lien massat (tonnia) on laskettu yhtä 4,2 MW tuu-
livoimalaa kohti) sekä saatavilla oleviin YVA-vai-
heen hankekohtaisiin tietoihin.  

Materiaalien valmistuksen päästökertoimina 
käytetään julkisista lähteistä saatavilla olevia ma-
teriaalikohtaisia päästökertoimia. 

• Tuulivoimalan pääosia ovat roottori (sisältää lavat ja na-
van), naselli eli konehuone, tasanteet ja tikkaat sekä 
torni. Voimala koostuu hyvin suurelta osin teräksestä, 
valuraudasta, lasikuidusta, muovista, kuparista ja alumii-
nista. Torni valmistetaan teräksestä ja se kattaa noin 2/3 
koko voimalan painosta.  

• Voimalaan kuuluu perustukset, jotka koostuvat tyypilli-
sesti betonista ja teräksestä. Perustusten tyyppi riippuu 
osaltaan maaperän rakennettavuudesta. (Christensen, 
2020). Kallioankkuriperustuksiin kuluu vähemmän beto-
nia sekä ison ympäristökuorman materiaaleja kuin gravi-
taatioperustuksiin, mutta monin paikoin kallio on syvällä 
tai kivilaatu niin huokoista, että kallioperustuksia ei 
voida käyttää. 

 

Tuulivoimapuiston materiaali- ja tuotevaiheen keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipääs-
töt ovat konservatiivisesti laskettuna  

VE1: 39 000 tonnia CO2ekv 

Huom! Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt on arvioitu tässä 
8 MW yksikkötehoille. 

 

Tuulipuiston rakentamisvaihe 

Tuulivoimapuiston rakentamisvaiheen toimintoja ovat: 1) tuulivoimaloiden osien ja muiden ma-
teriaalien kuljetus hankealueelle; 2) rakennus- ja asennustyöt sekä 3) muut työmaatoiminnot, 
kuten työmaateiden ja työalueiden valmistelu.    

Menetelmät ja huomiot 
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Kuljetukset 

Kuljetusten päästöt lasketaan kuljetusmää-
rien mukaan ja perustuvat Painuan kanavan 
tuulivoimapuiston liikennevaikutusten arvi-
oinnissa saataviin lukuihin. 

Etäisyytenä käytetään matkaa Oulun sata-
masta hankealueelle (120 km). Kuljetus-
muotona käytetään murskeelle maansiirto-
ajoneuvoa ja muille puoliperävaunua. 

Kuljetusten päästökertoimina käytetään 
VTT:n Lipasto- järjestelmään perustuvia 
kuljetusmuotokohtaisia kertoimia. Maan-
tiekuljetusten osalta arvioinnissa käytetään 
varovaisuusperiaatteella 50 % kuormako-
koa, koska paluukuljetuksien hyödyntämi-
sestä ei tässä vaiheessa ole tietoja. 

• Kuljetuksiin liittyvät ilmastovaikutukset aiheutuvat polt-
toaineen valmistuksesta ja sen käytöstä kuljetusten ai-
kana.  

• Kuljetukset toteutetaan tyypillisesti maantiekuljetuksina 
ja laivarahtina.  Tuulivoimapuiston pääkomponentit 
ovat suuria ja painavia, ja kuljetusten aiheuttamat vai-
kutukset riippuvat kuljetusmuodosta ja etäisyydestä. 
Tuulivoimalatoimittajan valinnan yhteydessä voidaan 
kiinnittää huomiota kuljetusmatkoihin ja siten vähentää 
kuljetusten aiheuttamia vaikutuksia. (Wind Europe, 
2017)  

Rakennustyö 

Rakennustyön päästöissä käytetään maan-
rakentamisen yleistä neliömetriperusteista 
päästökerrointa. Päästökertoimen lähde: 
CO2data.fi -tietokannan taustaraportti Pro-
cess - Construction site (A5). 

• Rakennusvaiheita ovat perustusten valu, turbiinin 
nosto, puiston sisäisten kaapelointien ja muuntamoase-
man rakentaminen. 

• Työmaan aikainen sähköenergiantarve katetaan tyypilli-
sesti dieselgeneraattoreilla. Fossiilisten polttoaineiden 
käytön vähentämiseksi voimalan kytkentä verkkoon 
mahdollisimman aikaisessa hankevaiheessa on eduksi il-
mastovaikutusten kannalta. Myös vaihtoehtoisia työ-
maan aikaisia sähköntuotantomuotoja, kuten aurinko-
paneeleita, voidaan käyttää. (Wind Europe, 2017)  

Hiilinieluvaikutukset 

Vaikutukset hiilinieluun arvioitiin laske-
malla hankkeessa poistuvan puuston ja sen 
hiilensitomispotentiaalin määrä.  

Hiilinielut (tonnia CO2ekv/ha/vuosi) arvioi-
tiin tieteellisiin julkaisuihin perustuvien ar-
vojen ja Corine 2018 maanpeiteluokkien 
avulla. Vaikutusten arvioinnissa ei ole 
otettu huomioon puiden ja kasvillisuuden 
vaihtelevaa ikärakennetta eikä esimerkiksi 
puulajien vaihtelevuutta. Nämä vaikuttavat 
todellisuudessa hiilinielun suuruuteen jos-
sain määrin, mutta arvion suuruusluokan 
arvioidaan olevan kuitenkin oikean suuntai-
nen. 

Arviossa on otettu huomioon, että metsän 
poistuessa siirtolinjan kohdalla matala kas-
villisuus jatkaa kasvamista, jolloin osahiili-
nieluista säilyy. 

• Tuulivoimapuiston rakentamisen yhteydessä raivataan 
puustoa ja kasvillisuutta, poistetaan metsämaata tuuli-
puiston alueella. 

• Metsät ovat alueen tärkein hiilinielu, erityisesti jos ote-
taan huomioon metsäalueiden osuus pinta-alasta. Met-
sät ja peltojen kasvillisuus toimivat hiilinieluna (nieluvai-
kutus tyypillisesti 1–7 tonnia CO2ekv/ha/vuosi). Hiilidi-
oksidia sitoo eniten puiden kasvu. Siksi hoidetut, eten-
kin nuoret, metsät ovat luonnontilaisia metsiä tehok-
kaampia hiilinieluja. Luonnonniityt, varvikot ja nummet 
ovat luonnollisia hiilinieluja (nieluvaikutus 3–6 tonnia 
CO2ekv/ha/vuosi). 

• Painuan kanavan tuulivoimapuiston toteuttaminen vai-
kuttaa jonkin verran alueen kasvillisuuden hiilinieluihin. 
Poistuvan puuston (18 ha) seurauksena tuulivoima-alu-
een hiilinielut pienenevät.  

 

Tuulivoimapuiston rakennusvaiheen yhteispäästöt konservatiivisesti laskettuna ovat 
vaihtoehdossa VE1 noin 2 100–3 700 tonnia CO2ekv  

Tuulivoimapuiston rakennusvaiheen keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt 
muodostuvat vaihtoehdoissa eri vaiheiden osalta seuraavasti: 

• Kuljetusten päästöt: VE1: 1 800–2 400 tonnia CO2ekv 

• Tuulivoimapuiston rakentaminen: VE1: 1 300 tonnia CO2ekv  

• Tuulivoima-alueen hiilinielut pienenevät VE1: 13 tonnia CO2ekv  
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Huom! Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt 
on arvioitu 8 MW yksikkötehoille. 

 

Tuulivoimapuiston käyttövaihe 

Tuulivoimapuiston käyttövaiheessa, kun tuulienergiaa vaihtoehdossa VE1, tuotetaan, ilmasto- 
eikä muita ilmapäästöjä juuri aiheudu, kun tuulivoima korvaa yleensä fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettua energiaa. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu siitä, 
mitä sähköntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoimalla korvataan tuulipuiston toi-
minta-aikana em. vaihtoehdoissa.  

Tuulivoimatuotanto riippuu tuuliolosuhteista eli se on aikariippuvaista, mikä edellyttää sähkö-
järjestelmän tasapainon ylläpitämistä säätövoimalla. Nykyisin valtaosa Suomen säätövoimasta 
tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista Pohjoismaista, joissa on helposti säädettävää vesivoi-
matuotantoa. Vesivoimatuotannon ilmastovaikutukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin tuuli-
voimatuotannon. Näin ollen YVA-hankkeiden ilmastovaikutusarvioinnissa ei ole katsottu mah-
dolliseksi arvioida laskennallisesti säätövoiman ilmastovaikutuksia 

Sähkönsiirto voimajohdoissa aiheuttaa aina sähköhäviöitä, ja osuus kantaverkossa vaihtelevat 
välillä 1,3 % -1,4 % siirretystä sähkömäärästä (Pohjalainen, 2018). Sähköntuotannon vähähiili-
syyskehitys pienentää ajan myötä häviösähkön aiheuttamaa ilmastovaikutusta.  YVA-hankkeissa 
sähkönsiirtohäviöiden ilmastovaikutuksia arvioidaan osana tuulivoimatuotannolla korvattavan 
sähköntuotannon ilmastovaikutuksia.   

Käyttöajan muut päästöt ovat hyvin pienet ja päästöjä syntyy lähinnä huolloista ja korjauksista. 
Huoltoon, kunnossapitoon ja korjauksiin sisältyviä toimintoja ovat öljyjen ja suodattimien vaih-
dot, kuluvien osien, kuten vaihdelaatikon, vaihdot sekä toimintaan liittyvät kuljetukset ja henki-
löstön matkustaminen (Vestas, 2019). Tuulivoimaloiden huoltoväli on pidentynyt teknisen kehi-
tyksen myötä. Myös voimaloiden etävalvontamahdollisuus vähentää osaltaan paikalla tehtävän 
kunnossapidon tarvetta ja tarkempi monitorointi mahdollistaa huoltotarpeiden ennakoinnin en-
nen vikaantumista (Wind Europe, 2017). 

Tuulivoimapuiston toiminnan päättyminen ja purkamisen materiaalitehokkuus 

Tuulivoimapuiston ja sen voimaloiden elinkaaren pituuden määrittävät sekä tekninen että ta-
loudellinen käyttöikä. Tuulivoimapuiston toiminnan päättyessä ts. sen elinkaaren lopussa sitä tai 
sen osia voidaan joissain tapauksissa kunnostaa tai korjata tai myös uudelleen käyttää toisaalla. 
Lisäksi samalle paikalle voidaan rakentaa kokonaan uusi puisto (ns. repowering-hanke).  Näissä 
hankkeissa voimala luvitetaan ja rakennetaan uudelleen kuten myös perustukset, mutta toi-
saalta infra mukaan lukien tiet ja sähköverkko ovat jo valmiina. 

Tuulipuiston toiminnan päättyessä ts. sen elinkaaren lopussa voimala puretaan ja purkamisessa 
syntyvät jätteet ja materiaalit toimitetaan asian- ja vaatimustenmukaiseen jatkokäsittelyyn. 
Tuulivoimalan materiaaleista noin 80 % on metalleja, jotka soveltuvat hyvin kierrätykseen ilman 
merkittävää hävikkiä tai laadun heikentymistä. Arvokkaimpien metallikomponenttien kuten te-
räs, alumiini, kupari ja lyijy, kierrätysaste on nykyisin jopa lähes 100 prosenttia. Myös magneet-
teja kierrätetään.  

Perustusten sisältämien (jäte)materiaalien käsittely- ja hyötykäyttömahdollisuudet ovat aina ta-
pauskohtaisia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykyiset käsittely-, hyötykäyttö- ja kierrä-
tysmenetelmät voimalan keskeisille materiaaleille. Koska purettujen voimalan osien ja materi-
aalien käsittely- ja kierrätysmenetelmien odotetaan kehittyvän nopeasti lähitulevaisuudessa, 
esitettävä arvio on todennäköisesti maltillinen suhteessa nyt rakennettavien voimaloiden elin-
kaaren lopun ajankohtaan. 
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Seosmateriaalien ja erityisesti ao. tyyppisten kertaluonteisten komposiittijätemateriaalien, ku-
ten lapojen uusiokäyttöön ja kierrätykseen liittyy vielä merkittäviä haasteita. Tuulivoimaloiden 
purkamisen yhteydessä syntyvä komposiittijäte ohjataankin pitkälti vielä jätteen ominaisuuksien 
pohjalta joko energiahyödyntämiseen tai loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Tosin lukuisia kehi-
tyshankkeita uusiokäyttöä varten on meneillään Suomessa ja maailmalla, mutta markkinat ovat 
vielä tältä osin kehittymättömiä. Uusiotuotteille ei ole vielä yleistynyt merkittäviä uusia käyttö-
kohteita. Lapamateriaalien kierrätystä uusiksi lavoiksi hidastavat lapamateriaalien korkeat laa-
tuvaatimukset, sillä lapojen täytyy olla teknisesti toimivia sekä erittäin lujia ja turvallisia.  

Menetelmät ja huomiot  

Purkaminen 

Purkamistyön päästöjen laske-
misessa on käytetty SYKE:n pur-
kamisen päästökerrointa 14 kg 
CO2ekv/m2. 

Päästökertoimen lähde: 
CO2data.fi -tietokannan tausta-
raportti Process - Construction 
site (A5). 

Tuulivoimalan materiaalien 
massojen arviot perustuvat läh-
teeseen, jossa on eri materiaa-
lien massat (tonnia) yhtä 4,2 
MW tuulivoimalaa kohti lasket-
tuna: Priyanka Razdan, Peter 
Garrett 2019. Life Cycle Assess-
ment of Electricity Production 
from an onshore V150-4.2MW 
Wind Plant. Vestas Wind Sys-
tems A/S   

Purkamisen työn päästöissä oletetaan, että sama alue puretaan kuin 
on rakennettu. Purkamisen jatkokäsittelyn osalta käytetään SYKE:n 
päästötietokannan päästökertoimia seuraavin oletuksin:  

• Tuulivoimapuiston purkamisessa syntyvä metallijäte ohjataan 
metallinkierrätykseen (päästökerroin 0.002 kg CO2ekv /kg of 
metal based demolition waste).  

• Mineraalinen jäte kuten betonijäte ohjataan mineraalisten ma-
teriaalien käsittelyyn esimerkiksi hyödyntämiseen (päästöker-
roin 0.006 kg CO2ekv /kg of mineral-based demolition waste).  

• Muu heterogeeninen muun muassa myös orgaanista ainetta si-
sältävä jäte ohjataan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn ja lop-
pusijoitukseen (päästökerroin 0.057 kg CO2ekv /kg of mixed 
waste). 

• Koska päästölaskelmat perustuvat YVA-vaiheessa saatavilla ole-
vaan tietoon, on ne tehty lähtökohtaisesti varovaisuusperiaat-
teen mukaisesti. Näin ollen laskelmat kuvaavat saatavilla olevan 
tiedon pohjalta konservatiivista päästötasoa kussakin tarkaste-
lutilanteessa. 

 

 

Elinkaaren lopun päästöt ovat vaihtoehdossa VE1 noin 1 600–2 800 t CO2ekv  

Tuulivoimapuiston elinkaaren loppuun liittyvät päästöt muodostuvat seuraavasti: 

• Purkamisen materiaalien jatkokäsittelyn keskimääräiset hiilidioksidiekviva-
lenttipäästöt ovat vaihtoehdossa VE1 310 tonnia CO2ekv.  

• Purkamisen työn päästöt ovat tuulivoimapuiston alueen osalta VE1: 1 300–2 
500 t CO2ekv  

Huom! Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt 
on arvioitu 8 MW yksikköteholle. Lisäksi laskennassa on oletettu, että poistuvan met-
sämaan pinta-ala tuulivoimapuiston osalta on VE1 18 ha. 

 

 Sähköntuotanto muilla polttoaineilla 

0-vaihtoehdossa tuulivoimahanketta ei toteuteta, jolloin tuulipuiston materiaaleihin, rakenta-
miseen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. Sa-
malla 0-vaihtoehdossa kuitenkin menetetään tuulipuiston elinkaaren aikainen sähköntuotanto.  

Arvioinnissa tuulivoimalla tuotetun energian oletetaan vaihtoehdossa VE1 korvaavan tuulipuis-
ton käyttövaiheessa muuta ilmaston kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuotettua sähköä 
sähkömarkkinoilla. Painuan kanavan tuulivoimapuiston vuosituotannon, 188 GWh (8 MW voi-
malat), korvaamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt eri polttoaineilla on esitetty taulukossa 
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11-2. Taulukossa 11-3 on esitetty eri polttoaineilla tuotetun energian päästöt tuulivoimapuiston 
oletetun käyttöiän (25 vuotta) aikana. 

Taulukko 11-2. Painuan kanavan tuulivoimapuiston vuosituotannon, 188 GWh (8 MW 
voimalat), korvaamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt eri polttoaineilla tuotettuna. 
(Päästökertoimet Tilastokeskus 2021)  

 Päästö (t/a) 

Tuulivoima 0 

Maakaasu 37 000 

Kevyt polttoöljy, riki-
tön 

48 000 

Palaturve 70 000 

 

Taulukko 11-3.  Eri polttoaineilla tuotetun energian päästöt tuulivoimapuiston oletetun 
käyttöiän (25 vuotta) aikana. 

 Päästö (t CO2) tuulivoimapuiston oletetun 
käyttövaiheen aikana (25 vuotta) 

Maakaasu 925 000 

Kevyt polttoöljy, rikitön 1 200 000 

Palaturve 1 750 000 

 

 Sähköntuotannon päästökehitys Suomessa 

Eri sektoreiden laatimien vähähiilisyystiekarttojen mukaan sähkön tarve tulee kasvamaan huo-
mattavasti liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Lähteiden mukaan sähköntuotannon 
päästökerroin, joka on viimeisimmän mittauksen mukaan 96 g CO2/kWh, tulee muuttumaan 14 
g CO2/kWh vuonna 2035 ja 1 g CO2/kWh vuonna 2050 (Afry 2020).  

Painuan kanavan tuulivoimapuiston päästökerroin on yhteispäästöt (46 000 tonnia CO2ekv) ja-
ettuna toiminta-ajalle (25 vuotta) ja vuosipäästö (1840 tonnia CO2ekv) jaettuna vuosituotannolle 
188 GWh varovaisuusperiaatteen mukaan, jolloin saadaan 9,8 g CO2ekv/kWh. 

Päästökertoimia ei kuitenkaan ole mielekästä verrata, sillä tuulivoimasta ei aiheudu käytönaikai-
sia päästöjä ja hyvin todennäköisesti koko Suomen sähköntuotannon päästökertoimessa ei ole 
otettu huomioon tuotantolaitosten rakentamisesta tai purkamisesta aiheutuneita päästöjä. Li-
säksi Painuan kanavan päästöt ovat hiilidioksidiekvivalentteja toisinkuin Afryn taustaraportin 
päästökertoimissa ei ole mukana ekvivalentteja. 

11.3 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sääolosuhteiden aiheuttamat riskit  

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän esimerkiksi sademääriä, tulvariskiä ja merenpinnan-
nousua sekä tuulisuutta ja myrskyjä. Hankkeelle mahdollisesti aiheutuvat riskit liittyvät näistä 
erityisesti tuulisuuden vaikutuksiin tuulipuiston toimintaan.  

Ilmatieteenlaitoksen mukaan voimakkaimmat myrskyt ovat Suomessa yleensä talvisin, jolloin 
myös tuulivoiman tuotanto on suurimmillaan. Suomessa myrskyluokitukseen päästään kun 10 
minuutin keskituulen nopeus on vähintään 21 m/s. Jos tuuli yltyy pitkäksi aikaa liian kovaksi (25–
30 m/s) voimaloiden kestokykyyn ja turvallisuusvaatimuksiin nähden, niin voimalat kytketään 
pois verkosta ja sammutetaan. Yli 30 m/s myrskyt ovat melko harvinaisia Suomessa. Painuan 
kanavan tuulivoima-alueen tuuliolosuhteita seurataan tarkasti. 
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11.4 Yhteenveto ja epävarmuudet 

Alla olevaan taulukkoon 11-4. on koottu Painuan kanavan tuulivoimapuiston konservatiivisesti 
arvioidut ja lasketut keskeiset elinkaaripäästöt hankevaihtoehdolle VE1. Tuloksia tulkittaessa 
huomattava on, että kaikki rakentamisinvestoinnit aiheuttavat päästöjä (rakentamisen päästö-
piikki). 

Taulukko 11-4. Painuan kanavan tuulivoimapuiston ilmastovaikutusten kannalta keskeisten 
elinkaarivaiheiden keskimääräiset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt*.  

 VE 1 

Tuulivoimapuiston materiaali- ja tuotevaihe 39 000 tonnia CO2ekv 

Tuulivoimapuiston rakentamisvaihe (kuljetukset, ra-
kentaminen, hiilinielut) 2 100–3 700 tonnia CO2ekv 

Tuulivoimapuiston elinkaaren loppu ts. purkaminen 

1 600–2 800 tonnia CO2ekv 

Yhteensä  42 700–45 500 tonnia CO2ekv 

*Voimalatyyppi valitaan hankesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa. Päästöt on arvioitu 8 MW yksikköte-
holle. 

0-vaihtoehdossa tuulivoimahanketta ei toteuteta, jolloin tuulipuiston materiaaleihin, rakenta-
miseen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. Toi-
saalta 0-vaihtoehdossa kuitenkin menetetään tuulipuiston elinkaaren aikainen sähköntuotanto. 
Jos se korvataan ilmaston kannalta haitallisemmilla polttoaineilla tuotetulla sähköllä, koko tuu-
livoimapuiston suunnitellun käyttö- ja tuotantovaiheen (25 vuotta) päästöt polttoaineesta riip-
puen ovat noin 925 000–1 750 000 tonnia CO2, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellä 
olevassa taulukossa esitetyt tuulivoimapuistolle arvioidut elinkaaripäästöt saatavilla olevien 
päästökertoimien poikkeavuuksista huolimatta.  

Merkityksellisimmät epävarmuustekijät arvioinnissa koskevat voimalatyypin päästöjä sekä ener-
giantuotantotehoa, joiden kohdalla jouduttiin tekemään oletuksia. Painuan kanavan tuulivoima-
latyyppi ei ole tiedossa, joten arvioinnissa käytettiin Vestas Windsystemsin toteuttamassa LCA-
tutkimuksessa käytettyä tuulivoimalatyyppiä. On kuitenkin odotettavissa, että tulevaisuudessa 
tuulivoimalat kehittyvät suuremmiksi ja tehokkaammiksi sekä myös rakennusmateriaalit, työko-
neet ja rakennusteollisuus ovat yhä vähäpäästöisempiä. Vaikutukset sijoittuvat myös eri ajan-
kohtiin, kun otetaan huomioon materiaalien tuottaminen ja rakentaminen sekä energian pääs-
töjen pienentyminen. 
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12 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA ARVOKKAISIIN LUONTOKOHTEISIIN 

12.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen osalta kasvillisuusvaikutusten tarkastelualue käsittää pää-
asiassa rajatun tuulivoimapuiston sekä sen sähkönsiirtoreitin. Alueen inventoinneissa tunnistet-
tiin arvokkaita suoluontokohteita. Alueen kasvillisuustyypit ovat vahvasti metsätalouden muok-
kaamia, ja alueella on runsaasti turvekankaita sekä rämemuuttumia. Hankkeen aiheuttamia vai-
kutuksia tavanomaiselle metsä- ja suoluonnolle tarkastellaan pääasiassa nykytilassaan olevien 
suomuuttumien sekä talousmetsien lajiston kannalta. Rajatuille suoluontokohteille kohdistuvia 
vaikutuksia tarkastellaan niihin kohdistuvien hydrologisten muutosten kautta.  

12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Painuan kanavan hankealueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys on toteutettu heinä-elo-
kuussa 2020 parhaan kasvukauden aikaan, ja selvitykseen on käytetty kaksi maastotyöpäivää. 
Tämän lisäksi alueen metsätyyppejä ja yleisiä luontoarvoja on tarkasteltu alueen pesimälinnus-
toselvitysten yhteydessä sekä lokakuun alussa 2020, jolloin toteutettiin yhden maastotyöpäivän 
tarkastelu talousmetsäalueilla hankealuerajauksen hieman muuttuessa.  

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen tulokset on raportoitu tarkemmin erillisessä luontosel-
vitysraportissa (liite 6). Raportissa on esitetty myös alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys-
ten inventointireitit.  

Tausta-aineistot 

Hankesuunnittelun alkuvaiheessa luontoselvitysten tausta-aineistoiksi on tiedusteltu uhanalais-
rekisterin paikkatietoja (POPELY 4/2020), minkä lisäksi on tarkistettu myöhemmin lajitietokes-
kuksen paikkatietoja sekä alueelta tai sen lähialueelta aiemmin laadittuja selvityksiä. Kattavia 
luontoselvityksiä juuri kyseiselle alueelle ei ole aiemmin toteutettu. Lisäksi on tarkasteltu Met-
säkeskuksen avointa metsävaratietoa mahdollisten metsäsuunnittelussa paikannettujen metsä-
lakikohteiden osalta (Suomen Metsäkeskus 2020 ja 2022).  

Luontotyyppien ja lajiston inventointien periaatteet 

Inventoinnissa tarkasteltiin alueen yleispiirteitä ja kohdistettiin hankealueelle luontokohteiden 
arvokohdetarkastelu, jonka taustatietoina hyödynnettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelua. Erityi-
sesti tarkasteltiin seuraavia luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita: 

Erityisesti huomioitavat luonnonarvot (Mäkelä & Salo, 2021): 

• Luonnonsuojelulain nojalla suojellut luontotyypit (LSL 4. luku 29 §) 

• Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VL 2. luku 11 §)  

• Uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio, 2018ab) 

• Erityisesti suojeltavien kasvilajien esiintymät (LSL 47 § / Luonnonsuojeluasetus (LSA) 22 §) 

• Uhanalaisten kasvilajien esiintymät (Hyvärinen ym., 2019) 

• Luontodirektiivin liitteen II kasvilajien esiintymät (LSL 5 a § ja 47 §) ja liitteen IV(b) kasvilajien esiintymät (LSL 
49 §) 

Muut huomioitavat luonnonarvot (Mäkelä & Salo, 2021): 

• Silmälläpidettävät, puutteellisesti tunnetut ja alueellisesti uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio, 
2018ab) 

• Rauhoitettujen (LSL 42 §), silmälläpidettävien (Hyvärinen ym., 2019) ja alueellisesti uhanalaisten (Ympäris-
töministeriö & Suomen ympäristökeskus, 2021) kasvilajien esiintymät 

• Riistalajiston kannalta arvokkaat elinympäristöt 

• Metsälain 10 § mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt (vastaavien kohteiden tarkastelu sisältyy uhan-
alaisten luontotyyppien tarkasteluun, metsälain 10§:n kohteita ei selvitetä erikseen, Mäkelä & Salo, 2021) 
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• Muuten suojelullisesti huomioitavien ja arvokkaiden lajien esiintymät sekä muut luonnon monimuotoisuu-
den kannalta huomionarvoiset kohteet 

Lajiston ja luontotyyppien sekä niiden muodostamien kokonaisuuksien ja verkostojen perus-
teella rajatut luontokohteet arvotettiin Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman uuden ohjeis-
tuksen (Mäkelä & Salo 2021) mukaan neljään eri arvoluokkaan. Arvottamisessa käytettiin ta-
pauskohtaista harkintaa kriteerejä soveltaen siten, että kohteen edustavuus ja luonnontilaisuus 
saattoivat joko laskea tai nostaa sen arvoa luokkien 2–4 välillä yhden pykälän verran.  

 

 

 

 

 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksistä sekä vaikutusarvioinneista on vastannut FM biologi 
Minna Takalo FCG Finnish Consulting Group Oy:stä.   

 Vaikutusarviointi ja käytetty kriteeristö 

Monitavoitearviointi on YVA-hankkeissa käytettävä arviointimenetelmä, jota on kehitetty Impe-
ria –hankkeessa (Suomen Ympäristökeskus 2015). Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa järjes-
telmällinen tapa ja tarkoin määritellyt kriteerit vaikutusarviointiin. Kasvillisuuteen ja luontokoh-
teisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetyt kriteerit on määritelty Imperia -hankkeen 
esitysten pohjalta tuulivoimahankkeisiin sopiviksi (FCG Finnish Consulting Group). Kasvillisuu-
delle ja luontokohteille muotoillut, kohteen/lajin herkkyyden ja vaikutuksen suuruusluokan ar-
vioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty YVA-selostuksen liitteessä 1. Muutoksen kohteen herk-
kyydestä ja vaikutuksen suuruudesta (voimakkuus, laajuus, kesto ja palautuvuus) saadaan joh-
dettua vaikutuksen merkittävyys. Arviointimenetelmän periaatteita on esitelty tarkemmin YVA-
selostuksen luvussa 6.  

Luontotyyppien herkkyyden määrittely perustuu luontotyypin suojelustatukseen Suomen luon-
nonsuojelulainsäädännössä, vesi- ja metsälain suojelusäädöksissä sekä Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa. Lajiston osalta herkkyysmääritys pohjautuu kansainvälisen luonnon-
suojeluliiton (IUCN) punaisen listan käyttämään luokitukseen, Suomen luonnonsuojelulakiin 
sekä EU:n direktiiveihin. 

Muutoksen suuruusluokan määrittelyssä arvioidaan vaikutuksen alaisina olevien kasviyksilöiden 
ja/tai populaatioiden osuutta suhteessa vastaavien elinympäristöjen yleisyyteen tai lajien esiin-
tymistiheyteen ympäröivällä alueella. Luontotyyppitarkastelussa käytetään vastaavaa määritte-
lyä elinympäristöjen suhteen. Määrittelyssä huomioidaan myös vaikutuksen voimakkuus ja 
kesto sekä lajin/luontotyypin kyky palautua. 

 

12.3 Alueen kasvillisuuden ja luontotyyppien nykytila 

 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Yleiset kasvillisuusolosuhteet  

Oulujärven länsiosat sijaitsevat keskiboreaalisella Pohjanmaan (3a) metsäkasvillisuusvyöhyk-
keellä ja soiden osalta seutu sijoittuu Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoiden (3a) alueelle. 
Laajemmin tarkasteltuna Oulujärven länsipuolella kallioperä koostuu happamista kivilajeista eli 
graniitista ja kneissistä, joten hankealueen potentiaali vaateliaamman kalkkivaikutteisen lajiston 
esiintymiselle on vähäinen ja alueen suot ovat pääosin karuja.  Hankealue sijoittuu yhdelle 3. 
jakovaiheen valuma-alueelle (Nikulanoja, 57.046).  

1. Lainsäädännöllä turvatut kohteet 
2. Erityisen tärkeät kohteet 

3. Monimuotoisuutta turvaavat kohteet 

4. Monimuotoisuutta tukevat kohteet 
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Hankealue on vahvasti metsätalouskäytössä ja alueelle sijoittuu runsaasti ojitettua turvemaata. 
Alueen pohjoisosiin sijoittuu pieniä peltolohkoja.  

Alueellisesti tarkastellen Vaalan kunnan lounaisosassa tyypillisesti luontoarvot liittyvät laajoihin 
rimpisiin soihin, joista edustavimmat ovat suojelu- ja Natura-verkostossa. Lehtojen ja vanhojen 
metsien kohteita seudulla on hyvin vähän. 

Alueen kasvillisuustyypit ja suometsien historia 

Painuan kanavan selvitysalueelle sijoittuu niukasti varsinaisia kivennäismaan metsätyyppejä.  
Alueen pohjoisosissa, Ojanlatvakankaan ympäristössä esiintyy variksenmarja-puolukkatyypin 
mäntyvaltaisen kuivahkon kankaan tasaikäisiä ja nuoria kasvatusmetsiä. Alueen metsäkuvioiden 
ikä vaihtelee nuorista taimikoisata noin 30–60 vuotiaisiin männiköihin. Sekapuustoisia tuoreen 
kankaan kuvioita ja ruohokorpimuuttumia sijoittuu Ojanlatvakankaan ja Perämaanrimmen pel-
toalueen välille. Alueen pohjoisosissa, kivennäismaapohjalla on useita päätehakkuualoja.  Tur-
vemaiden metsät ovat tiuhaan ojitettuja, ja pääosa alueen metsäkuvioista on suometsiä. Pai-
nuan kanavan selvitysalueelta ei tunnistettu luontokohderajauksella huomioitavia metsien luon-
toarvoja. Iäkkäämmän metsän kuvioita alueelle ei sijoitu. Selvitysalueen pohjoisosissa esiintyy 
varttunutta turvekankaan männikköä.  

Hankealue on alun perin yhtenäistä Matorimmen-Konttirimmen-Paskarimmen-Ojanlatvarim-
men muodostamaa laajaa aapasuokokonaisuutta, jonka Siikajoen uittokanavan kaivaminen on 
ensimmäisenä katkaissut. 1970-luvun peruskartalta on havaittavissa, että Sinivetorimmen alu-
eelle on alettu toteuttamaan voimakkaita ojituksia ja laajan rimpialueen vesiä on johdettu Niku-
lanojan kautta Neittävänjokeen ja Siikajokeen. Muut hankealueen rimpisuot ovat olleet 1970-
luvulla vielä laajasti ojittamattomia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia Oulujärven länsipuolella, missä 
rimpisten aapasoiden alue on ollut varsin mittava.  Nykytilanteessa aiemmin laajan yhtenäisen 
suoaltaan alueet ovat vahvasti ojitettuja ja suoluontotyyppien kannalta luonnontilaisen kaltai-
sena sälyneitä ovat ainoastaan Matorimmen ja Kuusirimmen märimmät osat. Hankealue on lä-
hes kauttaaltaan ns. suometsien vallitsemaa, joten entisten avoimien rimpinevojen ojitusten jäl-
keen alueella esiintyy runsaasti eri kehitysvaiheissa olevia turvekankaita. Kuusirimmen pohjois-
puolelle sijoittuu hyvin vahvasti käsiteltyjä nuoria suopohjaisia metsiä, useita päätehakkuita, au-
rattuja metsäpohjia ja pienialaisia riistapeltoja entisillä metsäkoneen ajourilla.  

 Kuva 12.1. Hankealueen pohjoisosan nuorten kehitysvaiheiden talousmetsiä.  

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto 

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet, joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkastelta-
van alueen luontoarvoja ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Suomen toisessa luontotyyp-
pien uhanalaisuusarvioinnissa (Kontula ym. 2018) luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu 
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yleisesti koko maassa sekä erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Oulujärven länsipuo-
len alue sijoittuu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, joka luetaan luontotyyppien uhan-
alaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan maankäy-
tössä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Ar-
vokkaalla luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa.  

Arvokkaiden luontotyyppien osalta Painuan kanavan tuulivoimapuiston hankealueella ei 
esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, vesilain 2 luvun 11 §:n määritelmän 
mukaisia arvokkaita ja luonnontilaisia pienvesiä tai lajiston perusteella lainsäädännöllä suojat-
tuja kohteita (arvoluokka 1). Hankealueelta paikannettiin ja rajattiin kaksi erityisen tärkeää suo-
luontokohdetta, Matorimpi ja Kuusirimpi (arvoluokka 2) sekä kolme pienempää, monimuotoi-
suutta turvaavia ja tukevia virtaveden lähiympäristön tai suoluonnon huomioitavaa kohdetta 
(arvoluokka 3. ja 4.). Metsäkeskuksen (Suomen Metsäkeskus, 2022) avoimen tietokannan pe-
rusteella tarkastellulla hankealueella ei sijaitse Kemera-ympäristötukikohteita, eikä alueelle si-
joitu metsäsuunnittelussa huomioituja metsälain 10 §:n mukaisia erityisen arvokkaita elinympä-
ristöjä.  

Kuva 12.2. Hankealueelta rajatut ja arvotetut luontokohteet. Luontokohteiden tarkempi ku-
vailu on esitetty YVA-selostuksen liitteenä olevassa luontoselvitysraportissa.  

Huomionarvoisen lajiston osalta hankealueelta ennen maastoselvityksiä hankitun uhanalaisre-
kisteritiedon (Eliölajit -tietokanta, 2020) ja Lajitietokeskuksesta tarkistetun tiedon (2022) perus-
teella alueelta ei ole tiedossa uhanalaisstatuksen omaavaa lajistoa (CR, EN, VU) tai direktiivila-
jiston esiintymiä. Laji.fi -tietokannan (Suomen lajitietokeskus, 2022) tarkastelulla hankealueelta 
on tiedossa aiempia lajihavaintoja soiden huomionarvoisista lajeista. Hankealueen maastoin-
ventoinneissa ei paikannettu uhanalaisuusluokituksessa varsinaisesti uhanalaisia (EN, CR, VU) 
lajeja. Maastoinventoinneissa (2020) alueen rimpisiltä soilta havaittiin silmälläpidettävää (NT) 
suopunakämmekkää, Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin lukeutuvaa vaaleasaraa sekä 
alueellisesti uhanalaista (RT) rimpivihvilää ja alueellisesti uhanalaista sekä silmälläpidettävää 
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(NT, RT) ruskopiirtoheinää. Kaikki edellä mainitut lajit indikoivat alueelta rajattujen suoluonto-
kohteiden mesotrofiaa. Vanhoina havaintotietoina alueelta on myös edellä mainitut lajit sekä 
mm. kaitakämmekän ja punakämmekän risteymää (D. incarnata x traunsteineri) ja lapinkäm-
mekkää (D. majalis ssp. lapponica), joiden havaintotietoja sijoittuu Sinivetorimmen alueella ole-
van Kajaven voimalinjan alueelle. Kesän 2022 inventoinneissa lapinkämmekkää ei havaittu, 
mutta lajia saattaa silti edelleen esiintyä alueen rimpisillä mesotrofisilla soilla. Vanhoissa havain-
totiedoissa hankealueelta on runsaasti havaintopaikkoja vaaleasarasta, alueilla, jotka ovat ny-
kyisin vanhoilla ojikkoalueilla ja turvekankailla. Lisäksi alueen vanhoissa havaintotiedoissa esiin-
tyy soiden ravinteisuutta indikoivaa lajistoa, kuten villapääluikkaa, äimäsaraa, hoikkavillaa, rus-
kopiirtoheinää. Osa vanhoista havaintotiedoista on paikkatiedon osalta epätarkkoja, joten ky-
seiset lajiesiintymät ovat todennäköisesti alueen rimpisillä soilla.  
 

12.4 Tuulivoimarakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luon-
tokohteisiin 

 Yleiset kasvillisuusvaikutukset hankkeessa 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilta raivataan rakennus- ja asennustöitä varten puusto noin 
hehtaarin laajuiselta alueelta. Uusia huoltoteitä varten puusto poistetaan teiden rakentamisalu-
eilta tien molemmin puolin, ja myös parannettavien teiden alueella puustoa voidaan joutua hie-
man poistamaan.  

Rakentamisaikana rakentamisalueiden raivaamisen seurauksena voimaloiden ja huoltotiestön 
lähialueiden kasvillisuus muuttuu avoimemman kasvupaikan lajistoksi. Reunavaikutuksen li-
sääntyminen suosii avoimiin ympäristöihin sopeutunutta lajistoa. Hankealueelle sijoittuvien 
metsäkuvioiden nykytila on yleisesti hyvin reunavaikutteista ja avointa runsaiden pienten pää-
tehakkuiden sekä puuston nuoren iän vuoksi. Metsien lajistolle kohdistuvat vaikutukset raken-
nuspaikoilla ovat pysyviä tuulivoimapuistojen toiminta-ajan. Ne arvioidaan kuitenkin kokonai-
suudessaan vähäisiksi, koska rakentamisen alle jäävän metsämaan pinta-ala on kohtalaisen vä-
häinen suhteessa koko rajattuun hankealueeseen. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa karuihin 
ja alueellisesti sekä valtakunnallisesti hyvin yleisiin metsäluontotyyppeihin ja niiden peruslajis-
toon.  

Kivennäismaalle sijoittuvissa rakennuspaikoissa kasvillisuusvaikutukset ovat ominaisuuksiltaan 
jossain määrin pysyviä, sillä toiminnan loputtua, maisemoinnin jälkeen alueelle tyypillinen lajisto 
ei kovin nopeasti täysin palaudu, johtuen muutoksista maaperän ominaisuuksissa (podsoli- ja 
turvemaan poisto, soramassojen tuonti) ja vesitaloudessa (tiepenkereet).  

Turvepohjalle aiheutuvat vaikutukset niin ikään muuttavat kasvupaikan ominaisuuksia, sillä koh-
teelle tuodaan runsaasti murskeita ja maamassoja. 

 Vaikutukset arvokkaille luontokohteille ja lajistolle 

Hankeen luontoselvityksissä paikannettiin ja arvotettiin hankesuunnittelussa huomioitavia luon-
tokohteita, jotka ovat osittain olosuhteiltaan muuttuneita suoluontokohteita sekä virtaveden 
lähiympäristön puustoltaan monimuotoisempaa aluetta. Talousmetsäalueilla nämä kohteet mo-
nipuolistavat alueen luonnon monimuotoisuutta ja lajiston elinympäristöjä. Rajatut luontokoh-
teet on huomioitu voimaloiden sijoittelussa ja mahdolliset tielinjat sijoittuvat jo olemassa ole-
vien ajourien alueelle tai ne on mahdollista sijoittaa siten, etteivät ne patoa suoluontokohteille 
tulevien vesien kerääntymistä. Voimalarakentaminen saattaa hetkellisesti aiheuttaa kiintoaine-
kuormituksen lisääntymistä ojaverkostossa, mutta näillä ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia suoluontokohteiden nykytilaan. Nikulanojaan on johdettu alueen suometsien ja tur-
vemaiden kuivatusvesiä, eikä oja ole uomaltaan varsinaisesti luonnontilainen. Nikulanojan puus-
toisen lähiympäristön olosuhteisiin tuulivoimarakentamisella ei ole vaikutusta.  Hankkeen säh-
köasemaa on esitetty sijoitettavaksi alueen eteläosaan voimajohdon varrelle. Sähköaseman si-
jainnista riippuen Sinivetorimmen luonnontilaisemmilla keskiosilla esiintyvä vaatelias kasvila-
jisto kärsii edelleen kasvupaikan kuivahtamisesta, mitä on jo voimajohtorakentaminen sekä lä-
hialueen runsaat turvemaiden ojitukset aiheuttaneet. Mainitut lajit ovat silmälläpidettäviä sekä 
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mesotrofisten soiden indikaattorilajeja. Huoltotie- ja sähköasemarakenteet on syytä sijoittaa si-
ten, ettei luontokohteeksi rajattua potentiaalista vaateliaan kasvilajiston esiintymisaluetta hei-
kennetä sen hydrologian osalta.  

Taulukko 12-1. Luontokohteisiin ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys 
vaikkutuskohteittain. 

Vähäinen 
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Ei 
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--- 
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---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset luontokohteisiin ja kasvillisuuteen 
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Taulukko 12-2. Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus alueen talousmetsien 
ympäristöihin, luontokohteisiin ja kasvillisuuteen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu 
vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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12.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Rakentamisalueiden kasvillisuus suurelta osin talousmetsien lajistoa. Erityisiä vaikutusten lieventämis-
toimia ei ole tarpeen erikseen tarkastella hankealueen luontotyyppeihin kohdistuvissa vaikutuksissa. 
Osittain luonnontilaansa säilyttäneet, ehkä pienetkin suoluontokohteet on rajattu ja esitetty huomioi-
taviksi, jotta yleinen metsä- ja suoseutujen pirstoutuminen ei kaventaisi lajiston elinympäristöjä ja kas-
vupaikkoja entisestään. Rajatuilla ja huomioiduilla luontokohteilla on mekrityksensä myös lajiston eko-
logisten yhteyksien säilymisessä. Pienille puustoisille soille ei kohdistu metsätaloustoimia, jolloin ne 
säilyvät usein rauhallisina alueina ja kulkuyhteyksinä metsäseuduilla.  

12.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Kasvillisuusvaikutusten osalta arvioinnin epävarmuudet liittyvät tiesuunnitteluun, josta ei ole lopullisia 
tietoja vaikutusarvioinnissa.  
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13 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 

13.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella pesimälinnuston elinolosuhteita sekä aiheut-
taa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavalle tai siellä levähtävälle ja ruokailevalle linnustolle. 
Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöjakauma jossain määrin muuttuu, jolloin joidenkin la-
jien käyttämiä pesimäpaikkoja poistuu. Toisaalta rakentaminen luo myös uusia elinympäristöjä toisille 
lajeille. Olennaisia ovat vaikutukset suojelullisesti huomionarvoiseen sekä tuulivoiman linnustovaiku-
tuksille herkkään lintulajistoon. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
osaan, joiden vaikutusmekanismit eroavat oleellisesti toisistaan (Koistinen 2004): 

• Rakentamisen aiheuttamien elinympäristömuutosten vaikutukset alueen linnustoon  

• Häiriö- ja estevaikutukset lintujen pesimä- ja ruokailualueilla, niiden välisillä alueilla ja 
muuttoreiteillä  

• Törmäyskuolleisuus ja sen vaikutukset alueen linnustoon sekä lintupopulaatioihin. 

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista seikoista muo-
dostuvat alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä 
on alueen linnustoon sekä mahdollisesti lajien populaatioihin laajemmin. 

Mellerin (2017) laatimassa laajassa kirjallisuuskatsauksessa tuulivoiman linnustovaikutuksista tode-
taan yhteenvetona, että nykytiedon mukaan laajamittaisellakaan tuulivoiman lisärakentamisella tuskin 
olisi merkittäviä linnustovaikutuksia Suomessa, jos tuulivoimalat sijoitetaan muualle kuin herkimpien 
lajien (esimerkiksi merikotka ja maakotka) ja elinympäristöjen (esimerkiksi lintukosteikot) läheisyy-
teen. Erityisesti metsäympäristöön sijoitettavilla tuulivoimaloilla, etenkin jos ne ovat kauempana ran-
nikosta, ei tutkimusten mukaan luultavasti olisi merkittäviä linnustovaikutuksia. 

13.2 Vaikutusalue 

Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja, eikä 
sitä voida määritellä kovin tarkasti. 

Pesimälinnuston osalta elinympäristöjä muuttavat vaikutukset sekä häiriövaikutukset eivät ulotu kovin 
laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa laji- ja aluekohtaista vaihtelua. 
Eräiden tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu ulottuvan yli 500 metriä kauemmas tuu-
livoimaloista, kun taas esimerkiksi suurten petolintujen pesimäpaikkoihin kohdistuvat vaikutukset 
saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä kauempana suorien vaikutusten esiintymi-
nen on epätodennäköistä. Epäsuorien vaikutusten, kuten lintujen ruokailulentoihin kohdistuvien este-
vaikutusten, osalta vaikutusalue voi ulottua jopa useamman kymmenen kilometrin etäisyydelle, jos 
tuulivoimalat sijoittuvat esimerkiksi lintujen pesimäalueiden sekä merkittävien ruokailualueiden väliin 
tai muuttokaudella lepäilyalueen sekä yöpymisalueen väliin. 

Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi teoriassa ulottua lintujen pesimäalueelta niiden koko 
muuttoreitin varrelle ja aina talvehtimisalueelle saakka, jossa useilla tuulivoimahankkeilla voi olla myös 
yhteisvaikutuksia linnustoon. Mutta näiden vaikutusten selvittäminen on käytännössä mahdotonta.  

13.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 Yleistä 

Arviointityön tueksi ja toteutettujen selvitysten lähtötiedoiksi on hankittu olemassa olevia linnustotie-
toja sekä hankealueelta että sen lähiympäristöstä, kuten lähialueilla toteutettuja muutonseurantoja, 
petolintuja ja muita suojelullisesti arvokkaita lintulajeja koskevia pesäpaikkatietoja Metsähallituksen 
petolinturekisteristä sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistosta ja Sääksirekiste-
ristä. 
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Toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä kerätty havaintoaineisto sekä muu olemassa oleva tieto 
analysoitiin ja hankkeen linnustovaikutukset arvioitiin käytettävissä olevien aineistojen sallimalla tark-
kuudella. Linnustovaikutukset arvioitiin tuoreimpaan tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistuun kir-
jallisuustietoon sekä arvioinnin laatijoiden omakohtaisiin kokemuksiin perustuen mm. suomalaisten 
toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen linnustovaikutusten seurannasta. Linnustovaikutusten arvi-
oinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota suojelullisesti arvokkaille lajeille, tuulivoiman linnustovaikutuk-
sille herkiksi arvioiduille lajeille tai linnustollisesti arvokkaille kohteille mahdollisesti kohdistuviin vai-
kutuksiin.  

Lisäksi on pohdittu hankkeen vaikutuksia lähialueen linnustollisesti arvokkaiden alueiden (mm. Natura-
, IBA- ja FINIBA-alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. Lähistön muiden tuulivoimapuistojen sekä tuu-
livoimahankkeiden yhteisvaikutukset linnustoon on arvioitu sillä tarkkuudella kuin se käytettävissä ole-
van aineiston perusteella on mahdollista. 

Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston nykytila ja käy-
tetyt maastotyömenetelmät on raportoitu tarkemmin tämän YVA-selostuksen tausta-aineistona ole-
vassa luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportissa 

 Selvitysmenetelmät 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston hankealueen ja sen lähivaikutusalueen linnustoa on selvitetty 
maastoinventoinneilla vuoden 2020 aikana. Linnustoselvitykset ovat koostuneet hankealueen pesimä-
linnustoinventoinneista ja syysmuutontarkkailusta. Kevätmuuton osalta arviointi perustuu lähialueilta 
olemassa olevaan aineistoon. Hankealueen linnustosta on saatu tietoja myös muiden alueella suori-
tettujen luontoselvitysten aikana. 

Pesimälintuselvitykset toteutettiin yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitet-
tua kartoituslaskentamenetelmää soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 1988). Linnustoselvitykset 
kohdennettiin suojelullisesti arvokkaiden (luonnonsuojelulailla ja -asetuksella säädetyt erityistä suoje-
lua vaativat lintulajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit sekä alueellisesti uhanalaiset lintulajit, 
EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit) lintulajien ja tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tie-
dettyjen lintulajien reviirien selvittämiseen ja niiden liikkeisiin tuulivoimapuiston hankealueella tai sen 
läheisyydessä. Painuan kanavan hankealueella erityishuomion kohteena olivat myös alueen ulkopuo-
lella sijaitsevat suot sekä yksittäiset, suojelullisesti huomionarvoiset lintuparit. Alueen pesimälinnus-
toselvityksiin käytetty työmäärä oli yhteensä noin neljä maastotyöpäivää. 

Hankealueen kautta muuttavaa linnustoa, lintujen muuttoreittejä ja lentokorkeuksia selvitettiin syys-
muuttokaudella 2020 hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvista tarkkailupaikoista. Lintujen syys-
muuttoa tarkkailtiin yhden ihmisen toimesta syys-lokakuussa (14.9.–14.10.2020) viiden maastotyöpäi-
vän aikana keskittyen lähinnä hanhien sekä petolintujen, erityisesti piekanaan ja maakotkaan, joiden 
tiedetty syysmuuttoreitti kulkee Perämeren pohjukasta kohti kaakkoa ja siten voi kulkea osittain han-
kealueen kautta. 

Kevätmuuton osalta Painuan kanavan alueen kautta muuttavan linnuston nykytilankuvaus perustuu 
olemassa olevaan aineistoon lähialueilta laadittujen muutonseurantojen perusteella. Aineistoa hyö-
dynnetään myös syysmuuton osalta. 

Lähialueilla on viime vuosina laadittu kattavia muuttolinnustoselvityksiä: 

- Naulakankaan tuulivoimapuisto (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2016): Tuulivoimapuisto-
alue sijaitsee lähimmillään lähes välittömästi Painuan kanavan etelä–lounaispuolella. 
Naulakankaan hankkeessa lintujen muutonseurantaa tehtiin kevät- ja syysmuuttokau-
della 2015. Kevätmuuttoa seurattiin 11 päivän aikana ja syysmuuttoa 10 päivän aikana. 
Muutonseurantapäivät pyrittiin ajoittamaan etenkin petolintumuuton kannalta muu-
ton huippupäiviin, sekä hanhien ja kurkien hyviin muuttopäiviin.  

- Kokkonevan tuulivoimapuisto, Kestilä (Pöyry Finland Oy 2017): Tuulivoimapuistoalue 
sijaitsee Painuan kanavan lounaispuolella n. 15 km etäisyydellä. Muuttotarkkailut ajoit-
tuivat vuodelle 2016 (syysmuutto) ja 2017 (kevätmuutto). Kevätmuuton seurantaa oli 
3 henkilötyöpäivää ja syysmuuton seuranta 3 henkilötyöpäivää.  
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- Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Siikalatva (Airix Ympäristö Oy 2014): Tuulivoi-
mapuistoalue sijaitsee n. 12 km Painuan kanavan etelä-kaakkoispuolella. Muuttotark-
kailut ajoittuivat vuodelle 2013 (syysmuutto) ja 2014 (kevätmuutto). Kevätmuuton seu-
rantaan käytettiin kaikkiaan 14 tarkkailupäivää. Syysmuuton seurantaan käytettiin kaik-
kiaan 17 päivää, eli kokonaisuutena muutontarkkailut kattoivat peräti 31 päivää ha-
jautettuna optimaalisille muuttopäiville. Kuten Painuan kanavan syysmuutontarkkai-
lussakin, koko havainnoinnin suoritti Vesa Hyyryläinen / PaltamoPandion. 

Mainittujen lähialueiden aineistojen lisäksi hyödynnetään myös kattavia toimivien tuulivoimapuistojen 
seurantatarkkailuja Simon ja Iin rannikolla (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2014–2019): Vuosina 2014–
2018 toteutettujen selvitysten kokonaistyömäärä on varsin mittava: Simon ja Iin alueella tarkkailua on 
ollut keväisin ja syksyisin yhteensä 324 maastotyöpäivää. 

Yllä mainitun aineiston lisäksi hajanaista lisätietoa seudun kautta muuttavasta linnustosta on saatu 
kaikkien hankealueella laadittujen linnustoselvitysten yhteydessä. 

 Arviointimenetelmät 

Suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen pesimälinnustoon sekä alueen kautta muuttavaan 
linnustoon arvioitiin hyödyntämällä tuulivoiman linnustovaikutuksista julkaistua tuoreinta kirjallisuus-
tietoa. Arvioinnissa on lisäksi hyödynnetty vuosien 2014–2019 linnustovaikutusten seurannan aikana 
saatuja kokemuksia lintujen käyttäytymisestä Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueelle (mm. Ii, Simo, 
Raahe, Pyhäjoki ja Kalajoki) rakennettujen tuulivoimapuistojen alueella niiden rakentamisen ja toimin-
nan aikana. 

Pesimälinnustoon kohdistuvina vaikutuksina arvioitiin rakentamisen (tuulivoimalat, huoltotiet, säh-
könsiirto) aikaisia vaikutuksia lintujen elinympäristöihin sekä lintuihin kohdistuvia häiriövaikutuksia 
(mm. melu, ihmisten ja työkoneiden liikkuminen). Tuulivoimapuiston toiminnan aikaisista vaikutuk-
sista arvioitiin linnustoon kohdistuvia häiriö-, este- ja törmäysvaikutuksia. Pesimälinnustoon kohdistu-
vien vaikutusten arvioinnissa on painotettu suojelullisesti arvokkaita lajeja sekä linnustollisesti arvok-
kaita kohteita. 

Muuttavaan linnustoon kohdistuvina vaikutuksina on arvioitu erityisesti tuulivoimaloiden aiheuttamia 
törmäys- ja estevaikutuksia sekä pohdittu lintujen muutonaikaisille lepäily- ja ruokailualueille kohdis-
tuvia vaikutuksia. Työn lopullinen vaikutusten arviointi on tehty sillä oletuksella, että linnut väistävät 
tuulivoimaloita, kuten useat tulokset Suomesta (FCG Finnish Consulting Group Oy 2014–2019) ja muu-
alta maailmalta osoittavat. 

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu alueen luonne suurelta osin ihmisen muokkaamana ja ylläpitä-
mänä elinympäristönä.  

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt 
kriteerit on esitetty liitteessä 1. Vaikutuskohteen herkkyyden sekä muutoksen suuruusluokan perus-
teella johdetaan arvio vaikutusten merkittävyydestä. Arviointimenetelmän periaatteita on esitelty tar-
kemmin YVA-selostuksen luvussa 6. Linnustoon kohdistuvien vaikutusten osalta arviointia on jaettu 
pienempiin osatekijöihin, koska esimerkiksi pesimälinnustoon ja muuttolinnustoon kohdistuvat vaiku-
tukset eroavat merkittävästi toisistaan vaikutustyyppien sekä vaikutusten herkkyyden ja muutosten 
suuruuden osalta. Linnustoon kohdistuva kokonaisarviointi on koottu eri osatekijöiden summana mer-
kittävimmän osavaikutuksen perusteella. 

13.4 Nykytila 

 Pesimälinnusto 

Painuan kanavan hankealue sijoittuu kohtalaisen rauhalliselle suo- ja metsäalueelle, jossa ihmistoi-
minta on luontaisesti melko vähäistä, voimakasta metsätaloustoimintaa lukuun ottamatta. Suurin osa 
alueen metsäpohjista on entistä rämevaltaista turvemaata, joka on ojitusten myötä muuttunut puo-
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lukka- ja varputurvekankaaksi. Osa soista on ojittamattomia avosoita. Varsinaisia hiekka- ja moree-
nimaiden kangasmetsiä hankealueelle sijoittuu vain vähän, lähinnä Ojanlatvankankaalle sekä Pieni 
Konttikankaalle. Alueen puusto on yleisesti nuorta, ja talousmetsien yleisestä rakenteesta johtuen iäk-
käämpien metsien lajisto alueella on vähäistä. 

Vuoden 2020 pesimälinnustoselvityksissä alueella havaittiin pesimäkaudella noin 48 lintulajia, jotka 
tulkittiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Alueen linnusto koostuu pääasiassa alueelli-
sesti yleisistä ja varsin tavanomaisista karujen metsätalousalueiden lintulajeista sekä suolajeista. Kuu-
sirimmen ja Matorimmen ojittamattomat keskiosat toimivat jossain määrin suolintulajien elinympäris-
tönä.  

Varpuslintulajisto koostuu pääasiassa alueellisesti tavanomaisesta lajistosta: metsän yleislajeista, ha-
vumetsälajeista ja vanhan metsän lajeista (luokittelu: Väisänen ym. 1998). Pesimälinnustoselvitysten 
perusteella alueen runsaslukuisimmat pesimälajit ovat pajulintu, peippo, harmaasieppo ja metsäkirvi-
nen. 

Hankealueen soilla esiintyy alueen soille tyypillinen kahlaajalajisto, kuten liro, kapustarinta, taivaan-
vuohi ja pikkukuovi, mutta lajien parimäärät ovat alhaiset. Myös kurkia pesii soilla useita pareja. Yhtä-
kään hankealueen suota ei voida pitää linnustollisesti erityisen merkittävänä. Hankealueen lähiympä-
ristössä on kuitenkin linnustollisesti huomattavasti arvokkaampia soita. 

Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan hankealueella ei sijaitse tiedossa olevia erityisesti suojel-
tavien lajien pesäpaikkoja (Stefan Siivonen, kirj. tiedonanto). Lähin tällainen laji kuitenkin pesii han-
kealuerajauksesta alle yhden kilometrin etäisyydellä. Lähimpään voimalaan etäisyyttä on n. 1,5 km.  
Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääksirekisterin mukaan hankealuetta lähin aktiivinen sääksen pe-
säpaikka sijaitsee n. 1,5 km etäisyydellä hankealuerajauksesta ja vajaan 2 km etäisyydellä lähimmästä 
voimalasta. Rengastustoimiston mukaan kanahaukan pesäpaikka sijaitsee hankealuerajauksella n. 700 
metrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta.  

Tehdyssä kanalintujen soidinpaikkaselvityksessä hankealueelta ei löydetty merkittäviä metson soidin-
paikkoja. Merkittäväksi soidinkeskukseksi katsotaan soidin, jolla soi kolme tai useampi kukkoa ja 
biotoopiltaan paikka soveltuu pysyväksi metson soidinpaikaksi. Yksinäinen soiva kukko havaittiin pesi-
mälinnustokartoitusten yhteydessä. Hankealueen ympäristössä metson soidinpaikkoja kuitenkin sijait-
see useita. Isompia teeren soidinkeskittymiä todettiin kaikilla hankealueen isommilla avosuokohteilla 
(3 kpl). Lisäksi teeriä oli tasaisesti ja runsaasti koko hankealueella. Latvasoidinta kuului toukokuun 
maastopäivinä eri puolilta aluetta. Yksittäisiä koiraita oli soitimella myös siellä täällä metsäteillä. Lisäksi 
muutamia pyypareja pesii hankealueella. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston hankealueelta tunnistetut linnustollisesti arvokkaat kohteet koos-
tuvat alueen suokohteista. Linnustollisesti arvokkaat kohteet on huomioitu arvokkaiden luontokohtei-
den rajauksissa.  

Lähimmillään noin 1,6 km etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle sijoittuu Suomen kansainvälisesti 
(IBA 024) ja kansallisesti (FINIBA 820183) tärkeä lintualue Oulujärven länsipuolen suot. Painuanlahti 
(FINIBA 820111) sijaitsee n. 2,4 km etäisyydellä aluerajauksesta itään.  

Havaituista varmasti tai todennäköisesti pesivistä 48 lajista 21 lajia on suojelullisesti huomionarvoisia. 
Useat huomionarvoiset lajit ovat kuitenkin alueellisesti melko tavanomaisia, vaikka niiden kannanke-
hitys onkin ollut taantuva. Lajit ja niiden suojelustatus on esitetty liitteenä olevan Luontoselvityksen 
taulukossa 3. Lajeista valtakunnallisesti uhanalaisiksi (vähintään VU, vaarantunut) luokiteltuja on neljä 
(sinisuohaukka, pyy, hömötiainen ja pajusirkku). Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain ja -asetuksen 
nojalla erityistä suojelua vaativaksi säädettyjä lajeja. Erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu hömötiainen 
on alueella varsin yleinen. Suojelullisesti huomionarvoisten lajien määrää lisää erityisesti hankealueen 
suot, joilla pesivistä lajeista huomattavalla osalla on jokin suojelustatus. 

 Muuttolinnusto 

Painuan kanavan hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti tärkeillä lintujen muuttoreiteillä (Toivanen, 
Metsänen & Lehtiniemi 2014). Pohjois-Pohjanmaan alueella lintujen muutto keskittyy voimakkaasti 
Perämeren rannikkovyöhykkeelle. Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren ja suurten järvien rannikot 
sekä suuret jokilaaksot muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. 
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Painuan kanavan hankealue sijaitsee kaukana tällaisista valtakunnallisesti merkittävistä muuttorei-
teistä. Lähin alueellisesti merkittävä muuttoa ohjaava tekijä on Oulujärvi, jonka molemmin puolin 
muuttoreitit jossain määrin tiivistyvät. Itäisin voimala sijaitsee noin 3 km Oulujärven länsipuolella. 
Muuttajamäärät alueella ovat selvästi pienemmät kuin esimerkiksi Perämeren rannikkoa seuraavalla 
valtakunnallisesti merkittävällä muuttoreitillä. Yleisesti sisämaa-alueella lintujen muutto on yksilömää-
rältään vähäistä ja luonteeltaan hajanaista. Alueellisesti tärkein yksittäinen hanhien ja kurkien leväh-
dys- ja ruokailualue Pelson peltoalue sijaitsee noin 10–15 km etäisyydellä hankealueen luoteispuolella 
(Luontokuva Pekka Helo 2012). Alueen levähtävien muuttolintujen määrät ovat kuitenkin etenkin syk-
syisin vähentyneet merkittävästi viime vuosina. Myös hankealueen eteläpuolelle sijoittuvalla Rumala-
Kuvaja-Oudonrimpien suoalueella (IBA-alue ja Natura-alue) on alueellista merkitystä lintujen pesimä-, 
lepäily- ja ruokailualueena. 

Painuan kanavan hankkeeseen liittyvän syysmuuttoselvityksen ja lähialueilla toteutettujen muuton-
tarkkailuiden perusteella tuulivoimarakentamisen kannalta merkittävimmät alueen kautta muuttavat 
lajit ovat valkoposki- ja metsähanhi, kurki ja piekana. Muiden lajien osalta havaittu muutto oli kaikissa 
havaintopisteissä yksilömäärältään vähäistä ja luonteeltaan hajanaista, eikä selkeitä muuttoreittien tii-
vistymiä havaittu.  

Alla käsitellään tiivistetysti olemassa olevan havaintoaineiston ja laaditun syysmuutontarkkailun pe-
rusteella hankkeen kannalta merkittävimpien lajien syys- ja kevätmuuton nykytila. Tarkemmin muut-
tajamääriä käsitellään liitteenä olevassa luontoselvityksessä. 

Kurki 

Pohjoisen Suomen osalta kurjen syysmuutolle on tyypillistä, että kurjet kerääntyvät pesimäalueiltaan 
pikkuhiljaa loppukesän ja alkusyksyn aikana tietyille lepäilyalueille suuriksi joukoiksi, mistä ne jatkavat 
tuulten kääntyessä otollisiksi kohti etelää. Pohjois-Pohjanmaan-Kainuun alueelta kurjet todennäköi-
sesti suurelta osin kerääntyvät Muhokselle. Pienempi osuus lähtee muutolle suoraan satunnaisilta 
pelto- ja suoalueilta, ja todennäköisesti näitä yksilöitä on havaittu muutamia satoja yksilöitä Painuan 
kanavan ja lähialueiden tarkkailuissa. Aiemmin Painuan kanavan länsipuolella sijaitsevat Pelson pellot 
ovat olleet alueellisesti merkittävä kurkien syksyinen kerääntymisalue, mutta viime vuosina yksilömää-
rät ovat olleet vähäiset.  

Keväällä kurkien muuttovirta ei ole niin keskittynyt kuin syksyllä, jolloin kurjet muuttavat varsin kapeaa 
käytävää Muhoksen lepäilyalueilta etelään. Lisäksi tuulen suunta vaikuttaa muuttorintaman leveyteen 
ja sijoittumiseen syksyä enemmän. Yleisesti voidaan todeta, että kurkimuutto kulkee leveänä rinta-
mana läpi Suomen, eikä esimerkiksi Pohjanlahden rannikkolinja muodosta kurjille samanlaista johto-
linjaa, kuten esim. hanhille ja joutsenelle. Näin ollen yksittäisen tuulivoimapuiston kautta muuttavien 
kurkien yksilömäärät jäävät keväisin yleensä varsin vähäisiksi.  

Painuan kanavan lähialueiden muutontarkkailuissa kurkia on havaittu kevätmuuton osalta vain muu-
tamia kymmeniä–pari sataa / muuttokausi, eli yksilömäärät ovat olleet hyvin vähäisiä. 

Piekana ja muut petolinnut 

Ennakkotietojen perusteella yhdeksi tuulivoimarakentamisen kannalta merkittäväksi alueen kautta 
syksyllä muuttavaksi lajiksi on arvioitu piekana. Tunnettu piekanan syysmuuttoreitti kulkee Perämeren 
pohjukasta kaakkoon kohti Oulujärveä. Oulujärven kohdatessaan muuttavat piekanat suuntaavat joko 
järven jommaltakummalta puolelta tai Neuvosenniemen ja Toukan saaren kautta Kajaanin puolelle ja 
edelleen kaakkoon. Näistä merkittävin on viimeksi mainittu ns. Toukan reitti. Järven länsipuolelta 
muuttavien piekanoiden osuus on selvästi pienempi kuin Toukan reittiä tai järven itä-koillispuolelta 
kulkevaa reittiä muuttavien lintujen osuus.   

Syksyn 2020 tarkkailussa havaittiin vain kuusi muuttavaa piekanaa, vaikka tarkkailupäiviä kohdennet-
tiin piekanamuutolle otollisiin päiviin. Osaltaan tulosten perusteella piekanat muuttavat pääosin Ou-
lujärven pohjois- ja itäpuolitse, mutta toisaalta pesimäkausi 2020 oli ilmeisen huono, minkä myötä 
syksyllä muuttavien piekanoiden määrät jäivät vähäisiksi koko Suomessa.  

Myös lähialueiden muutontarkkailuissa syksyiset petolintumäärät ovat olleet varsin alhaisia, lukuun 
ottamatta Naulakankaan tarkkailuissa havaittuja 138 piekanaa. Niistä 133 yksilöä havaittiin yhden päi-
vän (28.9.2015) aikana. Samana päivänä Perämeren koillisrannikon kautta havaittiin muuttavan yli 
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1000 piekanaa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Monin paikoin pohjoisessa Suomessa sekä ole-
tettavasti muilla pohjoisilla alueilla petolinnuilla oli vuonna 2015 erinomainen ravintotilanne ja siitä 
kautta hyvä pesimämenestys, mikä heijastuu myös muuttajamääriin. Kokkonevan tarkkailussa syksyllä 
2016 havaittiin kolmessa päivässä 36 piekanaa ja 20 muun petolintulajin yksilöä.  

Muiden petolintulajien osalta muuttajamäärät ovat olleet korkeintaan muutamia kymmeniä yksilöitä 
/ muuttokausi. Kaikille havaintopisteille oli yhteistä, että petolinnut muuttivat leveänä rintamana il-
man merkittäviä tiivistymiä muuttoreiteissä. 

Keväisin Painuan kanavan lähialueiden muutontarkkailuissa havaitut petolintumäärät, ml. piekana, 
ovat olleet varsin alhaisia. Kuten syksylläkin, petolinnut muuttivat leveänä rintamana ilman selkeitä 
tiivistymiä.  

Valkoposki- ja metsähanhi 

Yksi Suomen syksyisen linnuston merkittävimmistä ja näkyvimmistä muutoksista on tapahtunut han-
hien muuttoreiteissä. Perinteisesti valtaosa idässä Siperiassa pesivistä hanhista (metsä-, tundra- ja val-
koposkihanhi) ovat muuttaneet Kaakkois-Suomen kautta tai kokonaan Suomen kaakkoispuolelta Suo-
menlahdelle ja edelleen Viroon. Viime vuosina muuton kuva on kuitenkin muuttunut. Enenevissä mää-
rin lepäileviä hanhia on jäänyt Itä- ja Kaakkois-Suomen pelloille ruokailemaan. Muutaman viime syksyn 
aikana myös Oulun seudun ja Liminganlahden ympäristöön on muuttanut runsaasti hanhia, osittain 
suotuisten tuulten ohjaamina. Syksyllä 2020 poikkeuksellisen suuri määrä hanhia muutti Suomen 
kautta, lisäksi poikkeuksellisen pohjoista reittiä, ja hanhia havaittiin aina Lappia myöten.  

Myös Painuan kanavan tarkkailussa hanhia havaittiin runsaasti. Ylivoimaisesti runsain laji oli valkopos-
kihanhi, joita havaittiin 862. Perinteisesti pohjoisen Suomen runsainta muuttavaa lajia, metsähanhia 
havaittiin vain 77 yksilöä. Kurkien tapaan hanhet muuttivat etelän ja lounaan välille pääasiassa varsin 
kapeaa käytävää hankealueen länsipuolelta ja osittain sen länsiosan kautta. 

Myös syksyllä 2015 Naulakankaan tarkkailussa havaittiin (aiempiin syksyihin verrattuna) keskimää-
räistä runsaampaa hanhimuuttoa. Valkoposkihanhia laskettiin 1121 ja metsähanhia 1262 yksilöä. Pai-
nuan kanavan havainnoista poiketen Naulakankaalla muuttoreitin todettiin olevan leveä ilman havait-
tavaa tiivistymää. Metsälamminkankaalla syksyllä 2013 havaittiin 420 valkoposki- ja 68 metsähanhea. 
Lisäksi havaittiin 11 tundrahanhen parvi. Kokkonevalla syksyllä 2016 havaittiin vain 50 metsä- ja mää-
rittämätöntä hanhea.  

Tulevat syksyt näyttävät, onko Suomen kautta runsaslukuisena muuttavat hanhet pysyvä ilmiö, vai ohi-
menevä, suotuisten olosuhteiden aikaansaama. 

Keväällä merkittävä metsähanhien fabalis-rodun (ns. taigametsähanhi) lepäilyalue sijaitsee Oulun ete-
läpuolella ns. Oulun seudun lepäilyalueella, minne ne muuttavat Pohjanlahden rannikkoa seuraten. 
Sieltä hanhet hajaantuvat pikkuhiljaa suoraan pesimäsoilleen, eikä rannikon kaltaisia merkittäviä, tii-
viitä muuttoreittejä enää tämän alueen itä- tai pohjoispuolelle muodostu.  

13.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Vaikutukset pesimälinnustoon 

Hankkeen merkittävimmiksi pesimälinnustoon kohdistuviksi haittavaikutuksiksi arvioidaan rakentami-
sen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset (voimalapaikkojen sekä tie- ja sähkönsiirtolinjojen ai-
heuttama elinympäristöjen muuttuminen ja pirstoutuminen) sekä tuulivoimaloiden rakentamisen ja 
toiminnan aikaiset häiriövaikutukset (lisääntynyt ihmistoiminta, melu, tuulivoimaloiden karkottava 
vaikutus). 

Hankealueen metsäisillä osilla, joille rakentaminen kohdistuu, pesivä linnusto koostuu enimmäkseen 
alueellisesti yleisistä ja metsätalousvaltaisilla alueilla runsaslukuisena pesivistä lintulajeista, minkä 
vuoksi tuulivoimapuiston rakennustoimien ja käytön aikaiset vaikutukset näillä alueilla kohdistuvat 
pääasiassa alueellisesti tavanomaiseen lintulajistoon. Suunnitellut voimalapaikat sijaitsevat luonnonti-
lansa menettäneillä talousmetsäkohteilla, ja alue on jo nykyisellään niin laajasti ja voimakkaasti met-
sätaloustoimien muuttama, että tuulivoimahankkeen arvioidaan lisäävän metsätalouden jo aiheutta-
mia, huomattavasti voimakkaampia ja laaja-alaisempia elinympäristövaikutuksia suhteellisesti vain hy-
vin vähän. Valtaosa metsäisillä alueilla pesivistä lajeista on varpuslintuja, joihin tuulivoimapuistojen 
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elinympäristöjä muuttavat vaikutukset tai häiriövaikutukset ovat useimpien ulkomaalaisten tutkimus-
ten ja kotimaisten kokemusten mukaan olleet varsin vähäisiä (mm. FCG Finnish Consulting Group Oy 
2014–2019, Rydell ym. 2012, Koistinen 2004).  

Alueen metsäkanalinnuille tuulivoimaloiden rakentamisesta arvioidaan koituvan vähäisiä vaikutuksia, 
jotka muodostuvat elinympäristöjen muutoksesta sekä tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan 
aikaisista häiriövaikutuksista. Alueelta ei paikallistettu tärkeitä metson soidinpaikkoja, ja alueen met-
sokanta on vähäinen. Alueen teerikanta on sen sijaan vahva, eikä tuulivoimahankkeen arvioida muut-
tavan teeren elinympäristöjä merkittävästi. Alueella tulee jatkossakin säilymään nykyisenkaltaisia oji-
tettuja rämeitä, missä kanalintupoikueiden on todettu viihtyvän, sekä teeren soidinalueiksi sopivia 
avoimia suoalueita. Tuulivoimaloiden rakentaminen voi jossain määrin muuttaa esim. soidinalueiden 
sijaintia, mutta suomalaisten kokemusten perusteella teerien on havaittu soidintavan myös tuulivoi-
maloiden väliin jäävillä alueilla. 

Hankealueen linnustollisesti merkittävät kohteet ovat alueen avosoita, joille rakentamista ja näin ollen 
myöskään elinympäristöjä muuttavia vaikutuksia ei kohdistu. 

Tuulivoimahankkeen elinympäristöjä muuttavat vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään kokonai-
suutena korkeintaan vähäisiksi.  

Rakentamisen aikana häiriövaikutukset kohdistuvat voimakkaimpina melko pienelle alueelle rakennus-
paikkojen läheisyyteen, mutta rakennuspaikkoja sijoittuu kuitenkin laajalle alueelle ja ne sisältävät tuu-
livoimaloiden perustusten rakentamisen sekä huoltoteiden rakentamisvaiheessa runsaasti melua tuot-
tavia työvaiheita. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset leviävät todennäköisesti myös laajemmalle 
alueelle avomaaympäristössä kuin tavanomaisilla metsäisillä alueilla rakennettaessa. Rakentamisen ai-
kaiset vaikutukset ovat lyhytaikaisia, rajoittuen rakentamisaikataulusta riippuen enintään yhden tai 
kahden pesimäkauden ajalle. Rakentamisvaiheen jälkeen melua ja ihmisten sekä koneiden liikettä ai-
heuttavat työvaiheet vähenevät. Tuulivoimaloiden toiminnalla yhdessä elinympäristöjen muutoksen 
kanssa saattaa kuitenkin olla häiriövaikutuksia, jotka voivat joidenkin lajien ja kohteiden osalta olla 
myös karkottavia.  

Rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriövaikutukset kohdistuvat pääasiassa tavanomaiseen lajistoon, 
joten vaikutusten merkittävyys arvioidaan korkeintaan vähäiseksi.  

Hankealueen ulkopuolella sijaitsee hankealueella sijaitsevia soita huomattavasti merkittävämpiä lintu-
jen pesimäsoita, kuten Konttirimpi sekä Rumala, joka on myös osa Rumala-Kuvaja-Oudomrimmit -Na-
tura-aluetta ja vaikutukset sen pesimälinnustoon arvioidaan erikseen tarkemmin Natura-arvioinnissa. 
Kokonaisuutena hankealueen ulkopuolisille linnustollisesti merkittäville kohteille kohdistuvat vaiku-
tukset arvioidaan merkittävyydeltään korkeintaan vähäisiksi. 

Hankealueen ulkopuolella pesivien suojelullisesti huomionarvoisten lajien vaikutusarviointi esitetään 
erillisessä, vain viranomaiskäyttöön tulevassa liitteessä, sillä lajin esiintymätiedot ovat salassapidettä-
viä. 

Kokonaisuutena pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäi-
siksi ja useiden hankkeiden yhteisvaikutuksesta kohtalaisiksi.  

 Vaikutukset muuttolinnustoon 

Painuan kanavan tuulivoimahanke sijaitsee sisämaassa, missä lintujen kevät- ja syysmuutto on pääasi-
assa heikkoa ja hajanaista verrattuna merenrannikon päämuuttoreitteihin. Sisämaassa muutto kulkee 
leveänä rintamana, jota tietyt maaston muodot, kuten jokilaaksot tai suuret peltoalueet, voivat paikoin 
tiivistää. Painuan kanavan hankealuetta lähin alueellisesti merkittävä muuttoa ohjaava tekijä on Oulu-
järvi, jonka molemmin puolin muuttoreitit jossain määrin tiivistyvät. Itäisin suunniteltu voimala sijait-
seisi noin 3 km Oulujärven länsipuolella. 

Ainoan poikkeuksen muodostavat syysmuutolla olevat hanhet, joita on viime vuosina muuttanut myös 
keskisen Suomen kautta suuria määriä. Mikäli ilmiö on pysyvä, se voi lisätä merkittävästi alueen kautta 
muuttavien suurikokoisten lintujen määrää. Ilmiön ennakointi on kuitenkin vaikeaa ja hanhien käyttä-
mät reitit vaihtelevat vuosittain. Näin ollen myös hankkeen vaikutusten merkittävyyden arviointi 
muuttaville hanhille on vaikeaa. 
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Viime vuosina suoritetuissa, useita muuttokausia kestäneissä rakennettujen tuulivoimapuistojen lin-
nustovaikutusten seurannoissa (FCG Finnish Consulting Group Oy 2014–2019, Suorsa 2019) on to-
dettu, että valtaosa muuttavista linnuista kiertää tuulivoimapuistoja ja väistää yksittäisiä tuulivoima-
loita. Näin ollen tuulivoimapuistoilla on havaittu olevan vain vähäisiä vaikutuksia lintujen muuttoreit-
teihin, ja vaikutukset ilmenevät etupäässä paikallisina muutoksina muuttoreittien sisällä lintujen pyr-
kiessä kiertämään tuulivoimapuistoja. Selvästi pienempi osa linnuista lentää havaintojen perusteella 
tuulivoimapuistojen läpi. Nykyaikaiset voimalat sijoittuvat kuitenkin niin etäälle toisistaan, että lin-
nuilla on hyvin tilaa lentää myös tuulivoimaloiden välisellä alueella. Varsinaisia törmäyksiä on koko 
seuranta-aikana havaittu vain yksi (kurki) ja muuttaviksi oletettuja, voimaloihin törmänneitä kuolleita 
lintuja on löytynyt hyvin vähän. Esimerkiksi runsaslukuisina useiden tuulivoimapuistojen kautta muut-
tavien joutsenten ja hanhien törmäyksiä ei ole todettu yhtään.  

Koska havaintojen ja olemassa olevan tiedon perusteella alueen kautta muuttavien lintujen määrät 
ovat pääasiassa vähäiset ja linnut pystyvät kiertämään koko alueen tai lentämään alueen läpi tuulivoi-
maloiden välisellä alueella, muuttolinnuston osalta Painuan kanavan tuulivoimahankkeen vaikutukset 
alueen kautta muuttavalle linnustolle arvioidaan kokonaisuutena merkittävyydeltään korkeintaan vä-
häisiksi.  

 Törmäysvaikutukset 

Lintujen törmäyksiä tuulivoimaloihin on todettu ympäri maailmaa. Tutkimusmenetelmien ja -alueiden 
sekä havaittujen tulosten vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta: yksittäiseen tuulivoimalaan on havaittu 
törmäävän 0–60 lintua vuodessa (Meller 2017). Keskeisin törmäysmääriin vaikuttava tekijä on tuulivoi-
mapuiston sijainti. Suurimpaan osaan tuulivoimaloista törmää korkeintaan muutamia lintuja vuodessa, 
tai ei välttämättä ainuttakaan, kun taas joihinkin linnustollisesti huonoihin paikkoihin sijoitettuihin voi-
maloihin voi törmätä vuosittain jopa kymmeniä lintuja (Meller 2017). Suomen oloissa suuria törmäys-
määriä ei ole havaittu, vaan törmäysten on todettu olevan varsin harvinaisia. Pohjois-Pohjanmaan 
metsäisillä maa-alueilla törmäysmäärien on todettu vaihtelevan alueesta ja arviointimenetelmästä 
riippuen noin 1–5 lintuyksilön välillä vuodessa (Suorsa 2019, Meller 2017, FCG Finnish Consulting 
Group 2017, Koistinen 2004). On huomioitava, että esitetty arvio koskee kaikkea alueella läpi vuoden 
tapahtuvaa lintujen liikehdintää, eikä esimerkiksi vain muuttavia lintuja. 

FCG Finnish Consulting Group Oy:n toteuttamissa linnustovaikutusten seurannoissa on tarkkailtu yh-
teensä useiden kymmenien tuhansien lintuyksilöiden käyttäytymistä tuulivoimaloiden läheisyydessä 
vuosina 2014–2019, ja vasta keväällä 2018 havaittiin ensimmäisen suora törmäys tuulivoimalaan, kun 
kahdesta voimaloiden lähellä kaartelevasta kurjesta toinen osui pyörivään lapaan (Suorsa 2019). Seu-
rantojen aikana rekisteröitiin lisäksi ”läheltä piti” -tilanteita, joissa linnun havaittiin lentävän alle 100 
metrin etäisyydellä tuulivoimalasta. Selvitysten perusteella läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista vuo-
sina 2016–2018 havaituista lintuyksilöistä oli Kalajoen ja Pyhäjoen tutkimusalueilla alle yhden prosen-
tin (Suorsa 2019). Tuulivoimalan pyörivän roottorialan läpi lentäminenkään ei suoraan tarkoita kuolet-
tavaa osumaa, vaan laskennallisesti keskimäärin noin 5–15 % roottorialan läpi lentävistä linnuista 
osuisi tuulivoimalan lapoihin. Seurannoissa onkin havaittu useita pyörivien lapojen välistä lentäviä lin-
tuja. 

Linnustovaikutusten seurantojen aikana vuosina 2014–2018 on löydetty ja ilmoitettu yhteensä 48 tuu-
livoimalaan törmännyttä lintua, jotka edustavat 19 lajia. Todetut törmäykset ovat ennakkoarvioista 
poiketen kohdistuneet pääasiassa paikallisiin, alueella pesiviin lintuihin. Etenkin metsäkanalintujen on 
havaittu törmäävän voimaloiden runkoon suomalaisessa metsäympäristössä. Norjassa on raportoitu 
paikoin runsaasti riekkojen törmäyksiä tuulivoimaloiden torniin. Vaalea tornin tyvi ilmeisesti näyttäy-
tyy metsäkanalinnuille ”aukkona metsässä”, jota kohti linnut lentävät kohtalokkain seurauksin. Metsä-
kanalintujen törmäykset arvioidaan kuitenkin melko harvinaisiksi yksittäistapauksiksi, joilla ei toden-
näköisesti ole laajempaa vaikutusta alueen metsäkanalintukantoihin etenkään alueella harjoitettavan 
metsästyksen ja metsätalouden voimakkaammat vaikutukset huomioiden. Törmäyksiä voidaan myös 
pyrkiä vähentämään esimerkiksi maalaamalla tornin alaosa ympäröivän metsän väriseksi. Metsäkana-
lintujen jälkeen seuraavaksi runsaimmin tuulivoimaloihin törmännyt ryhmä ovat kaartelevat linnut (pe-
tolinnut, tervapääsky, lokit). 

Tuulivoimahankkeen törmäysvaikutukset arvioidaan kokonaisuutena merkitttävyydeltään korkein-
taan vähäisiksi.  
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 Mahdollisten harusten vaikutus linnustoon 

Lintujen törmäyksiä mastojen tai muiden rakenteiden harusvaijereihin ei ole tutkittu Suomen oloissa. 
Ulkomaisia tutkimuksia kuitenkin löytyy, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa verrat-
tiin eri korkuisia, harusvaijereilla varustettuja ja harustamattomia mastoja. Keskikorkeiden (116–146 
metriä) harustettujen mastojen alapuolelta löydettiin selvästi enemmän kuolleita lintuja verrattuna 
harustamattomiin mastoihin. Korkeisiin (yli 300 metriä) harustettuihin ja harustamattomiin mastoihin 
törmäsi enemmän lintuja kuin keskikorkeisiin harustettuihin mastoihin. Kalifornian Altamont Passin 
tuulivoimapuistossa on havaittu, että alueen tuulivoimaloita matalampiin harustettuihin säähavainto-
mastoihin törmäsi enemmän lintuja kuin alueen tuulivoimaloihin.  

Harustetut mastot eivät kuitenkaan ole lintujen törmäysriskin kannalta suoraan verrannollisia harus-
tettuihin tuulivoimaloihin, koska mastoissa harusvaijereita on enemmän ja ne kiinnittyvät myös korke-
ammalle mastojen yläosaan. Tuulivoimaloissa haruksia on mahdollisesti vain kolme, ja ne kiinnittyvät 
noin tuulivoimalan puoliväliin. Tuulivoimalan lapojen pyöriminen ja muutenkin massiivisempi rakenne, 
joita lintujen on todettu väistävän, aiheuttaa sen, että linnut lentävät yleensä kauempana tuulivoima-
loista. Todennäköisesti suurin osa linnuista lentää myös tuulivoimaloiden harusten ulkopuolella.  

Ulkomaalaiset tutkimukset osoittavat harusvaijerien lisäävän lintujen törmäysriskiä huomattavasti eri-
laisten mastojen kohdalla. Mastojen vaijerit ovat kuitenkin kevyemmän rakenteen vuoksi huomatta-
vasti ohuempia verrattuna tuulivoimaloiden vaijereihin. Esimerkiksi ensimmäisten Suomeen rakennet-
tujen harustettujen tuulivoimaloiden harukset ovat pääasiassa noin 20–40 paksuja vaijerikimppuja. 
Näin paksut rakenteet ovat linnuille selvästi paremmin havaitavissa, kuin tavanomaisten tele- ja sää-
mastojen ohuet harusvaijerit. Harustus on mahdollista toteuttaa myös muoviputkella putkitettuna, jol-
loin näkyvyys on paljon parempi, kuin pelkän harmaan teräsvaijerin.  

Mahdollisten harusten vaikutus lintujen törmäysriskiä kasvattavana tekijänä arvioidaan melko vä-
häiseksi tuulivoimaloiden aiheuttamaan törmäysriskien kokonaisuuteen nähden. Harusten vaikutuk-
siin liittyy kuitenkin melko paljon epävarmuustekijöitä. 

Vaikutuksia tarkasteltaessa on syytä myös huomioida, että tällä hetkellä ei ole saatavilla haruksellisia 
tuulivoimaloita. Jos voimalatornit varustetaan harusvaijereilla, tulisi mahdollisia törmäyksiä seurata 
tehostetusti osana tuulivoimahankkeen linnustovaikutusten seurantaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prokon Wind Energy Finland Oy Painuan kanavan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA ARVOKKAISIIN LUONTOKOHTEISIIN 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 161 

 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko 13-1. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

PESIMÄLINNUSTO 

Tavanomainen pesi-
mälajisto 

Hankealueen metsätalousvaltaisella alueella tuuli-
voimarakentamisen vaikutukset tavanomaiseen pe-
simälinnustoon jäävät merkittävyydeltään vähäisiksi. 

vähäinen - 

Suojelullisesti arvok-
kaat lajit ja linnustol-
lisesti arvokkaat 
kohteet 

Alueella esiintyy uhanalaisia ja muutoin suojelulli-
sesti huomionarvoisia lintulajeja, joista useimmat 
ovat sidoksissa alueen suoelinympäristöihin. Soille ei 
kohdistu rakentamista, joten elinympäristömuutok-
sia ei aiheudu ja häiriövaikutukset arvioidaan vähäi-
siksi. Talousmetsien uhanalaisille lintulajeille hank-
keen vaikutukset jäävät vähäisiksi ja ovat merkityk-
settömiä suhteessa alueella harjoitettavaan metsä-
talouteen.  

vähäinen - 

MUUTTOLINNUSTO 

Läpimuuttava lajisto Lintujen muutto alueella on pääosin vähäistä ja haja-
naista, eikä alueen läpimuuttavaan lajistoon arvioida 
kohdistuvan vähäistä suurempia vaikutuksia, koska 
lintujen tiedetään päämuuttoreiteilläkin kiertävän 
tuulivoimapuistoja ja väistävän yksittäisiä tuulivoi-
maloita. 
  

vähäinen - 

YHTEISVAIKUTUKSET LÄHIALUEEN MUIDEN TUULIVOIMAPUISTOJEN KANSSA 

Pesimälinnusto Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat tuulivoima-
puistot laajentavat osaltaan vastaavia merkittävyy-
deltään vähäisiä elinympäristö- ja häiriövaikutuksia.  vähäinen - 

Muuttolinnusto Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat tuulivoima-
puistot laajentavat osaltaan vastaavia merkittävyy-
deltään vähäisiä lähinnä lintujen muuttoreitteihin 
kohdistuvia paikallisia vaikutuksia. 

vähäinen - 
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Taulukko 13-2. Tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus linnustoon. Vaikutuksen merkittävyys 
muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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13.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Pesimälinnustoon kohdistuvia suoria vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla linnuston kan-
nalta arvokkaat elinympäristöt sekä arvokkaat luontokohteet hankkeen suunnittelussa. Tuulivoi-
mapuiston rakentaminen niin tiiviiksi kuin se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista, vähentää 
elinympäristöihin kohdistuvien muutosten laajuutta ja sitä kautta myös linnustoon kohdistuvia vai-
kutuksia. Tuulivoimapuiston rakennustoimien yhteydessä voidaan huolellisella suunnittelulla vält-
tää turhia metsän- ja maankäsittelytoimia ja rajata rakentaminen mahdollisimman pienelle alu-
eelle. Pesimälinnustoon kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää myös ajoittamalla rakennustyöt 
mahdollisuuksien mukaan lintujen pesimäkauden ulkopuolelle, erityisesti linnustollisesti arvokkai-
den kohteiden läheisyydessä. Yleensä pesimäkauden alkuvaiheiden, muninnan- ja haudonnan, ai-
kaan (huhtikuun loppu – heinäkuun alku) linnut hylkäävät pesintänsä kaikkein herkimmin. 

Jo aiemmin mainittu voimaloiden runkojen tyvien maalaaminen muun ympäristön väriseksi noin 
metsän latvuskorkeudelle saakka todennäköisesti ehkäisisi merkittävästi kanalintujen mahdollisia 
törmäyksiä. 

13.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Luontovaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuuksia, koska on huomattava, että luonnon eri 
osatekijät muodostavat monitasoisen ja monimutkaisten biologisten prosessien verkoston, 
jossa yhdessä osatekijässä tapahtuva muutos voi vaikuttaa myös useisiin muihin osatekijöihin. 
Tapahtumien ennustettavuus luonnossa vaihtelee huomattavasti useista eri tekijöistä johtuen, 
ja myös sattumalla on usein huomattava merkitys. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston alueella suoritettujen linnustoselvitysten aikana on pystytty 
muodostamaan hyvä kuva alueen pesimälinnustosta, suojelullisesti arvokkaista lajeista, linnus-
tollisesti arvokkaista kohteista, alueen kautta muuttavasta linnustosta sekä pesimä- ja muutto-
linnuston liikkumisesta alueella. 

Hankealueella toteutettujen pesimälinnustoselvitysten tarkoitus ei ollut selvittää kaikkien yleis-
ten metsälintulajien reviirien sijainteja tai parimääriä alueella, mutta selvitysten myötä saatua 
pesimälinnuston yleiskuvaa voidaan kuitenkin pitää kattavana. Selvitysten merkittävimmät epä-
varmuustekijät liittyvät linnuston vuosittaisvaihteluun, tehdyt selvitykset antavat kuvan yhden 
vuoden aikaisesta pesimälinnustosta alueella. Hankealueella esiintyvässä lajistossa on vuosien 
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välistä vaihtelua mm. säätekijöistä ja ravintoresursseista johtuen, jolloin yhden vuoden mittai-
sissa selvityksissä ei välttämättä havaita kaikkia alueella tavallisesti esiintyviä suojelullisesti ar-
vokkaita lajeja. Esimerkiksi petolinnuilla saatavissa olevan ravinnon määrä säätelee voimak-
kaasti niiden esiintymistä. 

Muuttolinnustoselvitysten merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät enimmäkseen muutta-
vien lintujen lukumäärissä ja muuttoreiteissä tapahtuvaan luontaiseen vuosittaisvaihteluun. Yh-
den vuoden muuttokauden kattavat selvitykset ovat usein vaikeasti yleistettävissä pidemmälle 
ajanjaksolle, koska lintujen muuttoreitit ja lentokorkeudet riippuvat mm. vallitsevasta säätilasta. 
Sääolosuhteet vaikuttavat vuosittain voimakkaasti lintujen käyttämiin muuttoreitteihin ja muu-
ton ajoittumiseen. Tätä epävarmuutta lieventää lähialueilla useiden vuosien aikana tehdyt muu-
tontarkkailut, joita on hyödynnetty tämän hankkeen vaikutusten arvioinnissa.  

Muutontarkkailu ja lentokorkeuksien sekä etäisyyksien arvioiminen sisältää aina jonkin verran ha-
vainnoijasta johtuvia virhelähteitä, jolloin ne ovat havainnoijan subjektiivisia ja muutontarkkailu-
kokemuksesta riippuvia arvioita. Työhön osallistuneilla henkilöillä on kuitenkin useamman kym-
menen vuoden mittainen lintuharrastustausta ja he ovat kokeneita muutontarkkailijoita, joka vä-
hentää huomattavasti epävarmuustekijän merkitystä. Alueella ja lähialueilla suoritettujen muu-
tontarkkailujen kattavuus sekä tarkkailun tuloksena syntyneen havaintoaineiston laatu ja muu ha-
vainnointia täydentävä aineisto arvioitiin kokonaisuutena riittäväksi luotettavaa vaikutusten arvi-
ointia varten.
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14 VAIKUTUKSET ELÄIMISTÖÖN 

14.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, tiestön ja sähkönsiir-
ron rakentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristön pinta-alan menetyk-
sinä ja elinympäristöjen laadun heikkenemisenä sekä rakentamisen aikaisena häiriövaikutuk-
sena. Elinympäristöjen pinta-alan menetyksellä voi lisäksi olla välillisiä, toissijaisia vaikutuksia 
ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja selvityksissä pääpaino on EU:n luontodirek-
tiivin liitteiden IV (a) ja II lajiston esiintymisessä. 

14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 Yleistä 

Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankittiin muun muassa kirjallisuudesta sekä ympäristö-
hallinnon Laji.fi -tietojärjestelmästä. Lisäksi taustatietoja pyrittiin saamaan haastattelemalla pai-
kallisia luontoharrastajia, alueella toimivien kahden metsästysseuran edustajia sekä riistanhoi-
toyhdistyksen petoyhdyshenkilöä. Laajemmalla alueella esiintyvästä eläimistöstä on hankittu 
tietoja myös muista seudulla toteutettujen tuulivoimahankkeiden luonto- ja linnustoselvityk-
sistä. Hankealueella esiintyvää tavanomaisempaa eläimistöä on myös havainnoitu yleispiirtei-
sesti toteutettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. 

Hankkeen yhteydessä toteutettujen erillisselvitysten tulokset sekä alueen eläimistön nykytila ja 
käytetyt maastotyömenetelmät on raportoitu tarkemmin YVA-selostuksen tausta-aineistona 
olevassa luonto- ja linnustoselvitysten erillisraportissa (liite 4). 

 Direktiivilajien erillisselvitykset 

EU:n luontodirektiivin liitteissä IV (a) (Nieminen & Ahola 2017) ja II mainitun muun eläinlajiston 
osalta hankealueella toteutetuissa luonto- ja linnustoselvityksissä on huomioitu eri lajeille po-
tentiaalisia elinympäristöjä (mm. viitasammakko, lepakot, liito-orava, saukko, suurpedot) sekä 
niiden esiintymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Lajien esiintymisestä 
on saatu tietoja etenkin keväällä toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä sekä oikea-aikai-
sesti viitasammakoiden ja liito-oravien inventointiaikaan ajoittuvien linnustoselvitysten yhtey-
dessä. Erityishuomioita on kiinnitetty eri lajien mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin 
sekä eläinten tärkeisiin ruokailualueisiin. Luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista lajeista 
tarkemmin on selvitetty lepakoiden ja viitasammakon esiintymistä alueella. 

Lepakkoselvitysten tarkoituksena oli selvittää hankealueella esiintyvää lepakkolajistoa ja lepakoi-
den mahdollisia ruokailualueita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lepakoille sopivien lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen sekä potentiaalisten ruokailualueiden esiintymiseen kiinnitettiin huo-
miota myös muiden hankealueella suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Lepak-
koselvitykset suoritettiin aktiivikartoituksena, jossa lepakoiden potentiaalisia elinalueita kartoi-
tettiin detektorin (Pettersson D240x) avulla lepakoita kuunnellen. Aktiivista lepakkokartoitusta 
suoritettiin lajiryhmän inventointisuositusten mukaisesti kesä-elokuussa 2020 yhteensä kolmen 
yön aikana.  

 Vaikutusarviointi ja käytetty kriteeristö 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käy-
tetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. Vaikutuskohteen herkkyyden sekä muutoksen suuruusluo-
kan perusteella johdetaan arvio vaikutusten merkittävyydestä. Arviointimenetelmän periaat-
teita on esitelty tarkemmin YVA-selostuksen luvussa 6.  
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14.3 Eläimistön yleiskuvaus 

Hankealueen eläimistö koostuu pääosin seudullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläinla-
jeista, jotka ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalu-
eilla. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä ovat esimerkiksi hirvi, metsäjänis, kettu ja useat pikkunisäkäs-
lajit. Hirvieläimistä alueella esiintyy myös metsäpeura.  

 EU:n luontodirektiivin liitteiden IV (a) ja II lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, joi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on Suomen luonnonsuo-
jelulain 49 §:n nojalla kielletty. Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen II kuu-
luu eläin- ja kasvilajeja, joiden suojelemiseksi tulee perustaa erityisiä suojelualueita. 

Lepakot 

Levinneisyytensä puolesta Oulujärven korkeudella esiintynee säännöllisesti Suomen yleisintä la-
jia eli pohjanlepakkoa sekä harvalukuisempana mahdollisesti myös viiksisiippaa/isoviiksisiippaa 
sekä vesisiippaa. 

Painuan kanavan hankealueella havaitut lepakoiden tiheydet olivat hyvin alhaisia, pääasiassa 
alueen lepakoille huonosti soveltuvien elinympäristöjen vuoksi. Alueella on niukasti luonnonti-
laisen kaltaisia metsäelinympäristöjä, tai lepakoiden tärkeiksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi 
soveltuvia kohteita.  

Lepakkoselvityksissä havaittiin yksi pohjanlepakko elokuun kartoituskerralla aivan hankealuera-
jauksen luoteisreunassa. Havaintojen vähäisyyden ja alueen elinympäristöjen vuoksi alueelle ei 
arvioida sijoittuvan lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Han-
kealueella havaitut lepakkotiheydet vastaavat melko hyvin alueellisesti vastaavilla metsäisiin 
elinympäristöihin sijoittuvilla alueilla suoritettujen lepakkoselvitysten tuloksia. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston maantieteellisen sijainnin, muuttavien lepakkolajien yleis-
ten esiintymisalueiden ja hankealueen maaston ominaispiirteiden perusteella alueen kautta ta-
pahtuva lepakoiden muutto arvioidaan enintään satunnaiseksi ja hyvin vähäiseksi. 

Viitasammakko 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole luettu Suomessa uhan-
alaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Hyvärinen ym. 2019). Se elää kosteissa elinym-
päristöissä, etenkin rehevillä ja luhtaisilla rannoilla ja soilla, mutta paikoin myös huomattavasti 
vaatimattomammissa elinympäristöissä, jolloin sitä voi tavata myös tavanomaisissa metsäojissa. 
Viitasammakko on entisen Oulun läänin alueella sekä Keski-Suomessa paikoin hyvin yleinen. 

Hankealueelle ei sijoitu sellaisia laajempia kosteikoita ja lampia, jotka olisivat potentiaalisia vii-
tasammakon merkittäviksi lisääntymispaikoiksi. Selvitysten aikaan ei tehty havaintoja viitasam-
makosta. On kuitenkin mahdollista, että lajia esiintyy hankealueen soilla, joiden rimmissä on ke-
väisin riittävästi vettä. Suot ovat kuitenkin siinä määrin kuivumiskehityksessä, että rimpisten 
osien vesimäärä vähenee melko pian alkukesän aikana. Alue ei siten ole ehkä riittävän stabiili 
viitasammakon pysyväksi elinympäristöksi ja tämän vuoksi arvellaan, että lajia ei havaittu ke-
vään kuunteluissa.  

Liito-orava 

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) 
viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan (Hyvärinen ym. 2019). Liito-oravan levinneisyy-
den painopiste on Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Vaasan ympäristössä ja Kainuun alueella lajia 
esiintyy hankealueelta itään ja koilliseen mentäessä runsaammin.  

Liito-oravan tyypillistä elinympäristöä ovat iäkkäät kuusivaltaiset sekametsät, joissa on myös jä-
reitä kuusia ja lehtipuita (erityisesti haapa ja leppä) sekä pesäpaikoiksi soveltuvia kolopuita. Liito-
oravan esiintymistä hankealueella kartoitettiin kevään ja alkukesän linnustoselvitysten yhtey-
dessä, ja lajin potentiaalisiin elinympäristöihin kiinnitettiin huomiota myös muiden luonto- ja 
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linnustoselvitysten yhteydessä. Hankealue on lajin elinympäristöjen osalta turvevaltaisten seu-
tujen laiteessa, eikä lajille soveltuvia kuusikkoisia ja leppää kasvavia virtavesiä alueella esiinny.  

Alueella ei tehty lainkaan havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Hankealueelle ei sijoitu lajille 
erityisen soveliaita metsäalueita, iäkkäämpiä kuusivaltaisia sekametsiä on hyvin vähän ja laikuit-
taisesti hankealueen reunaosilla. Liito-oravan esiintyminen hankealueella arvioidaan sen sijain-
nin ja elinympäristöjen puolesta epätodennäköiseksi. 

Saukko 

Saukko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, mutta sitä ei ole enää luokiteltu uhanalaiseksi 
tai silmälläpidettäväksi viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019). Saukko 
elää koko Suomessa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta erityisesti 
se suosii puhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireittejä.  

Toteutettujen luonto- ja linnustoselvitysten aikana ei havaittu merkkejä saukon esiintymisestä 
alueella. Saukkoa voi ajoittain esiintyä hankealueen pohjoisosan läpi virtaavassa Nikulanojassa, 
mutta sen arvioidaan olevan liian pieni saukon lisääntymispaikaksi. Lisäksi saukko voi käyttää 
Nikulanojaa kauttakulkureittinä siirtyessään elinpiirinsä alueelle sijoittuvien vesistöjen välillä. 

Suurpedot 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetelluista suurpedoista Painuan kanavan tuulivoimapuis-
ton hankealueella esiintyy aika ajoin karhua, ahmaa ja ilvestä (Luke 2021, metsästäjähaastatte-
lut 2022). Erityiseti ahman esiintyminen Pohjois-Pohjanmaalla on lisääntynyt viime vuosina. 
Kaikki suurpetomme suosivat ensisijaisesti rauhallisia metsä- ja suoalueiden pirstomia salo-
maita, missä ihmistoiminta on luontaisesti vähäistä. Lajien elinpiirin koko on yleensä vähintään 
useita kymmeniä tai jopa useita satoja neliökilometrejä, jolloin niiden elinalueille mahtuu mo-
nenlaisia ihmistoiminnankin alaisia elinympäristöjä. Hankealueen eteläpuolelle sijoituu laajem-
pia rauhallisia ja tiettömiä seutuja valtionmailla.  

Painuan kanavan suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueella suoritettujen luonto- ja linnus-
toselvitysten aikaan ei havaittu merkkejä suurpetojen liikkumisesta alueella. Metsästysseuroilta 
saatujen haastattelutietojen perusteella karhu- ja ilveskanta seudulla ovat siinä määrin alhaisia, 
että kaatolupia ei ole myönnetty. Sudesta havaintoja on tullut hyvin vähän. Lähimmät tulkitun 
reviirin rajat (Luke 2021) sijoittuvat noin 12 kilometrin etäisyydelle Vuolijoen suuntaan, ns. Vuo-
lijoen reviiri, tai yli 20 kilometrin etäisyydelle Siikalatvan Uljuan suuntaan, ns. Pulkkilan reviiri. 
Painuan kanavan hankealue sijoittuu laajemmalle seudulle, jolle on nimetty susikannanarviossa 
(Luke 2021) ns. Kestilän havaintoalue (ei ole vielä tulkittu reviiristatusta).   

Metsäpeura 

Kesän linnustoselvitysten yhteydessä havaittiin neljän yksilön kesälaiduntava metsäpeuralauma 
hankealueen lähiseudun soilla.  

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on peurasuvun alalaji ja kuuluu poron kanssa samaan 
lajiin. Suomen lajien uhanalaisuutta kuvaavan Punaisen kirjan (Hyvärinen ym. 2019) mukaan 
metsäpeura on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Metsäpeura kuuluu Euroo-
pan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II lajeihin. Liitteeseen kuuluu eläin- ja kasvila-
jeja, joiden suojelemiseksi tulee perustaa erityisiä suojelualueita eli käytännössä Natura-alueita. 
Metsäpeura on myös riistaeläin. Metsästystä säädellään pyyntiluvin, jotka myöntää Suomen riis-
takeskus. Vuoden 2003 jälkeen metsäpeuroja on metsästetty vain Suomenselän alueella (Met-
sähallitus 2019). 

Metsäpeuroja esiintyy Suomessa kolmessa eri populaatiossa viimeisimpien arvioiden mukaan 
seuraavasti: Kainuussa (720 yksilöä), Suomenselällä (n. 1450–1500 yksilöä) ja Ähtärissä (korkein-
taan muutamia kymmeniä yksilöitä) (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2020).  

Suomenselän metsäpeurakanta on kasvava; vuonna 2018 havaittiin noin kaksisataa yksilöä 
enemmän kuin vuonna 2015 (Luonnonvarakeskus 2018). 
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Pieni metsäpeurakanta elää Pyhännän kuntakeskuksen ja Oulujärven välisellä alueella. Tämän 
Pohjanmaan / Suomenselän osakannan reunaesiintymän kooksi arvioidaan noin 50 eläintä ja 
esiintymä on todennäköisesti kasvava. Alueen laajat suot ovat tärkeitä vasomisalueita, mutta 
talveksi eläimet siirtyvät Pohjanmaalle Perho–Lappajärvi-alueelle (Pöyry Finland 2014). Hanke-
alueen sijainnin kannalta metsäpeuralle tärkeimmät kesäelinympäristöt sijoittunevat alueen 
eteläpuolella, Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet -Natura-alueelle. Metsästysseurojen haastattelu-
jen perusteella metsäpeuran syys- ja kevätlaidunkiertoa on todettu seudulla ja peuramäärät 
ovat lisääntymässä. Veneheiton-Säräisneimen seudulla tavataan arviolta 5–10 pienempää peu-
ratokkaa ja syksyisin peuroja esiintyy enemmän, mm. pelloilla. Metsäpeura kasvattaa yleensä 
kantaansa alueilla, joilla ei ole vakiintunutta susilaumaa.  

14.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Vaikutukset tavanomaiseen eläinlajistoon 

Tuulivoimaloiden perustusten sekä huoltoteiden rakentamisesta aiheutuu runsaasti melua, joka 
leviää alueen ympäristöön, mutta vaimenee melko nopeasti rakennuspaikkojen ulkopuolella. 
Rakentamistoimista kantautuva melu ja muu häiriö ajoittuu melko lyhyelle ajalle, jonka jälkeen 
melua ja häiriötä aiheuttavat työvaiheet vähenevät merkittävästi. Hankealueella elävät eläimet 
ovat todennäköisesti jossain määrin jo tottuneet alueella liikkuviin ja melua aiheuttaviin metsä-
työkoneisiin. Rakennustoimien vaikutukset alueen tavanomaiselle lajistolle arvioidaan vä-
häiseksi, ja herkemmän lajiston on ainakin jossain määrin mahdollista siirtyä rakentamisalueiden 
ulkopuolelle, jos melun ja häiriön määrä ylittää niiden sietorajan. On todennäköistä, että raken-
tamistoimien jälkeen eläimet tottuvat niiden elinympäristöön rakennettuihin tuulivoimaloihin, 
ja palaavat hankealueella sijaitseville elinalueilleen. 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset vaikutukset alueen nisäkäslajistoon arvioidaan kokonai-
suutena vähäisiksi. Tuulivoimaloiden lapojen pyörimisliikkeen aiheuttamalla melulla sekä valo-
jen ja varjojen välkkeellä ei arvioida olevan vähäistä suurempaa vaikutusta alueella elävien eläin-
ten elinolosuhteisiin. Useimpien eläinten (mm. kettu, metsäjänis, hirvieläimet, pikkunisäkkäät) 
arvioidaan ennen pitkään tottuvan tuulivoimaloiden aiheuttamiin häiriöihin ja olemassaoloon, 
kuten ne tottuvat myös mm. tie- ja raideliikenteeseen sekä metsäkoneisiin. Tutkimusten mu-
kaan pienempien nisäkkäiden kuten mm. ketun ja metsäjäniksen esiintymisessä ja käyttäytymi-
sessä ei ole havaittu eroja tuulivoimapuistojen ja referenssialueiden välillä (Menzel & Pohlmeyer 
1999). Esimerkiksi Kalajoen ja Pyhäjoen sekä Raahen tuulivoimapuistojen alueella elää edelleen 
hirviä, ja niiden jälkiä on havaittu usein aivan tuulivoimaloiden alapuolella. Tuulivoimaloiden toi-
minnan ja huoltoteillä tapahtuvan liikenteen sekä mahdollisesti myös muun ihmistoiminnan li-
sääntyminen saattaa aiheuttaa herkimmille eläinlajeille stressiä, jolla voi olla vähäisiä välillisiä 
vaikutuksia niiden lisääntymismenestykseen (Barja ym. 2007). Vaikutusten ei kuitenkaan arvi-
oida olevan merkittäviä Suomessa yleisenä ja runsaana esiintyville metsien nisäkkäille.  

Rakentamisesta aiheutuvien häiriövaikutusten ja elinympäristöjen muutoksen osalta eläinlajis-
ton herkkyys vaihtelee, mutta kokonaisuutena herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Piennisäkkäät ei-
vät yleensä häiriinny elinympäristössä tapahtuvista muutoksista juuri lainkaan, kun taas esimer-
kiksi suurpedot saattavat häiriintyä lisääntyvästä ihmistoiminnasta. Tuulivoimapuiston aiheut-
tamilla muutoksilla elinympäristöjen käytössä, lajikoostumuksessa tai eläinten yksilömäärissä 
arvioidaan olevan suuruudeltaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia eri lajeille.  

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron vaikutukset alueen eläimistöön arvioidaan vähäisiksi, koska 
YVA-selostuksen suunnitelman mukaan hanke on tarkoitus liittäää alueen eteläosan läpi kulke-
vaan voimajohtoon. 

 Vaikutukset direktiivilajistoon 

Alueen tuulivoimarakentaminen tulee vähäisessä määrin muuttamaan alueella esiintyvien poh-
janlepakoiden elinympäristöjä, mutta suurin osa hankealueesta säilyy kuitenkin nykytilansa kal-
taisena. Hankealue ei ole lepakoille erityisen soveliasta elinympäristöä, ja alueella havaitut le-
pakkotiheydet olivatkin hyvin alhaisia. Alueella on metsätalouden muokkaamia eri-ikäisiä ta-
lousmetsiä, joilla esiintyviin lepakkolajeihin tuulivoimapuistoilla on yleisesti havaittu olevan vain 
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vähäisiä vaikutuksia (Rydell ym. 2012). Tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla ei myöskään havaittu 
lepakoiden tärkeitä ruokailualueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kolopuita tai 
rakenteita. Alueen kautta suuntautuva lepakoiden muutto arvioidaan hyvin vähäiseksi ja haja-
naiseksi. Kokonaisuutena tuulivoimahankkeella arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia le-
pakoiden elinolosuhteisiin alueella. 

Hankealueella esiintyvien suurpetojen elinalueet ovat laajoja, ja suunniteltu tuulivoimapuisto 
kattaa siten vain pienen osan niiden elinpiirien kokonaislaajuudesta. Tuulivoimapuisto muuttaa 
hankealueen elinympäristöjä ja luonnetta, joskin alue on jo ennestään ihmisen muokkaamaa 
avointa aluetta, jossa ihmisten liikkuminen on ollut melko säännöllistä. Alueen rakentamisenai-
kainen vilkkaampi toiminta jossain määrin aiheuttaa lisääntyvää häiriötä ja myös karkottaa alu-
eella satunnaisesti liikkuvia suurpetoja.  

Suurpetoja tulee todennäköisesti esiintymään alueella myös tulevaisuudessa, sillä hirvieläimiä 
esiintyy tuulipuistoalueella jatkossakin. Suurpetojen on todettu myös tottuvan niiden elinalu-
eille rakennettuihin tuulivoimaloihin. Havaintojen perusteella suden on todettu liikkuvan jo ra-
kennetuilla tuulipuistoalueilla mm. Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudulla (FCG 2018-2020, seu-
rantahankkeiden havainnot) ja suden uusia reviireitä on muodostunut seuduille, joille on jo ra-
kenenttu tuuivomaa Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudulle. Kokonaisuutena suurpetojen 
elinympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän merkittävyydeltään vähäisiksi.  

Nikulanoja on vedenlaadultaan humuspidoista, eikä siinä esiinny sellaisia koskiosuuksia, että se 
olisi mm. talvella avoimena, jolloin sen ei arvioida olevan saukon kannalta merkittävä lisäänty-
misalue. Seudullisesti tarkastellen saukon elinympäritöinä erityisiä kohteita ei turvekangasval-
taisella alueella niinkään ole, joten hanke ei heikennä lajin esiintymistä tai lisääntymis- ja leväh-
dysalueiden laatua.  

Metsäpeura esiintyy hankealueella säännöllisesti, mutta yksilömäärät ovat pieniä (Hyyryläisen 
selvitysten aikaiset havainnot sekä hänen aiemmat havaintonsa alueelta ja seudulta). Hankealu-
een eteläpuoliset suoseudut ja osin hankealuekin kuuluvat metsäpeuran kesälaidunalueisiin. 
Metsäpeuran vasomisen kannalta tärkeimpien ja keskeisimpien alueiden arvioidaan sijaitsevan 
hankealueen ulkopuolella Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet -Natura-alueella sekä seudun muilla 
laajemmilla avosoilla ja niiden lähimetsissä. Hankealue sijoittuu laajemmin tarkasteltuna Suo-
menselän osakannan levinneisyyden rauna-alueilla. Näin ollen hankealuetta ei voida pitää Suo-
menselän metsäpeurapopulaation kannalta erityisen merkittävänä kesäelinympäristönä ja 
hankkeen ei arvioida heikentävän peuran kevät- ja syyslaidunkiertojen toteutumista jopa han-
kealueen kautta.  

Kuten muunkin eläimistön kohdalla, rakentamisaikana metsäpeurat voivat vältellä tuulivoima-
aluetta tai ainakin siirtyä sen rauhallisempiin osiin. Pohjois-Pohjanmaan rannikolla rakenteilla 
olevilla tuulipuistoalueilla on kesä- ja syysaikana tavattu metsäpeuraa (FCG:n biologien maasto-
havainnot 2019–2022), jopa aivan tuulivoimalan perustustyömaan lähialueilla.  

Toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen vaikutuksista metsäpeuraan ei ole tiettävästi vielä ole 
tutkittu, mutta muihin hirvieläimiin kohdistuvista vaikutuksista on julkaistu useita tutkimuksia ja 
myös muun maankäytön ja ihmistoiminnan vaikutuksia hirvieläimiin on selvitetty laajalti. Vaikka 
muiden hirvieläinten, tai metsäpeuran lähisukulaisen eli poron käyttäytymistä ei voidakaan suo-
raan verrata metsäpeuraan, antavat tutkimustulokset viitteitä tuulivoimahankkeiden vaikutuk-
sista hirvieläinten käyttäytymiseen ja elinympäristöjen käyttöön. Porojen käyttäytymismallien 
on tutkimuksissa arvioitu muistuttavan hyvin paljon peuran villien alalajien käyttäytymistä eten-
kin vasomisaikaan, jolloin myös porot ovat erityisen arkoja (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2020).  

Tutkimustulokset ovat olleet vaihtelevia ja jopa ristiriitaisia. Osassa tutkimuksista tuulivoima-
puistojen meluvaikutuksen on arvioitu ulottuvan peuroilla noin 1–2 kilometrin etäisyydelle tuu-
livoimaloista ja porojen on todettu välttelevän vasomisaikaan jopa 3,5 kilometrin etäisyydellä 
paikkoja, joille näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita. Toisaalta osassa tutkimuksista tuulivoi-
mapuiston rakentamisella ei ole havaittu olevan lainkaan vaikutusta alueella laiduntaviin poroi-
hin (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2020). Suomessa metsäpeuran esiintymisalueilla toiminnassa 
olevissa tuulivoimapuistoissa metsäpeuran jälkiä on todettu jopa aivan voimaloiden juurella. 
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Myös hirvien on Suomessa usein havaittu palaavan tuulivoimapuistoalueille ruokailemaan ra-
kennusvaiheen jälkeen. Metsäpeurojen käyttäytymiseen ja lajille aiheutuvien vaikutusten laa-
juuteen sekä vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat myös todennäköisesti hyvin monet eri te-
kijät kuten mm. yksilöiden herkkyys, yksilötiheys ja kilpailutilanne, elinympäristöjen laatu ja 
vaihtoehtoisten elinympäristöjen saatavuus (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2020).  

Kokonaisuutena metsäpeuraan kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän merkittävyydeltään 
vähäisiksi.  

 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko-14-1. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset eläimistöön 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

   

ELÄIMISTÖ  

Metsien yleiset 
eläinlajit 

Hankealueen kaltaisella metsätalouden muuttamalla alu-
eella tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen eläimis-
töön jäävät merkittävyydeltään vähäisiksi.  

vähäinen - 

EU:n luontodirektii-
vin liitteen IV (a) ja II 
lajisto 

Alueen lepakkotiheydet ovat alhaisia, ja lepakoihin koh-
distuvat vaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisiksi.  
 
Viitasammakkoon ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia, 
koska hankealueella ei sijaitse lisääntymisen kannalta 
merkittäviä kosteikoita. Rajatut suoluontokohteet tur-
vaavat potentiaalisia elinympäristöjä.  
 
Suurpetoihin kohdistuvat häiriövaikutukset ovat muuta 
lajistoa voimakkaampia, sillä suurpedot ovat herkempiä 
häiriölle, mutta jo ennestään ihmistoiminnan alaisella 
alueella myös niiden liikkumiseen ja elinolosuhteisiin 
kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 
 
Saukon elinympäristönä humuspitoinen Nikulanoja ei ole 
merkittävä, eikä virtaveden ominaisuudet muutu hank-
keen rakentumisen myötä.  
 
Metsäpeuran elinympäristönä hankealue kuuluu Suo-
menselän osakannan kesälaidunalueen reuna-alueelle. 
Keskeisimpien elinympäristöjen arvioidaan sijoittuvan 
hankealueen eteläpuolella sijaitsevalle laajemmalle suo-
seudulle. Metsäpeuran on todettu kulkevan Veneheiton 
alueella laidunkierrollaan, mutta hankkeen ei katota häi-
ritsevän tätä vaeltamista merkittävästi.  Hankkeen ai-
heuttamat häiriövaikutukset metsäpeuralle ja lajin levit-
täytymiselle Kainuun suuntaan arvioidaan merkittävyy-
deltään vähäisiksi.  

vähäinen - 

YHTEISVAIKUTUKSET 

Metsien yleiset 
eläinlajit ja EU:n 
luontodirektiivin liit-
teen IV (a) ja II la-
jisto 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa voivat jos-
sain määrin laajentaa aluetta, jossa eläimistöön kohdis-
tuu häiriövaikutuksia ja vahvasti käsiteltyihin talousmet-
siin sijoittuvien elinympristöjen menetyksiä. Yhteisvaiku-
tus ei merkittävästi kohdistu laajalle suoaluelle hankealu-
een eteläpuolella.  

vähäinen - 
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Taulukko 14-2.  Tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus eläimistöön. Vaikutuksen merkittävyys 
muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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herkkyys 

 

         

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

14.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla rakentamistoimet mahdolli-
simman suppealle alueelle, jolloin eläinlajien elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset ovat vä-
häisempiä. Hankkeen vaikutuksia EU:n luontodirektiivin liitteiden IV (a) ja II lajeille voidaan vä-
hentää huomioimalla eri lajien kannalta tärkeät elinympäristöt ja olosuhteet sekä lajien liikku-
minen elinalueiden välillä.  

14.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankealueella toteutettujen luonto- ja linnustoselvitysten aikana on pystytty muodostamaan 
riittävän kattava kuva hankealueella esiintyvästä eläinlajistosta ja eri lajeille tärkeistä alueista 
sekä mahdollisista lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Hankealueen laajuudesta ja käytettävissä 
olleiden resurssien määrästä johtuen joitain tärkeitä elinalueita tai mahdollisia EU:n luontodi-
rektiivin liitteen IV (a) lajiston lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on saattanut jäädä selvityksissä 
löytämättä. Eri lajeille merkittävien kohteiden olemassaolo löydettyjen kohteiden ulkopuolella 
arvioidaan kuitenkin epätodennäköiseksi. Selvitysten aikana on myös pystytty varmistamaan, 
että lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei sijoitu tuulivoimaloiden rakennuspaikoille ja huoltoties-
tön alueelle, jolloin luontodirektiivin liitteiden IV (a) ja II lajistoon mahdollisesti kohdistuvat vai-
kutukset eivät muodostu merkittäviksi. 
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15 VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN, LUONNONSUOJELUALUEISIIN JA SUO-
JELUOHJELMIEN KOHTEISIIN 

15.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia ja päivitet-
tyjä Natura-tietolomakkeita. Mikäli Natura-alueilta on olemassa niiden suojeluperusteena ole-
vien luontotyyppien ja lajien esiintymätietoja tarkentavia selvityksiä, käytetään näitä arvioin-
nissa soveltuvin osin hyväksi. Lisäksi hyödynnetään myös muuta Natura-alueilta sekä niiden lä-
hiympäristöstä olemassa olevaa kirjallisuus- tai selvitystietoa. Natura-alueiden lisäksi tuulivoi-
mahankkeen vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut lähialueelle sijoittuvat luonnon-
suojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet. Vaikutusten arvioinnin poh-
jana ovat alueiden suojeluperusteet ja kriteerilajit sekä alueella esiintyvän lajiston ja elinympä-
ristöjen tila. 

Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvilla ojitus-, hakkuu- ja maarakennustoimenpiteillä voi olla 
vaikutusta Natura-alueen luontotyyppeihin silloin kun maaperän muokkausta vaativia toimen-
piteitä suoritetaan suojeluperusteena mainitun Natura-luontotyypin lähellä (esim. hakkuut) tai 
suoluontotyyppien kohdalla Natura-alueen valuma-alueella. Vaikutuksen merkittävyys määräy-
tyy maaperäolosuhteiden sekä maarakennustöiden laajuuden mukaisesti. Vaikutukset ilmene-
vät Natura-alueen ulkopuolella tapahtuvan rakentamisen aiheuttamina mahdollisina hydrologi-
sina muutoksina, ja muutosten vaikutuksena Natura-alueen luontotyyppien edustavuuteen sekä 
lajien kasvuolosuhteisiin. 

Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin eläimiin ja lintuihin kohdistuu häiriövaikutuksia, 
jotka ilmenevät rakentamisesta aiheutuvana meluna sekä mm. ihmisten ja koneiden liikkumi-
sena tuulivoimapuiston rakennustyömaalla ja sähkönsiirtoreittien alueella sekä rakennustyö-
maille johtavien kulkureittien varrella. Häiriövaikutukset voivat ilmetä myös karkottavina, jolloin 
lintujen tai muiden eläinten häiriönsietokynnys ylittyy ja ne välttelevät liikkumista tuulivoima-
puiston alueella tai sen läheisyydessä. Tuulivoimapuiston häiriövaikutukset ovat yleensä voi-
makkaimmillaan hankkeen rakennusvaiheen aikana, ja ne ilmenevät lievempinä tuulivoimapuis-
ton toiminnan aikana. Tuulivoimapuiston rakentaminen ei suoraan vaikuta Natura-alueella esiin-
tyvien lajien tai niiden suojeluperusteena mainittujen lajien elinympäristöihin, koska Natura-alu-
eelle tai sen lähiympäristöön ei osoiteta rakentamista. Tuulivoimapuiston rakentaminen saattaa 
kuitenkin välillisesti vaikuttaa esim. tiettyjen Natura-alueen suojeluperusteena mainittujen lin-
tujen reviireihin, jotka voivat ulottua tuulivoimapuiston hankealueelle. 

Natura-alueella esiintyvään ja sen suojeluperusteena mainittuun linnustoon sekä Natura-alu-
eella levähtäväksi mainittuun linnustoon saattaa kohdistua myös suoria törmäys- ja estevaiku-
tuksia. Törmäysvaikutukset ilmenevät lintujen törmäyskuolleisuutena, jolla voi olla suoria vaiku-
tuksia Natura- alueella esiintyvään linnustoon. Estevaikutukset ilmenevät lintujen lentoreittien 
muutoksena muuttoreiteillä ja lintujen kerääntyessä esim. Natura-alueella sijaitseville levähdys-
paikoille. Estevaikutuksia voi ilmetä myös lintujen pesimäkauden aikana, lintujen liikkuessa pe-
säpaikan ja saalistus- tai ruokailualueiden välillä. 

Tuulivoimahankkeiden vaikutukset Natura-alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläi-
mistöön (pl. linnut) eivät yleensä ulotu kauas rakennuspaikoilta, vaikutukset ovat usein hyvin 
paikallisia ja ilmenevät pääasiassa hankkeen rakennusvaiheen aikana. Lintuihin kohdistuvat vai-
kutukset ulottuvat sen sijaan huomattavasti laajemmalle alueelle lintujen liikkeistä johtuen, ja 
ajoittuvat koko tuulivoimapuiston toiminnan ajalle. 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen kannalta merkittävin Natura-alue on hankealueen etelä-
puolelle, noin 1,6 kilometrin etäisyydelle, sijoittuva Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet (FI1200800) 
Natura-alue. Natura-alueelle ei sijoitu tuulivoimaloita tai muita hankkeeseen liittyviä rakenteita.  

Suuren etäisyyden vuoksi Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille tai niille 
ominaiselle putkilokasvi- ja sammallajistolle ei kohdistu lainkaan vaikutuksia hankkeesta.  
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Tuulivoimapuiston linnustovaikutusten osalta vaikutusalueen tarkka rajaaminen on usein moni-
mutkaista. Lajista riippuen lintujen ruokailu- ja saalistusalueet voivat olla laajoja ja koostua 
useista erilaisista elinympäristöistä. Muuttavaan linnustoon kohdistuvan vaikutusalueen rajaa-
minen on vielä huomattavasti hankalampaa, koska vaikutukset saattavat ulottua koko muutto-
reitin varrelle ja myös lajin pesimäalueille saakka. Näin ollen linnustoon kohdistuvien vaikutus-
ten osalta tarkkaa vaikutusalueen rajaamista ei voida tehdä.  

Painuan kanavan tuulivoimapuiston mahdolliset vaikutukset tarkastelluille Natura-alueille koh-
dentuvat erilaisina hankkeen rakentamisen ja toiminnan sekä tuulivoimaloiden purkamisen ai-
koina. Merkittävimmät vaikutukset (esim. lintujen törmäysvaikutukset sekä häiriö- ja estevaiku-
tukset) ulottuvat tuulivoimapuiston koko toiminnan ajalle. Tuulivoimapuiston toiminta-aika on 
noin 25–50 vuotta. 

15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 Yleistä 

Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai yh-
dessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää val-
tioneuvoston Natura 2000-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnon-
arvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkos-
toon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä 
vaikutukset.  

Luonnonsuojelulain 66 §:ssä todetaan, että viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen to-
teuttamiseen tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoi-
tettu arviointimenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000- 
verkostoon. 

Luontodirektiivin (SAC) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen alueiden osalta tar-
kastelu on suppeampi, koska luontodirektiivin mukaisiin kasvilajeihin, luontotyyppeihin tai eläin-
lajistoon kohdistuvat suorat vaikutukset eivät tuulivoimahankkeen osalta ulotu kovin laajalle 
alueelle. Lintudirektiivin (SPA) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen alueiden 
osalta mahdollisten vaikutusten tarkastelualue voi olla laajempi, mutta se rajataan noin 10 kilo-
metrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuviin Natura-alueisiin. 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen vaikutuksia Natura-alueille tarkastellaan luonnonsuojelu-
lain 65 §:n mukaisella Natura-arvioinilla Natura-alueisiin Painuanlahti (FI1200801, SPA) ja Ru-
mala-Kuvaja-Oudonrimmet (FI1200800, SAC/SPA). 

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelmien alueisiin kohdistuvien vai-
kutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liit-
teessä 1. 

15.3 Suojelualueiden nykytila 

 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet 

Natura 2000- suojelualueiden verkoston taustalla on Euroopan Unionin tavoite pysäyttää moni-
muotoisuuden kato alueellaan. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määritettyjen luontotyyp-
pien ja lajien elinympäristöjä. Luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan erityisten suojelutoi-
mien alueiksi (SAC-alueet). Lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita kutsutaan SPA-alu-
eiksi. 
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Kymmenen kilometrin säteellä Painuan kanavan tuulivoimahankkeesta sijaitsee neljä Natura 
2000 -suojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta. Lähin Natura-alue, Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet 
(FI1200800, SAC/SPA)) sijoittuu noin 1,6 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Painuanlahden 
Natura-alue (FI1200801, SPA) sijaitsee puolestaan n. 2,6 km etäisyydellä. Lisäksi kymmenen ki-
lometrin säteellä sijaitsevat Natura 2000 -alueet Oulujärven saaret ja ranta-alueet (FI1200104, 
SAC) skä Likainen ja Likaisen Penikka (FI1200802, SAC) 

Natura 2000 -alueiden suojeluperusteita on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Natura-arvi-
oinnissa. 

 

 

Kuva 15.1. Natura-alueiden sijoittuminen hankealueeseen nähden (SYKE Natura 2000-alu-
eet 2020). 
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Taulukko 15-1. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja 
suojeluohjelmien alueet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste Etäisyys  

Rumala – Kuvaja – Oudonrimmet  FI1200800 SAC/SPA 1,6 km 

Painuanlahti FI1200801 SPA 2,6 km 

    

Oulujärven saaret ja ranta-alueet FI1200104 SAC 4,2 km 

Likainen ja Likaisen Penikka FI1200802 SAC 8,6 km 

Oulujärven lintusaaret FI1200105 SPA 9,3 km 

Kontiopään hiekkadyyni LTA200409 Luontotyypin suojelualue 7,0 km 

Likainen YSA201296 Yksityismaiden suojelualue 8,6 km 

Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien 

soidensuojelualue 
SSA110068 Soidensuojelualue 1,6 km 

Rumalan-Kuvajan-Oudonrimpien 

alue 
SSO110350 Soidensuojeluohjelma 1,5 km 

Painuanlahti LVO110264 Lintuvesiensuojeluohjelma 2,6 km 

Likainen LVO110263 Lintuvesiensuojeluohjelma 8,6 km 

Oulujärven saaristot RSO110107 Rantojensuojeluohjelma 9,7 km 

Oulujärven länsipuolen suot 24 IBA 1,6 km 

Oulujärven länsipuolen suot 820183 FINIBA 1,6 km 

Painuanlahti 820111 FINIBA 2,4 km 

 

Valtakunnalliset valtion suojeluohjelmat ovat valtioneuvoston hyväksymiä periaatepäätöksiä 
alueiden suojelusta. Kymmenen kilometrin etäisyysvyöhykkeelle Painuan kanavan tuulivoima-
hankkeesta sijoittuu soidensuojelin perusohjelman kohde Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet 
(SSA110068) sekä lintuvesien suojeluohjelman kohde Painuanlahti (LVO110264). Lisäksi alle 
kymmenen kilometrin etäisyydellä sijaitsee lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva kohde Likai-
nen (LVO110263). Yksityismaiden suojelukohteista alle kymmenen kilometrin etäisyydelle sijoit-
tuu Likainen (YSA20296). Luontotyypin suojelukohde Kontiopään hiekkadyyni (LTA200409) si-
jaitsee seitsemän kilometrin etäisyydellä Painuan kanavasta. 
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Kuva 15.2. Luonnonsuojelu- ja suojeluohjelmien alueiden sijoittuminen hankealueeseen 
nähden (SYKE Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 2018, Luonnonsuojeluohjelma-alueet 2010). 

FINIBA-alueet (Finish Important Bird Areas) ovat Birdlife Suomen ja sen jäsenyhdistysten sekä 
Suomen ympäristökeskuksen yhteisessa hankkeessa määrittämiä kansallisesti tärkeitä lintualu-
eita. Laueita on tunnistettu Suomessa 411 kohdetta. Kansainvälisesti tärkeät lintualueet IBA (Im-
portant Bird and Biodiversity Areas) on Birdlife Internationalin mailmanlaajuinen hanke tärkei-
den lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Suomessa sijaitsee 100 IBA-aluetta. 

Kymmenen kilometrin säteellä Painuan kanavasta sijaitsee FINIBA-alue Painuanlahti sekä IBA-
alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet. Molemmat alueet kuuluvat myös Natura 2000 -suojelu-
alueverkostoon sekä Painuanlahti lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet 
soidensuojelun perusohjelmaan. 
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Kuva 15.3. Valtakunnallisesti (Finiba) ja kansainvälisesti (IBA) tärkeiden linnustoalueiden 
sijoittuminen hankealueeseen nähden (Birdlife Suomi FINIBA -alueet 2012 ja IBA-alueet 2016). 

15.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Vaikutukset Natura-alueille 

Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet 

Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueen suojelutavoitteena on aapasuoluonnon ja linnus-
ton suojelu.  

Kaikki maankäytön muutoksen toiminnot tapahtuvat kokonaan Natura-alueen ulkopuolella, eikä 
välittömiä vaikutuksia luontotyyppeihin tai lajiston elinympäristöön aiheudu. Välilliset vaikutuk-
set eivät ole merkittäviä, joten rakentamistoimet eivät aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joiden perus-
teella Natura-alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
yhdellekään alueen suojeluperusteena esitetylle lintulajille. Minkään lajin kohdalla vaikutusten 
ei arvioida olevan vähäistä suuremmat. Suojeltavan lajiston kannat todennäköisesti tulevat säi-
lymään nykyisellä tasolla, eikä vaikutukset vaaranna Natura-alueen suojelutavoitteiden toteutu-
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mista. Natura-alueen suojelupeusteisiin kuulumattomana, mutta alueen luontotyypeille ominai-
sena lajina on tarkasteltu metsäpeuraa. Hankkeen ei arvioida heikentävän Suomenselän metsä-
peurakannan yksilöiden kesäaikaista mahdolista vasomismenestystä Natura-alueen soilla ja 
muilla laajemmilla suolla ja niitä ympäröivillä kangasmailla.  

Hanke ei muuta Natura-alueen ekologisia rakenteita. Alueella olevien suojeltavien luontotyyp-
pinen levinneisyys ei muutu, eivätkä epäsuorat vaikutukset heikennä luontotyyppien ominais-
piirteitä.  

Natura-alueen ekologinen rakenne, luontoarvot ja toimintakyky säilyvät ja alueen eheyteen koh-
distuvat kielteiset vaikutukset jäävät korkeintaan vähäisiksi. 

Painuanlahti 

Painuanlahden Natura-alueen suojelutavoitteena on suojeluperusteina mainitun linnuston suo-
jelu. Kaikki maankäytön muutoksen toiminnot tapahtuvat kokonaan Natura-alueen ulkopuo-
lella, eikä välittömiä vaikutuksia luontotyyppeihin tai lajiston elinympäristöön aiheudu. Välilliset 
vaikutukset eivät ole merkittäviä, joten rakentamistoimet eivät aiheuta luonnonsuojelulain 66 
§:n 1 momentissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille luonnonarvoille, joi-
den perusteella Natura-alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
yhdellekään alueen suojeluperusteena esitetylle lintulajille. Minkään lajin kohdalla vaikutusten 
ei arvioida olevan vähäistä suuremmat. Suojeltavan lajiston kannat todennäköisesti tulevat säi-
lymään nykyisellä tasolla, eikä vaikutukset vaaranna Natura-alueen suojelutavoitteiden toteutu-
mista.  

Hanke ei muuta Natura-alueen ekologisia rakenteita. Alueella olevien suojeltavien luontotyyp-
pinen levinneisyys ei muutu, eivätkä epäsuorat vaikutukset heikennä luontotyyppien ominais-
piirteitä.  

Natura-alueen ekologinen rakenne, luontoarvot ja toimintakyky säilyvät ja alueen eheyteen koh-
distuvat kielteiset vaikutukset jäävät korkeintaan vähäisiksi. 

 Vaikutukset muille suojelualueille ja suojeluohjelmien kohteille 

Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Painuanlahti ja Rumal-Kuvaja-Oudonrimmet. Painuanlahti 
kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet soidensuojeluohjelmaan. 
Painuanlahti on kansainvälisesti tärkeä linnustoalue (IBA-alue) ja Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet 
kansallisesti tärkeä linnustoalue (FINIBA-alue).  

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen aiheuttamat maankäytön muutokset tapahutvat koko-
naan Rumala-Kuvaja-Oudonrimpien ulkopuolella. Myös linnuston perusteella suojeluohjelmiin 
sisällytetty kohde Painuanlahtisekä muut FINIBA- ja IBA-alueet sijoittuvat niin etäälle, että tuu-
livoimahankkeella ei arvioida olevan potentiaalisia merkittäviä vaikutuksia alueiden suojelupe-
rusteisiin. 
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 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko 15-2. Vaikutukset Natura-alueille ja suojelualueille. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset eläimistöön 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE0 VE1 

Suojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet 

Natura-alueet Natura-alueet sijoittuvat niin etäälle suunnitel-
luista tuulivoimaloista, että merkittäviä vaiku-
tuksia ei muodostu. Vähäiset vaikutukset yksis-
tään Painuan kanavan tuulivoimahankkeesta tai 
seudun tuulivoimahankkeista yhteensä ovat 
mahdollisia. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Luonnonsuojelualueet ja 
suojeluohjelmien koh-
teet, IBA- ja FINIBA-alu-
eet 

Muut suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet 
sijoittuvat niin etäälle suunnitelluista tuulivoi-
maloista, että merkittäviä vaikutuksia kohtei-
den suojeluperusteisiin ei muodostu 

ei vaikutusta vähäinen - 

 

Taulukko 15-3. Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus Natura-alueisiin, 
luonnonsuojelualueisiin ja luonnonsuojeluohjelmien alueisiin.  
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Vähäinen 
herkkyys 

 

         

Kohtalainen 
herkkyys 

 

   VE 1      

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

15.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Natura-alueiden suojeluperusteisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kor-
keintaan vähäisiksi. Näin ollen myöskään lieventäviä toimenpiteiden määrittelylle ei ole tarvetta. 
Vain metsoon kohdistuvia törmäysvaikutuksia voi lieventää yllä mainitulla voimaloiden runkojen 
tyvien maalaamisella muun ympäristön väriseksi. 
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15.6 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Natura-tietolomakkeilla mainittujen pesimälajien tai suojeluperusteissa mainituille luontotyy-
peille ominaisten lajien reviirien sijoittuminen Rumala-Kuvaja Oudonrimmet Natura-alueelta ei 
kaikilta osin ole tiedossa. Näissä tapauksissa arvioinnissa on varovaisuusperiaatteen mukaisesti 
oletettu, että lajeja pesii aivan Natura-alueen pohjoisosassa, eli niin lähellä hankealuetta kuin 
mahdollista. Painuanlahden Natura-alueeseen osalta arviointiin ei liity merkittäviä 
epävarmuustekijöitä. 
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16 VAIKUTUKSET RIISTALAJISTOON JA METSÄSTYKSEEN 

16.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Riistalajeihin kohdistuvat vaikutukset ovat pääasiassa samankaltaisia kuin muuhunkin eläimis-
töön ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset. Ensisijaisia vaikutusmekanismeja ovat tuulivoima-
puiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset, tuulivoimaloiden ja huoltotiestön sekä sähkön-
siirron rakentamisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset (pinta-alan väheneminen, alueen 
pirstoutuminen, elinympäristön laadun muuttuminen). Huoltotiestö saattaa muodostaa myös 
estevaikutuksia, mutta pääasiassa ne kohdistuvat piennisäkkäisiin. Tiestöllä voi olla myös ns. 
käytävävaikutus, joka ohjaa suurempien nisäkkäiden (mm. hirvet, suurpedot) liikkumista alu-
eella tielinjoja pitkin (Martin ym. 2010). 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikai-
nen melu ja muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltolii-
kenne, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. marjastus, sienestys, ”huviajelu”), huoltotiestön muodos-
tama estevaikutus ja käytävävaikutus, elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutu-
minen.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä avonai-
semmiksi ja teollisemmiksi, eivätkä siten sovellu enää kovinkaan hyvin metsästyksen harjoitta-
miseen. Voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia 
ampumasektoreita. 

16.2 Vaikutusalue 

Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennus-
paikkojen lähialueelle. Tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule metsästyskieltoaluetta, mutta ylei-
nen turvallisuus tulee huomioida tuulivoimapuiston alueella metsästettäessä. Ampumaturvalli-
suuden kannalta voimaloiden olemassaolo tulee huomioida jopa yli kilometrin etäisyydellä voi-
maloista luotiaseella ammuttaessa.  

Pienriistan osalta voimaloiden ja tieverkoston riistanelinympäristöjä pirstova vaikutus kohdistuu 
rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurpetojen ja hirvieläinten osalta vaikutusalue saattaa olla 
laajempi, vaikka hirven on todettu viihtyvän aivan rakennettujen voimaloiden lähiseyydessä 
myös pienen vasan kanssa.  

16.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita on selvitetty Suomen riistakeskuksen ja 
Luonnonvarakeskuksen (LuKe) aineistojen perusteella sekä hankealueella toimivien metsästys-
seurojen edustajia haastattelemalla. Olemassa olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastat-
teluaineistojen sekä pohjoismaisen tutkimusaineiston perusteella arvioidaan tuulivoimahank-
keiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liikkumiseen hankealueella.  

Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten 
perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi 
pohjautuu riistakantojen tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muu-
toksiin sekä metsästysmahdollisuuksien koettuun muutokseen alueella. Lisäksi hankealueen 
maastoinventoinneissa on havainnoitu riistalajistoa sekä riistan kannalta merkittäviä elinympä-
ristöjä ja olosuhteita. Haastattelut sekä riista- ja virkistyskäyttövaikutusten arvioinnin on toteut-
tanut FM biologi Minna Takalo.  

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Arviointimenettely pohjautuu arvioitavan aihepiirin ja kohteen muutosherkkyyden tunnistami-
seen ja tulkintaan muutoksen suuruusluokasta sekä näiden pohjalta vaikutuksen kokonaismer-
kittävyyden arviointiin. Riistan ja metsästyksen osalta vaikutuskohteen herkkyyttä on arvioitu 
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perustuen metsästyksen merkittävyyteen paikallisen virkistystoiminnan näkökulmasta, vaiku-
tusalueella toimivan metsästysseuran alueiden määrään, alueen riistan elinelinympäristöjen laa-
tuun sekä alueella esiintyvään riistalajistoon.  

Muutoksen suuruusluokka on riistan ja metsästyksen osalta määritelty ottamalla huomioon 
missä määrin hanke vaikuttaa alueen metsästysmahdollisuuksiin ja metsästyskokemukseen sekä 
millaisia vaikutuksia hankkeella on alueella esiintyvän riistan elinympäristöihin. Muutoksen suu-
ruusluokkaan vaikuttavat myös muutoksen ajallinen kesto ja laajuus. 

Herkkyystason ja muutoksen suuruusluokan määrityksessä on käytetty tarpeen mukaan hyväksi 
myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa. Vaikutuksille altistuvan kohteen herkkyyttä määri-
tettäessä on arvioitu kunkin kriteerin painoarvoa ja merkitystä suhteessa toisiinsa juuri tämän 
hankkeen kannalta. Arvioinnissa pääasiallisesti käytetyt kriteerit on esitetty tarkemmin liitteessä 
1.  

16.4 Nykytila 

 Alueella toimivat metsästysseurat  

Hankealue sijoittuu Vaalan riistanhoitoyhdistyksen alueelle ja sijoittuu kahden metsästysseuran 
metsästysvuokra-alueilla. Suurin osa hankealueesta on Veneheiton Metsästysyhdistys ry:n met-
sästysalueita. Hankealueen länsiosiin sijoittuu myös Painuan Eränkävijät ry:n alueita.  Hankealu-
eelle ei sijoitu valtionmaan pienriistan tai hirven metsästysalueita.  

Kuva 16.1. Alueella toimivat metsästysseurat ja niiden sijoittuminen hankealueeseen nähden. 
Seurojen laajemmat alueet (ml. Natura-alue) koskevat hirvenmetsästysalueita. Kartan digi-
tointi FGC (OmaRiista -otteista), tarkkuus suuntaa antava.  

Veneheiton Metsästysyhdistys ry 

Seuran metsästysvuokra-alueet kattavat hankealueesta suurimman osuuden, noin 1 000 heh-
taaria. Seuralla on metsästysalueita laajimmillaan noin 15 000 hehtaaria, josta noin 9500–10 000 
hehtaaria on hirvenmetsästysalueina.  Seurassa on yli 154 jäsentä. Hankealueella seuralla on 
pienriistaoikeudet ja Painuan Eränkävijöillä hirvenmetsästys. Seuralla on useampi hirviporukka, 
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jotka metsästävät koko alueella. Hankealueella ei ole seuran metsästysmajaa tai muita raken-
teita. Seuran alueella ei ole enää aktiivisesti laskettua riistakolmiota. Jäsenistön mielipiteet tuu-
livoimasta ja sen vaikutuksesta riistalajistoon sekä metsästykseen vaihtelevat laidasta laitaan.  

Painuan Eränkävijät ry 

Seuran metsästysvuokra-alueita sijoittuu hankealueen itäosaan noin 250 hehtaaria. Painuan 
Eränkävijöiden metsästysvuokra-alue on laajimmillaan noin 13 800 hehtaaria, josta 1400 heh-
taaria on vesialuetta. Alueet koostuvat pääosin yksityismaista, ja valtionmaiden osuus on noin 
3700 hehtaaria, mikä kattaa Rumala-Kuvajan hirvenmetsästysalueet. Seuran jäsenmäärä on 132 
henkilöä ja näistä hankealueella metsästävien osuudesta ei ole tietoa. Seuralla ei ole metsästys-
majaa tai muita rakenteita hankealueella. Seuran alueella ei ole aktiivisesti laskuttua riistakol-
miota.  Seuran jäsenillä on aiempaa kokemusta tuulivoimasta, sillä Metsälamminkankaan jo ra-
kennettu tuulipuisto sijoittuu seuran metsästysvuokra-alueiden eteläosiin. Jäsenistön mielipi-
teet tuulivoimasta ovat vaihtelevia.  

16.4.2 Pienriistakannat ja metsästys  

Molemmat hankealueella toimivat seurat toteavat, että kanalintukannat ovat hyvät tai jopa 
erinomaiset. Kanalintujen osalta Painuan Eränkävijöillä on 5 linnun kiintiö, joista yksi saa olla 
metso. Veneheiton Metsästysyhdistyksen puolella on myös 5 linnun kiintiö ja näistä yksi saa olla 
metso tai koppelo. Riekko on rauhoitettu. Veneheiton Metsästysyhdistyksen puolella hankealue 
koetaan osaltaan tärkeäksi kanalintumaastoksi seuran alueilla.  

Hankealueella tai sen lähellä seuroilla ei ole pienriistan rauhoitusalueita.   Hankealueelta ei ole 
tiedossa kummankaan seuran alueelta nykytilassaan ns. vakituista metson soidinpaikkaa eikä 
sellaisia paikannettu tai rajattu hankealueen pesimälinnustoselvityksissä.  

Molempien seurojen jäsenistö harrastaa pienriistan osalta pääasiassa kanalintujen metsästystä. 
Painuan Eränkävijöistä löytyy myös jäniskoiralla metsästäviä sekä pienpetopyytäjiä. Veneheiton 
Metsästysseuran edustajat metsästävät tasapuolisesti kaikkea pienriistaa. Hirvenmetsästys on 
molempien seurojen alueilla kuitenkin merkittävin metsästysmuoto.  

Veneheiton Metsästysyhdistyksen alueilla järjestetään aktiivisesti koirakokeita ja seura osallis-
tuu Länsi-Vaalan seurojen kanssa yhteisesti koetoimintaan. Koemaastoja lainataan myös muille, 
mm. oululaisille seuroille. Hankealueella on sopivia koirakoemaastoja.  

16.4.3 Hirvieläinkannat ja metsästys  

Alueen hirvikanta 

Hirvikannanarviointi perustuu seurojen ilmottamaan jäävän kannan arviointiin, johon pohjau-
tuen Riistakeskus antaa tiedon seuraavan vuoden verotettavaksi kannaksi. Oulujärven länsipuo-
linen alue sijoittuu Oulun hirvitalousalueelle 3. ja hirven kaatolupia on Vaalan Rhy:n yhteislupa-
alueella ollut vuonna 2020 196 ja 2021 162 kappaletta (Suomen Riistakeskus, 2022). Seurat saa-
vat näistä kaatolupia pinta-alan perusteella. Hankealueen eteläpuolelle sijoittuu valtionmaan 
hirvialue Kuvajanrimpi 8584, mihin lupia hakevat useat eri hirviseurueet.  

Oulun hirvitalousalueella OU3 hirvitiheys on 2021 jahdin jäkeen 2,9 hirveä / 1000 hehtaaria 
(Suomen Riistakeskus, 2022). Vaalan Rhy:n alueella hirvikanta on tällä hetkellä alueellisen riista-
neuvoston asettaman vaihteluvälin sisällä ja tavoitteen mukainen. Alueen hirvikanta on hanke-
alueella toimivien seurojen mielestä viime vuosina ollut vakaa.   

Hirven laidunalueet ja metsästys hankealueella 

Hirvijahti on hankealueella näkyvin metsästyksen muoto. Painuan Eränkävijöillä on hirviporukka, 
joka metsästää myös hankealueella. Hirvenkaatolupia Painuan Eränkävijöillä oli 2021 kaudella 
13 ja luvat ovat olleet tätä luokkaa jo useamman vuoden ajana. Enimmillään lupia oli 1990-lu-
vulla jopa 26 hirvelle. Veneheiton Metsästysyhdistyksellä kaatolupia oli kaudella 2021 16 hirvelle 
ja seuran jäsenistön toise seurueen, Ouvon hirvimiesten, lupamäärä oli 10 hirvelle.   
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Hirvenmetsästys seurojen alueella tapahtuu nykyisin lähinnä koirapyyntinä. Hirvitorneja käyte-
tään passitukseen. Veneheiton Metsästysseuran jäsenistöllä on jonkin verran hirven peltopyyn-
tiä kauden alussa.  

Painuan Eränkävijät toteavat, että heillä hirvi on pääasiassa kesälaidunalueillaan, joten lumen 
tultua hirvet yleensä vaeltavat länsi-lounaaseen. Veneheiton Metsästysyhdistyksen alueella taas 
esiintyy kaikkia hirven laidunalueita ja todetaan, että myös hankealueella esiintyy talvehtivia 
hirviä.  

Alueen muut hirvieläimet 

Muista hirvieläimistä hankealueella esiintyy todennäköisesti myös metsäkaurista ja metsäpeu-
raa. Molepien seurojen jäsenet ovat todenneet, että metsäpeurahavainnot ovat viime vuosina 
runsastuneet. Veneheiton Metsästysyhdistyksen havaintojen mukaan metsäpeuroja liikkuu 
etenkin Vaala Neittävä välillä, ja joskus on pelloilla näkynyt. Enimmillään on nähty 50 peuran 
lauma syksyllä. Arviolta on 5–10 pienempää laumaa seuran alueilla liikkunut. Metsäpeura ei ole 
toivottu eläin hirvenpyynnin aikana alueella. Peuralle toivotaan joskus saatavan kaatolupia.  

16.4.4 Suurpedot ja niiden metsästys 

Seurojen havaintojen mukaan kaikkia suurpetoja esiintyy seudulla. laajemmin seudulla esiintyy 
kaikkia suurpetoja. Veneheiton metsästysyhdistyksen mukaan karhun kanta on vähän lisäänty-
nyt, silloin tällöin tulee havaintoja ilveksestä ja ahmasta. Seuran alueella ei ole vakiintunutta ja 
virallisesti tulkittua susireviiriä, ja sudesta harvoin havaintoja. Painuan Eränkävijöiden osalta 
hankealueen eteläpuolelta on joitain havaintoja; karhu, ahma, ilves.  

Seurojen jäsenistö ei ole metsästänyt aktiivisesti suurpetoja alueellaa. Ilveksen ja karhun kannat 
eivät ole sellaisia, että kaatolupia saisi alueelle. Ilveksen osalta on perusteltu, että seutu on kan-
nankasvun aluetta, eikä kaatolupia ole myönnetty.     

16.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

16.5.1 Tuulivoimapuiston rakentamisenaikaiset vaikutukset 

Riistan elinympäristöihin kohdistuvat, tuulivoimapuistojen rakentamisenaikaiset suorat vaiku-
tukset arvioidaan pääsääntöisesti vähäisiksi, sillä rakennuspaikkojen ja huoltotiestön alle jäävät 
elinympäristöt ovat pääasiassa tavanomaista metsätalouskäytössä olevaa ja puustoltaan nuorta 
metsämaata sekä jo olemassa olevia tiepohjia. Rakentamisessa menetettävän elinympäristön 
pinta-ala ja rakennetuksi ympäristöksi muuttuvan alueen laajuus on melko vähäinen suhteessa 
metsäisten alueiden kokonaislaajuuteen. Etenkin suurikokoisille ja laajalla alueella liikkuville ni-
säkkäille, kuten esim. hirvieläimille ja suurpedoille, vaikutukset jäävät lieviksi, sillä muutoksia 
ilmenee vain pienellä osalla elinalueiden kokonaislaajuudesta (Arnett ym. 2007). Alueella on jo 
olemassa olevaa metsäautotieverkostoa, joten lyhyiden uusien huoltoteiden osuus elinalueita 
pirstovana vaikutuksena arvioidaan siten vähäiseksi. Suurin osa tuulivoimapuiston vaatimasta 
huoltotiestöstä sijoittuu entisen parannettavan tiestön alueelle. 

Voimakkaan metsätalouden alueilla jäljellä olevat yhtenäiset metsäalueet ja alueiden väliset 
ekologiset yhteydet pirstoutuvat entisestään tuulivoimaloiden sekä niiden huoltoteiden raken-
tamisen myötä. Alueella harjoitettava voimakas metsätalous on jo ennestään muuttanut ja pirs-
tonut eläinten elinalueita ja elinympäristöjä, mihin verrattuna tuulivoimapuistojen rakentami-
sen vaikutukset ovat melko vähäisiä, mutta kertautuvia.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikoille ja huoltotiestön reunoille sekä sähkönsiirron maakaapleirei-
teille kasvaa lehtipuustoa, joka tarjoaa uutta elinympäristöä ja ravintoa mm. jänikselle ja hir-
velle.  Pientareilla ja heinittyneillä aukoilla lisääntyvät pikkujyrsijäkannat voivat vaikuttaa myös 
ravintotilanteeseen nopeasti reagoivien pienpetojen kantoihin alueella.  

Tuulivoimapuiston rakentamisenaikaiset häiriöt todennäköisesti jossain määrin karkottavat 
suurriistaa hankealueilta, mutta häiriö on luonteeltaan lyhytkestoista eikä sen vaikutus ulotu 
laajalle alueelle tai ajallisesti pitkälle ajalle. Rakentaminen toteutetaan asteittain, jolloin osa 
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hankealueista säilyy aina eläimistön kannalta rauhallisempana alueena ja eläinten on mahdol-
lista siirtyä aktiivisilta rakentamisalueilta etäämmälle. Riistaeläimistä rakentamisen aikaiselle 
häiriölle herkimpiä ovat suurpedot (Berger 2007).  Hankealueella satunnaisesti esiintyvät suur-
pedot tulevat todennäköisesti välttelemään alueita tuulivoimapuistojen rakentamisen aikana, 
mtuta palaavat aina alueille, missä esiintyy saaliseläimiä, etenkin hirveä (karhu, susi) ja metsä-
kaurista (ilves, ahma). Keskikokoisiin petoeläimiin (mm. kettu) häiriövaikutus arvioidaan vähäi-
semmäksi, sillä ne ovat usein sopeutuneempia ihmisen läsnäoloon ja niiden elinalueet sijoittuvat 
usein myös ihmisen muuttamiin elinympäristöihin (Ordenanan ym. 2010).  

Rakentamisen aiheuttama häiriövaikutus yhteisvaikutuksena kaiken muun rakentamisen vaiku-
tusten, mm. lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden sekä voimalinjarakentaminen, kanssa ar-
vioidaan riistalajiston elinympäristöjen laadun ja rauhallisten lisääntymisalueiden kannalta ko-
konaisuudessaan kohtalaiseksi. Vaikutus on lievenevä, kun rakentamiset on toteutettu.  

 Tuulivoimapuiston toiminnanaikaiset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnanaikaisen häiriön suuruus ja vaikutusalueen laajuus arvioidaan riis-
talajiston kannalta melko vähäiseksi, sillä tutkimusten perusteella riistaeläinten ei ole todettu 
laajamittaisesti karttavan toiminnassa olevia tuulivoimapuistoalueita (Helldin ym. 2012). Esi-
merkiksi rusakon ja ketun esiintymisessä sekä käyttäytymisessä tuulivoimaloiden läheisyydessä 
ei ole havaittu muutoksia (Menzel & Pohlmeyer 1999). Tuulivoimaloista aiheutuvan äänen vai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi, koska syntyvä ääni on melko vaimea (noin 50–60 dB tuulivoima-
lan juurella). Lisäksi hankealueen pienriistakannat ovat elinvoimaisia, joten alueen rakentamis-
toimista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä kantaa alentavia vaikutuksia alueella nykyisin esiin-
tyville merkittäville pienriistalajeille. Laajemman alueen teerikanta on tottunut nykyisiin talous-
metsiin. Alueella on nykyisellään ja myös voimaloiden rakentumisen jälkeen sopivasti koivua 
sekä ympäristössä laajoja nevoja ja rämeisiä elinalueita, joihin ei kohdistu pinta-alan menetyksiä 
hankkeen rakentamistoimissa.  

Tuulivoimala-alueen satunneisen huoltoliikenteen vaikutukset eläimiin vaihtelevat ja ne riippu-
vat mm. eläinlajista, vuorokauden- ja vuodenajasta sekä liikenteen intensiteetistä. Lisääntymis-
aikana eläimet välttelevät tiealueita selvemmin, kuin muuna aikana (Martin ym. 2010).  Huolto-
tiestö on ominaisuuksiltaan lähinnä metsäautotiestön kaltaista, sillä ajonopeudet ovat alhaisia 
ja huoltoliikenteen määrä on melko pieni (korkeintaan muutama auto / viikko). Tuulivoimaloi-
den huoltoliikenteen vaikutukset riistaeläimistöön arvioidaan vähäisiksi, koska keskimäärin tie-
liikenteestä arvioidaan syntyvän häiriötä eläimistölle vasta, kun teillä liikkuu satoja autoja päi-
vässä (Helldin ym. 2010). Huoltotiestö parantaa metsäalueiden ja muiden kohteiden saavutet-
tavuutta, jolloin tiet voivat lisätä alueita virkistyskäyttöön käyttävien ihmisten liikkumista (mm. 
marjastus, sienestys, metsästys ja huviajelu), mutta liikenteen lisääntyminen arvioidaan melko 
vähäiseksi, koska hankealueella ja lähiseudulla on jo nykyisellään melko kattava metsäautotie-
verkosto. Lisäksi seudulla elävä riistaeläimistö on todennäköisesti jo osin tottunut myös met-
säympäristössä tapahtuvaan liikenteeseen sekä alueen talousmetsissä ja soilla tapahtuvaan vir-
kistyskäyttöön.  

Tuulivoimapuiston aiheuttamalla kanalintujen elinympäristöjen pirstoutumisella sekä voimajoh-
torakentamisella on yhdessä voimakkaan metsätalouden kanssa lajien paikallisia populaatioko-
koja heikentävä vaikutus. Hankkeen kokonaisuutena aiheuttamaa vaikutusta ei arvioida kuiten-
kaan merkittävyydeltään suureksi lajeilla, joihin kohdistuu myös metsästyspaineita. Metsäkana-
lintupoikueet viihtyvät soiden ja rämelaiteiden reunavyöhykkeillä, missä esiintyy kanalintujen 
poikasille tärkeää hyönteisravintoa. Hankesuunnittelussa huomioitavina luontokohteina rajat-
tiin edustavimmat suoalueet ja myös sellaiset laiteiltaan ojitetut ja osin kuivahtaneet suot, joi-
den suotyyppien tila on heikentynyt, mutta ne ovat edelleen mm. tärkeitä riistan elinympäris-
töjä. Hankkeen vaikutukset metsäkanalintupoikueiden elinympäristöjen pinta-alalle arvioidaan 
vähäisiksi, sillä voimalasijoittelun etäisyys suoluontokohteisiin on huomioitu.  

Metso mielletään usein häiriölle ja elinympäristössä tapahtuville muutoksille herkäksi lajiksi, 
jonka elinolosuhteiden huomioiminen ja elinvoimaisten soidinalueiden turvaaminen takaavat 
alueen metsokannan säilymisen elinvoimaisena jatkossakin. Metso voi myös tottua elinympäris-
töönsä rakennettuihin tuulivoimaloihin, ja vaikutukset lajille ovatkin voimakkaimpia pääasiassa 
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tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Rakentamisesta aiheutuva häiriö saattaa vaikuttaa lä-
himpien soidinalueiden laatua heikentävästi ja aiheuttaa jopa soidinpaikkojen siirtymisen muu-
alle. Teeren ja pyyn arvioidaan sietävän häiriötä metsoa paremmin, koska lajit ovat paremmin 
sopeutuneet metsätalouden aiheuttamaan elinympäristöjen muutokseen. Teeri- ja pyykannat 
ovat yleensä alueellisesti vakaita, eikä mahdollisen lievän lisääntymismenestyksen heikentymi-
sen arvioida heikentävän lajien alueellista säilyvyyttä ja kannan kompensoitumista lähiseudulta.  

Tuulivoimalat aiheuttavat kanalinnuille myös riskin törmätä tuulivoimaloihin (lähinnä tornin ala-
osaan) sekä sähkönsiirron ilmajohtoihin. Riskiä tuulivoimaloiden lapoihin törmäämiselle ei ole, 
sillä metsäkanalinnut eivät lennä koskaan siinä korkeudessa, missä voimaloiden lavat pyörivät. 
Lennossaan melko hidasliikkeisten metsäkanalintujen arvioidaan joissain tapauksissa voivan tör-
mätä kuitenkin tuulivoimalan torniin (Bevanger ym. 2010). Näin on myös todettu tapahtuvan 
hitaasti lentosuunnassa reagoivan metson kohdalla (FCG, maastotyöt 2013–2020) ja lajin arvel-
laan peitteisessä maastossa suuntaavan kohti vaaleaa aukkoa eli tornia. Metson törmäysten 
osalta olisi suotavaa kerätä tietoa mahdollisista törmäyksistä (seuranta, metsästysseuran ha-
vainnot) ja reagoida sen mukaisesti muuttamalla tarpeen mukaan törmäyksiä aiheuttavan tornin 
alaosan väriä tummemmaksi. 

Vaikutukset pienriistan- ja hirvenmetsästykseen 

Metsästykseen kohdistuvat vaikutukset eivät johdu niinkään riistalajien kantojen heikkenemi-
sestä, vaan mahdollisista riistan elinalueiden ja kulkureittien muuttumisesta, jolloin riistalajit 
siirtyisivät muualle ja osin naapuriseurojen puolelle. Tosin hirven laidunkierron sekä syysaikais-
ten liikkumisten muutoksia tapahtuu jatkuvasti, ilman erityisiä maankäyttöä muuttavia hank-
keita. Tähän vaikuttavat mm. metsäkuvioiden ikä (sopivat taimikot) sekä usein myös lähimpien 
susilaumojen vahvuus, etenkin talviaikana.  

Vaikutukset erityisesti tuulivoimahankkeen lähistöllä asuville metsästäjille liittyvät myös aluei-
den virkistyskäytön kokemiseen ja perinteisinä metsästysmaastoina koetun alueen luonteen ja 
maiseman muuttumiseen. Tuulivoimarakentamisen ja käytön aikainen toiminta lisää alueen rau-
hattomuutta nykyiseen verrattuna sekä pirstoo yhtenäisiä metsästysalueita ja mahdollisesti hei-
kentää metsästyksen turvallisuutta. Lisäksi alueiden saavutettavuus paranee kaikenlaisille ajo-
neuvoille, jolloin virkistyskäytön aiheuttama häiriövaikutus sekä myös metsästyspaine kasvavat. 
Lisääntyvä liikkuminen alueella ei ole eduksi rauhallisilla yhtenäisillä metsäalueilla viihtyville riis-
talajeille, kuten suurpedoille.  

Yleisesti tuulivoimapuiston alueita ei aidata eikä jokamiehenoikeudella kulkemista alueilla rajoi-
teta. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana osa huoltoteistä saatetaan sulkea puomilla turval-
lisuusnäkökohtien vuoksi, mutta tämä on väliaikaista ja siitä sovitaan tienomistajan kanssa erik-
seen. Tuulivoimaloiden rakenteet eivät estä ampumista alueella, etenkään kun se hirvenmetsäs-
tyksessä tapahtuu matalalla ja luodin lentorata on lähinnä vaakatasossa tai alaviistoon. Hauli-
kolla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan riskiä tuulivoimaloiden rakenteille. Latvalinnustuk-
sessa luodin lentorata saattaa joissain harvinaisissa tapauksissa sivuta tuulivoimaloiden herkim-
piä laparakenteita. Metsästyksen aiheuttamat vauriomahdollisuudet voimaloiden rakenteille on 
arvioitu kuitenkin niin epätodennäköisiksi, että hankealueilla ei sen vuoksi edes harkita metsäs-
tyksen rajoittamista.  

Hirvenmetsästys on aina hirvenmetsästystä harrastaville jäsenille lihan arvon kannalta merkit-
tävää, ja hirvenmetsästys koetaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi metsästysmuodoksi. Hirvenmet-
sästäjät eivät useiden haastattelujen perusteella (FCG / tuulivoimahankkeet 2009–2021) koe 
voimaloiden aiheuttamia visuaalisia haittoja yhtä suureksi, kuin pienriistametsällä koiran kanssa 
liikkuvat kanalinnustajat, jos hirvet edelleen liikkuvat hankealueilla eikä metsästys aiheuta vaa-
ratilanteita tuulivoimaloiden ja huoltotiestön käyttäjille tai päinvastoin.  

Painuan kanavan tuulipuistoalueella toimivien metsästysseurojen alueilla laajemmin hirven liik-
kumisen muutoksiin on totuttu ja tämän lisäksi hirven laidunkierto voi jossain määrin muuttua 
myös tuulivoimarakenamisen aikana. Vaikutuksen suuruus riippuu rakentamisalueen laajuu-
desta ja on suurimmillaan juuri rakentamisaikana, jolloin ihmistoiminnan aiheuttama häiriö on 
voimakkainta.  
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FCG:n arvioimien tuulivoimahankkeiden (mm. Kalajokilaakso, Perämeren rannikkoseutu, Poh-
janmaa, Meri-Lappi) riistaselvityksissä metsästäjiltä kuultujen kokemusten perusteella, raken-
nettujen voimaloiden vaikutus hirvien liikkumiseen on havaittu olevan suhteellisen vähäinen ja 
hirvien on todettu liikkuvan alueilla lähes entiseen tapaan.  Hirven on todettu useissa hankkeissa 
viihtyvän jo rakennetulla tuulipuistoalueella ja mm. hirvenhaukkokokeiden hyviä maastoja on 
voitu osoittaa tuulivoima-alueille. Näiden kokemusten perustella hirven voidaan arvioida edel-
leen viihtyvän myös Painuan kanavan hankealueella, etenkin voimalarakentamisesta aiheutuvan 
liikkumisen ja siihen liittyvän konetoiminnan lakattua.  

Rakentamisaikaiset vaikutukset hirveen ja muihin hirvieläimiin arvioidaan vähäisiksi, sillä raken-
tamisen aikainen häiriö ei välttämättä karkota hirviä varsinaisia rakentamisalueita merkittävästi 
laajemmalta alueelta. Voimaloiden välisen huoltotiestön rakentamisen arvioidaan yleisesti hel-
pottavan hirvisaaliin kuljetusta maastosta.  

Painuan kanavan tuulipuiston alue kattaa Veneheiton Metsästysyhdistyksen käytössä olevasta 
maapinta-alasta noin 6–7 %. Vastaava luku Painuan Erämiesten alueista on noin 1,8 %. Lisäksi 
seuran alueden eteläosiin sijoittuu (1–2 tuulivoimalaa) jo rakentunut Metsälamminkankaan tuu-
lipuisto. Mainitut pinta-alat eivät silti ole pois metsästyskäytöstä ja tällä osuudella vain pieni osa 
on varsinaista voimalan sepelikenttää tai huoltoteitä. Koko tuulipuston alueeseen verrattuna ra-
kentamista tapahtuu vain pienellä osalla aluetta, etenkin kun suurin osa tiestöstä on jo olemassa 
ja tuulivoimaloiden välinen etäisyys on vähintään puoli kilometriä. Alueellisesti tarkastellen tuu-
livoimaloiden rakentamisen ja esiintymisen vaikutus metsästyksen harjoittamiseen ja järjeste-
lyihin sekä paikallisiin riistakantoihin arvioidaan vähäiseksi. alueella toimivien metsästysseuro-
jen majoja tai taukorakenteita ei sijoitu hankealueelle  

Turvallisuusnäkökulmasta tuulivoimahankkeen toteuttaminen saattaa lisätä metsästyksestä ai-
heutuvia vaaratilanteita, mikäli alueella muu liikkuminen pyyntiaikana lisääntyy. Metsästäjien 
tulee kuitenkin huolehtia turvallisesta aseenkäsittelystä ja metsästystavoista kaikissa olosuh-
teissa ja tiestön parantuessa on mahdollisesti tarpeen esittää hirvenpyynnistä kertovaa kylttiä 
huoltoteillä pyyntipäivinä.  

Hirvenmetsästyksen osalta vaikutukset pyynnin harjoittamiselle alueella jatkossa, alueella esiin-
tyvän hirvikannan eli hirven laidunalueiden ja laidunkierron luonteen muuttumisen vuoksi arvi-
oidaan vähäisiksi. Arviota tukee Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin toiminnassa olevien tuulivoi-
mapuistojen alueella hirven metsästykseen osallistuvilta metsästäjiltä saadut kokemukset voi-
maloiden vähäisistä vaikutuksista hirvenmetsästykselle (FCG:n haastattelut 2012–2020).  

Tuulivoimahankkeissa usein metsästäjät kokevat alueen ”erämaatunnelman” osin häviävän, 
mutta toisaalta entistä kattavampi tiestö helpottaa passitusta ja saaliin kuljetusta erityisesti hir-
venmetsästyksen yhteydessä. Haastateltujen metsästysseurojen jäsenistön kanta tuulivoimara-
kentamiseen on arvion mukaan hyvin vaihteleva ja ymmärrettävästi näkökulmat vaihtelevat 
asuinalueen mukaan. On myös oletuksia riistakannan mahdollisesta heikkenemisestä, etenkin 
jos useampia tuulipuistohankkeita on suunnitteilla seudulle. Metsästäjien keskuudessa esiintyy 
usein myös neutraalia näkökantaa ja ymmärretään energiatuotannon tulevaisuutta sekä arvos-
tetaan kantavaa tieverkostoa, joka tuulipuistoihin rakentuu.  
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16.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko 16-1. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen  

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE1  

Riistakannat 
Vaikutusta paikallisille riistakannoille voi aiheutua 
etenkin rakentumisen aikana. Hirven on todettu liikku-
van jo rakentuneilla tuulivoima-alueilla normaalisti. 
Väliaikainen häiriövaikutus ei heikennä metsästettäviä 
kantoja pitkällä aikavälillä.  

vähäinen - 

Metsästyksen jär-
jestelyt ja toteutu-
minen 

Alueellinen vaikutus metsästyksen harjoittamiselle 
kolmen metsästysseuran alueilla.  

vähäinen -  

Alueen virkistys-
käyttö 

Tuulipuiston rakentuminen ei estä alueella liikkumista 
ja metsästystä, mutta ympäristö muuttuu teknisem-
mäksi. Erämaisempien metsästysmuotojen luonne 
muuttuu. Alue on helposti saavutettavissa, myös tal-
vella, kun tiet ovat hyväkuntoisia ja aurattuja. 

vähäinen - 

 

Taulukko 16-2. Riistalajistolle ja metsästyksen järjestämiselle aiheutuvien vaikutusten 
kokonaismerkittävyys muodostuu muutoksen suuruudesta ja kohteiden herkkyydestä 
muutokselle.  
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  VE1       

Kohtalainen 

herkkyys 

 

         

Suuri 
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Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

 

16.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulipuiston rakentamisen aikaisia vaikutuksia metsästykselle voidaan vähentää tiedottamalla 
metsästäjiä esimerkiksi hirvenmetsästyksen aikaan tapahtuvasta voimaloiden rakentamisen vai-
heistuksesta, jotta metsästäjät voivat suunnitella omaa metsästystään alueille, joihin rakenta-
mistoiminta aiheuttaa kulloinkin vähiten häiriötä.  
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16.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Vaikutuksia riistaeläinten elinympäristöihin, käyttäytymiseen ja viihtymiseen tuulipuiston alu-
eella ei voida tarkasti ennakoida tai verrata muihin tuulipuistohankkeisiin, sillä alueiden ominais-
piirteet ja riistan kulkureitteihin ja elinpiireihin liittyvät tekijät vaihtelevat suuresti alueilla myös 
muutoin. Eri riistaeläinten reagoinnista toimivaan tuulipuistoon (rakentamisajan jälkeen) ei ole 
kotimaista tutkimusta ja Suomen olosuhteissa riista reagoi ja käyttää elinympäristöään eri ta-
valla, kuin mm. Keski-Euroopassa.  

Metsästykseen kohdistuvien vaikutusten epävarmuustekijät ovat pitkälti riippuvaisia riista-
eläimistöä koskevien vaikutusten ja niin ollen myös epävarmuuksien toteutumisesta. Metsästys-
alueiden vähenemiseen tai varsinaiseen metsästyksen harjoittamiseen (turvallisuus, häiriöttö-
myys jne.) vaikuttavien muutosten osalta epävarmuudet ovat vähäisiä. 
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17 VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 

17.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käsitelty hankkeen vaikutuksia ihmisten ter-
veyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmi-
siin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten 
päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyvyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hank-
keen mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu muun muassa liikenteeseen, äänimaisemaan 
ja valo-olosuhteisiin kohdituvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on pyritty tunnistamaan ne alueet ja väestöryh-
mät, joihin vaikutusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa 
on painotettu hankealueen lähialuetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvi-
oinnissa ja vertailussa on otettu huomioon yleisinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueelli-
nen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. Erityisen 
merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle ja 
suurelle asukasmäärälle. 

Hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät asumisviihtyisyyteen ja han-
kealueen virkistyskäyttöön (metsästys, marjastus, ulkoilu). Asumisviihtyisyyteen kohdistuvia vai-
kutuksia voi syntyä maankäytön ja maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden käyntiäänestä, 
roottorin pyörimisestä johtuvasta auringonvalon vilkkumisesta sekä tuulivoimaloiden koetuista 
tai todellisista terveys- ja turvallisuusriskeistä. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy sekä tuu-
livoimahankkeen rakentamisen, että sen käytön aikana. Myönteisistä vaikutuksista erityisesti 
rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. Toimin-
nan aikana hankealueen maanomistajat saavat vuokraamistaan alueista vuokratuloja ja kunta 
kiinteistöverotuloa. 

 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien taustatietoina on käytetty tietoja hankkeen vaikutus-
alueen pysyvästä ja loma-asutuksesta. Arvioitavien vaikutusten merkittävyys on sidoksissa mm. 
lähiasutuksen määrään ja sen sijaintiin suhteessa tuulivoimaloihin. Tärkeitä lähtötietoja ovat ol-
leet myös hankkeen muiden vaikutustyyppien vaikutusarviointien tulokset, kuten vaikutukset 
maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olosuhteisiin. Arvioinnissa on 
hyödynnetty myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi toteu-
tettiin asukaskysely. Kysely toteutettiin postikyselynä ja se kohdennettiin 200 kotitalouteen, 
asuinrakennusten ja lomarakennusten omistajille, hankkeen keskeisellä vaikutusalueella. Kysely 
lähetettiin kaikille viiden kilometrin säteellä tuulivoimaloista, ja tätä kauempana asuville satun-
naisotannalla. Kyselyssä selvitettiin hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista 
hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja kieltei-
sistä vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. 
Kyselyssä käytettiin monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin asukkaat voivat 
vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetettiin asukkaille tiivis kuvaus hankkeesta. Kyse-
lyn tuloksia on hyödynnetty ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistettaessa asuk-
kaiden merkittävimmiksi kokemia vaikutuksia ja tunnistettaessa sellaisia alueita ja väestöryh-
miä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tuloksista on esitetty yhteenveto 
kohdassa 17.1.5. Lisäksi kyselyn tulokset on laajemmin esitetty liitteessä 3. 

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty tukena sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnin opasta (1999) sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdis-
tuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa. 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 
 
 
 

190 FCG Finnish Consulting Group Oy 

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten herkkyys muodostuu esimerkiksi vaikutuksille altistuvien hen-
kilöiden määrästä, häiriintyvien kohteiden määrästä ja ympäristön sopeutumiskyvystä. Muutok-
sen suuruusluokkaa arvioidaan esimerkiksi sen perusteella, miten hanke vaikuttaa ihmisten to-
tuttuihin tapoihin ja toimintoihin ja miten ihmiset kokevat hankkeen aiheuttamat muutokset. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa mm. 
asukkaiden huolena tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä 
tuntemattomaksi koettuun uhkaan, että tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. 
Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät välttämättä liity vain oman edun puolustami-
seen, vaan taustalla voi olla toisaalta monipuolista tietoa paikallisista olosuhteista ja toisaalta 
normaalia epätietoisuutta hankkeen vaikutuksista. Huolen seuraukset yksilöön ovat riippumat-
tomia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käyte-
tyt kriteerit on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 

 Nykytila 

Vakituinen ja loma-asutus 

Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan eteläosassa Oulujärven länsipuolella Painuan kanavan alu-
eella. Vuoden 2020 lopussa Vaalassa oli 2 737 asukasta. Vaalan väestökehitys on ollut 2010-lu-
vulla vähenevä. Lomarakennuksia oli Vaalassa vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 630. (Tilastokes-
kus 2021).  

Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hankealueen 
luoteispuolella noin 2–3 kilometrin etäisyydellä Veneheiton kylässä. Veneheiton lisäksi han-
kealuetta lähellä olevia kyliä ovat luoteessa Pelso (noin 12 kilometriä), pohjoisessa Neittävä 
(noin 8 kilometriä), Nuojua (noin 15 kilometriä) ja Jylhämä (noin 16 kilometriä, koillisessa Säräis-
niemi (noin 5 kilometriä) sekä Siikalatvan kunnan alueella hankealueen länsipuolella Leiviskän-
ranta (noin 9 kilometriä), Mäläskä (noin 12 kilometriä). 

Lähin taaja-asutus on Vaalan kirkonkylässä noin 17 kilometrin etäisyydellä ja Siikalatvan kunnan 
alueella sijaitsevassa Kestilän kirkonkylässä noin 15 kilometrin etäisyydellä. Vuoden 2019 lo-
pussa oli Vaalan kirkonkylässä 1 186 asukasta (42 % Vaalan kunnan asukkaista) ja Kestilän kir-
konkylässä 476 asukasta (9 % Siikalatvan kunnan väestöstä). 

Hankealueelle ei sijoitu lomarakennuksia. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat hankealueen 
luoteispuolella noin 2–3 kilometrin etäisyydellä Veneheiton kylässä. Loma-asutus on pääosin si-
joittunut Oulujärven ja muiden vesistöjen ja jokien rannoille. 

Asuinrakennusten ja lomarakennusten määrä ja sijoittuminen hankealueen läheisyydessä on 
esitetty luvussa 7. 

Virkistyskäyttö 

Hankealue on pääosin metsätalouden käytössä. Hankealueella ja sen lähiympäristässä on myös 
tuorvetuotantoalueita ja maatalousalueita. Hankealueen länsiosan läpi kulkee 400 kV voimajoh-
tolinja ja eteläreunan poikki 110 kV:n voimajohtolinja. Hankealueella on jonkin verran olemassa 
olevaa tiestöä. 

Hankealueelle ei sijoitu virallisia virkistys- tai moottorikelkkareittejä eikä muitakaan virkistys-
käyttörakenteita. Hankealuetta voidaan muiden metsätalousalueiden tavoin käyttää marjastuk-
seen, sienestykseen, ulkoiluun ja luonnon tarkkailuun. Alueella on yksi pieni eräkämppä. Hanke-
alue kuuluu Vaalan riistanhoitoyhdistyksen alueeseen ja Painuan Eränkävijät ry:n metsästys-
vuokra-alueille. Alueen eteläpuolelle sijoittuu valtion pienriistan metsästysalueeseen 5616 
Vaala kuuluvia osa-alueita. 
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Hankealueen itäpuolella kulkee Jylhämä-Säräisniemi moottorikelkkaura lähimmillään alle kah-
den kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Veneheiton kylässä sijaitsevat liikuntapaikat ja ulkoi-
lualueet sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä ja Säräisniemen kylässä sijaitsevat liikun-
tapaikat ja ulkoilualueet noin 6–7 kilometrin etäisyydellä. 

 

Kuva 17.1. Hankealueelle sijoittuvat virkistyskäyttörakenteet sekä lähiympäristön muut 
virkistyskäyttöreitit ja -rakenteet (Jyväskylän yliopiston LIPAS-tietokanta WMS). 

Asukaskyselyn perusteella hankealuetta tai sen lähialueita käytetään jonkin verran virkistystar-
koituksiin: hankealueella ilmoitti liikkuvansa päivittäin 4 %, viikoittain 15 %, kuukausittain/kau-
siluontoisesti 33 % ja harvemmin 17 % vastaajista. Lähes kolmannes (32 %) vastaajista ilmoitti, 
ettei liiku alueella koskaan. Asukaskyselyn mukaan hankealueen suosituin käyttötarkoitus on 
marjastus ja sienestys. Seuraavaksi suosituimmat käyttötarkoitukset ovat ulkoilu ja luonnon 
tarkkailu. Metsästykseen hankealuetta ilmoitti käyttävänsä 20 % kyselyyn vastanneista. 
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 Asukaskysely tuulivoimapuiston vaikutuksista  

Kyselyn tulokset ja kyselylomake on esitetty liitteessä 3. 

Asukaskyselyn toteutus 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely Painuan kanavan 
tuulivoimahankkeen vaikutusalueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely toteutettiin pos-
tikyselynä lokakuussa 2021. Kysely lähetettiin 200 kotitalouteen. Kyselyn palautusaika oli 
15.10.2021, mutta kyselyn tuloksissa ovat mukana kaikki marraskuun alkuun mennessä palau-
tuneet vastaukset. Vastauksia kyselyyn saatiin 82 kappaletta, joten vastausprosentti oli 41 %, 
mitä voidaan pitää hyvänä. 

Vastaajien taustatietoja 

Kyselyyn vastanneista: 
- 73 % oli vakituisia asukkaita ja 24 % vapaa-ajan asukkaita 
- 68 % oli miehiä ja 29 % naisia 
- 52 % oli yli 64-vuotiaita, 37 % 45–64-vuotiaita ja 9 % 25–44-vuotiaita 
- 62 % asui tai omisti lomarakennuksen alle viiden kilometrin etäisyydellä ja 33 % yli viiden 

kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta 
- 24 % omisti maata tuulivoimapuiston alueella  
 

Kyselyn tulokset on esitetty kaikkien vastaajien osalta (82 vastaajaa) ja lisäksi erikseen alle viiden 
kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta asuvien tai lomarakennuksen omistavien vastaajien 
osalta (51 vastaajaa). 

Hankealueen nykyinen käyttö 

Painuan kanavan hankealuetta ilmoitti käyttävänsä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kau-
siluontoisesti 51 % vastanneista. Niistä vastaajista, jotka asuvat tai omistavat loma-asunnon alle 
5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta, ilmoitti käyttävänsä hankealuetta päivittäin, vii-
koittain tai kuukausittain/kausiluontoisesti 53 %.  
 

 

Kuva 17.2. Painuan kanavan hankealueen nykyinen käyttö. 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston aluetta käytetään eniten marjastukseen ja sienestykseen 
(50 % kyselyyn vastanneista). Ulkoiluun aluetta käyttää 28 %, luonnon tarkkailuun 27 %, metsäs-
tykseen 20 % ja metsätalouden harjoittamiseen 15 % vastanneista. Lähellä tuulivoimapuistoa 
asuvien (alle 5 km) vastauksissa korostuvat erityisesti marjastus ja sienestys, ulkoilu ja luonnon 
tarkkailu suositumpina käyttötarkoituksina kuin kauempana asuvien vastauksissa.  
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Kuva 17.3. Painuan kanavan hankealueen nykyinen käyttö. 

 

Kyselyyn vastanneiden arviot tuulivoimahankkeen vaikutuksista 

Vaikutukset kuntatasolla 

Kyselyyn vastanneet arvioivat Painuan kanavan tuulivoimahankkeen vaikuttavan kuntatasolla 
myönteisimmin kunnan talouteen, elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen. Kielteisimmin hankkeen 
arvioitiin vaikuttavan alueen matkailuun, alueen/kunnan arvostukseen ja alueen/kunnan ima-
goon. Alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvat vastaajat arvioivat vaikutukset kuntatasolla kiel-
teisemmiksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. 

Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön viihtyisyyteen 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi 
nykytilanteessa 98 % ja Painuan kanavan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 46 % kysy-
mykseen vastanneista. Epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi asuinalueensa tai vapaa-ajan 
asuntonsa lähiympäristöä ei arvioinut nykytilanteessa kukaan vastanneista. Painuan kanavan 
tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 43 % kysymykseen vastanneista arvioi lähiympäris-
tönsä epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi. 

Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön maisemaan  

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi viihtyisäksi tai erittäin 
viihtyisäksi nykytilanteessa 99 % ja Painuan kanavan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 47 
% kysymykseen vastanneista. Epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi asuinalueensa tai vapaa-
ajan asuntonsa maiseman arvioi nykytilanteessa 1 % ja Painuan kanavan tuulivoimapuiston ra-
kentamisen jälkeen 39 % kysymykseen vastanneista. 

Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön harrastusmahdollisuuksiin 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ar-
vioivat hyviksi tai erittäin hyviksi nykytilanteessa 96 % ja Painuan kanavan tuulivoimapuiston 
rakentamisen jälkeen 60 % kysymykseen vastanneista. Huonoiksi tai erittäin huonoiksi harras-
tus- ja virkistysmahdollisuudet arvioivat nykytilanteessa 3 % ja Painuan kanavan tuulivoimapuis-
ton rakentamisen jälkeen 29 % kysymykseen vastanneista. 

Vaikutukset asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön arvostukseen 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi arvostetuksi tai erittäin arvoste-
tuksi asuin- ja vapaa-ajan asuntoalueeksi nykytilanteessa 83 % ja Painuan kanavan tuulivoima-
puiston rakentamisen jälkeen 34 % kysymykseen vastanneista. Vain vähän tai ei lainkaan arvos-
tetuksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi nykytilanteessa 16 % ja 
Painuan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 49 % kysymykseen vastanneista. 
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Tuulivoimahankkeen vaikutukset hankealueen käyttömahdollisuuksiin 

Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 34 % kysymykseen vastanneista ar-
vioi, ettei Painuan kanavan tuulivoimapuistolla ole vaikutuksia hankealueen käyttömahdolli-
suuksiin. Kyselyyn vastanneista keskimäärin 19 % arvioi tuulivoimapuiston vaikutukset myöntei-
siksi tai erittäin myönteisiksi ja keskimäärin 33 % kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kielteisimmin 
Painuan kanavan tuulivoimapuiston arvioitiin vaikuttavan luonnon tarkkailuun ja metsästysmah-
dollisuuksiin. Kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi vaikutukset luonnon tarkkailuun arvioi 41 % ja 
metsästykseen 43 % kysymykseen vastanneista. Muina toimintoina, joihin tuulivoimapuiston ar-
vioidaan vaikuttavan kielteisesti tai erittäin kielteisesti, mainittiin asuminen, mökkeily ja veneily. 

Vaikutukset omaan elämään 

Kyselyyn vastanneet eivät juurikaan arvioineet Painuan kanavan suunnitellun tuulivoimapuiston 
vaikuttavan omaan elämäänsä myönteisesti. Eniten kielteisiä vaikutuksia kysymykseen vastan-
neet arvioivat olevan lentoestevalojen näkymisellä ja tuulivoimaloiden lapojen aiheuttamalla 
varjostuksella ja välkkeellä. Vastanneista 36–46 % arvioi, ettei suunnitellulla tuulivoimapuistolla 
ole vaikutuksia omaan elämään. 
 

Seuraavassa on esitetty kaikkien vastanneiden ja alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvien tai 
loma-asunnon omistavien arviot tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman muutoksen vaikutuk-
sista omaan elämään.  
 

 

Kuva 17.4. Vastaajien arviot tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman muutoksen vaiku-
tuksista omaan elämään. 

Seuraavassa on esitetty kaikkien vastanneiden ja alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvien tai 
loma-asunnon omistavien arviot tuulivoimaloiden lapojen aiheuttaman varjostuksen ja välkkeen 
vaikutuksista omaan elämään.  
 

 

Kuva 17.5. Vastaajien arviot tuulivoimaloiden lapojen aiheuttaman varjostuksen ja välk-
keen vaikutuksista omaan elämään. 
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Seuraavassa on esitetty kaikkien vastanneiden ja alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvien tai 
loma-asunnon omistavien arviot tuulivoimaloiden synnyttämän kuuluvan äänen vaikutuksista 
omaan elämään.  
 

 

Kuva 17.6. Vastaajien arviot tuulivoimaloiden synnyttämän kuuluvan äänen vaikutuksista 
omaan elämään. 

Seuraavassa on esitetty kaikkien vastanneiden ja alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvien tai 
loma-asunnon omistavien arviot tuulivoimaloiden lentoestevalojen näkymisen vaikutuksista 
omaan elämään.  
 

 

Kuva 17.7. Vastaajien arviot lentoestevalojen vaikutuksista omaan elämään. 

Merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset 

Avoimissa kysymyksissä asukkailta ja loma-asukkailta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään 
Painuan kanavan tuulivoimahankkeen merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Ky-
selyyn vastanneiden mainitsemia merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat muutokset maise-
massa ja voimaloiden näkyminen sekä ääni- ja meluhaitat. Tuulivoimaloiden katsottiin olevan 
liian lähellä asutusta. Merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina mainittiin kuntatalouden kohe-
neminen (verotulot, kiinteistöverotulot), energian tuottaminen paikallisesti ja ympäristöystäväl-
lisesti, maanomistajien saamat vuokratulot sekä uudet ja parannettavat tiet. Kymmenen vastaa-
jan mukaan hankkeella ei ole mitään myönteisiä vaikutuksia ja kuuden vastaajan mukaan hank-
keella ei ole mitään kielteisiä vaikutuksia. 
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Taulukko 17-1. Kyselyyn vastanneiden näkemykset Painuan kanavan tuulivoimapuiston 
merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista (suluissa mainintojen määrä). 

Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset 
Kunnan talous, verotulot, kiinteistöverotulot (19) 
Energiantuotanto paikallisesti, puhtaasti (11) 
Vuokratulot maanomistajille (5) 
Uudet ja parannettavat tiet (5) 
Kunnan elinvoiman lisääntyminen (3) 
Vesivoimaloiden poistaminen (2) 

 

Maisemahaitat / voimaloiden näkyminen (12) 
Ääni, meluhaitat (7) 
Haitat eläimille, linnuille (7) 
Haitat luonnolle (erityisesti suoalueet) (6) 
Valo ja välke (4) 
Asumisviihtyisyyden väheneminen (4) 
Metsäalan väheneminen (4) 
Jakaa asukkaiden / kyläläisten mielipiteitä (3) 
Kiinteistöjen arvon aleneminen (2) 
Jälkihoito / betonijätteet / uudelleenkäyttö (2) 

 

Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen hankkeeseen 

Mielipiteet tuulivoimaloiden sijainnista 

Kyselyyn vastanneet olivat varsin yksimielisiä siitä, että Painuan kanavan tuulivoimahankkeen 
ympäristövaikutusten selvittäminen on hyvä asia. Vastanneista 87 % oli väittämän kanssa joko 
täysin tai melko samaa mieltä. Väittämän ”Painuan kanavan alue soveltuu tuulivoimaloiden ra-
kentamiseen” kanssa 41 % vastanneista oli joko täysin tai melko samaa mieltä ja 45 % vastan-
neista joko täysin tai melko eri mieltä.  

 

Kuva 17.8. Vastaajien suhtautuminen Painuan kanavan tuulivoimahankkeeseen 

Mielipiteet tarkasteluvaihtoehdoista 

Kysymykseen vastanneista 47 % oli sitä mieltä, että Painuan kanavan tuulivoimapuistoa ei tulisi 
toteuttaa (vaihtoehto 0). Yhdeksän tuulivoimalan rakentamista Painuan kanavan alueelle (vaih-
toehto 1) ”kannatti” 50 % ja ”vastusti” 50 % kysymykseen vastanneista.  
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Kuva 17.9. Vastaajien näkemys tarkasteltavista vaihtoehdoista (kaikki vastaajat). 

Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista vastaajista 53 % oli sitä mieltä, että Pai-
nuan kanavan tuulivoimapuistoa ei tulisi toteuttaa (vaihtoehto 0). Yhdeksän tuulivoimalan ra-
kentamista Painuan kanavan alueelle (vaihtoehto 1) ”kannatti” 40 % ja ”vastusti” 60 % alle 5 
kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista. 
 

 

Kuva 17.10. Alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvien tai loma-asunnon omistavien vastaajien 
näkemys tarkasteltavista vaihtoehdoista. 

Kyselyyn vastanneista 34 % ilmoitti olevansa huolestunut ja 2 % kaipaavansa lisätietoja Painuan 
kanavan tuulivoimahankkeesta. Alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista 43 % ilmoitti 
olevansa huolestunut. Kaikista vastaajista 26 %, ja alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista vastaa-
jista 18 % ilmoitti tukevansa hanketta. 

 

Kuva 17.11. Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen tuulivoimahankkeeseen.  
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Hanketta koskeva tiedotus 

Kyselyyn vastanneista 24 % ilmoitti lukevansa hankkeesta asukaskyselyn yhteydessä ensimmäi-
sen kerran, 60 % oli lukenut hanketta koskevia mielipidekirjoituksia, 51 % oli keskustellut hank-
keesta lähiympäristön asukkaiden kanssa, 11 % oli osallistunut hankkeesta käytyyn julkiseen kes-
kusteluun ja 11 % oli osallistunut hankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin. 
 

Toiveet jatkosuunnittelulle  

Vastaajilla oli mahdollisuus esittää näkemyksensä Painuan kanavan tuulivoimapuiston jatko-
suunnittelulle. Kommentit liittyivät pääosin tuulivoimaloiden sijaintiin sekä tuulivoimaloista ai-
heutuvien haittojen vähentämiseen. Vastaajien mielestä Painuan kanavan tuulivoimahankkeen 
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mm. seuraavat asiat: 

- Tuulivoimapuiston suunnittelun lopettaminen ja rakentamatta jättäminen. 
- Tuulivoimapuiston sijoittaminen kauemmas asutuksesta ja kauemmas Oulujärvestä. 
- Tuulivoimaloiden ja teiden rakentaminen niin, että ympäristö ja luonto säilyvät. 
- Tiedotuksen lisääminen asukkaille vähentää vääriä käsityksiä.  
- Myös Oulujärven toisella puolella asuvien mielipiteet pitäisi selvittää. 
 

 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen  

Painuan kanavan tuulivoimapuiston rakentamisen seurauksena ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia 
syntyy tuulivoimaloiden perustusten, asennuskenttien, tieyhteyksien ja sähkönsiirtoyhteyksien 
rakentamisesta sekä rakennusmateriaalien ja voimaloiden osien kuljettamisesta. Rakentaminen 
aiheuttaa lähiympäristöön melua ja lisää liikennettä.  

Rakentamisvaiheessa syntyvä melu on pääosin normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa 
työkoneiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa melua, joka ei kuljetuksia ja ehkä suurimpia 
nostoja lukuun ottamatta pääsääntöisesti leviä hankealuetta laajemmalle. Rakentamisen aikai-
set meluvaikutukset ovat paikallisia ja kestoltaan melko lyhytaikaisia. Eniten rakentamisen aikai-
sia meluvaikutuksia kohdistuu lähimpänä suunniteltuja tuulivoimaloita sijaitseviin asuin- ja lo-
marakennuksiin. Rakentamisen aikaisten vaikutusten tilapäisen luonteen vuoksi rakentamisesta 
ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa. 

Liikennemäärät lisääntyvät rakentamisaikana hankealueen ympäristössä. Määrällisesti ja suh-
teellisesti liikenne lisääntyy eniten hankealueelle johtavilla yksityis- ja metsäautoteillä. Liiken-
teen lisääntyminen aiheuttaa teiden varsilla oleviin asuin- ja lomarakennuksiin ajoittaista melu-
haittaa. Erityisesti raskaan liikenteen lisääntyminen voi heikentää asukkaiden turvallisuuden 
tunnetta. Muilta osin liikenteen lisääntymisestä ei aiheudu merkittävää haittaa. Kokonaisuutena 
rakentamisen aikaisen liikenteen lisääntymisen ja varsinaisen rakentamisen aiheuttamat haitat 
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan vähäisiksi. 

Toiminnanaikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Asumisviihtyisyyteen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Tuulivoimaloiden asumisviihtyisyyteen koh-
distuvista vaikutuksista merkittävimpiä ovat maisemassa, äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa ta-
pahtuvat muutokset. Asukaskyselyyn vastanneet arvioivat lentoestevalojen näkymisen ja tuulivoi-
maloiden lapojen aiheuttaman varjostuksen ja välkkeen vaikuttavan kielteisimmin asumisviihtyi-
syyteen. Vaikutukset asumisviihtyisyyteen kohdistuvat erityisesti hankealueen läheisyydessä asu-
viin, joille vaikutusten arvioidaan olevan merkittäviä. Alle viiden kilometrin etäisyydellä suunni-
telluista tuulivoimaloista sijaitsee 77 asuinrakennusta pääosin Veneheiton kylässä ja 92 lomara-
kennusta pääosin Oulujärven rannalla (Painuanlahden ja Enonlahden välinen alue). 
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Maisemassa tapahtuvien muutosten vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Maisemassa tapahtuvat muutokset ovat konkreettisia ja vaikuttavat alueen lähi- ja kaukomaise-
maan sekä ihmisten maisemakokemuksiin. Asukkaiden kannalta merkittävimmät vaikutukset 
kohdistuvat niille alueille, joille voimaloita näkyy eniten ja joille on sijoittunut eniten asutusta. 
Vaikutusten merkittävyyden yksiselitteinen arvioiminen on kuitenkin haasteellista, koska maise-
mavaikutusten kokeminen on aina henkilökohtaista. Asukaskyselyyn vastanneista maiseman 
muutoksen vaikutukset omaan elämään arvioi kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi 42 % ja myön-
teiseksi tai erittäin myönteiseksi 8 %. Vastanneista 46 % arvioi, ettei maiseman muutoksella ole 
vaikutusta omaan elämään. 

Tuulivoimapuiston toteutuessa hankealue muuttuu metsätalousalueesta energiantuotantoalu-
eeksi. Hankealueella maisemassa tapahtuvat muutokset ovat suurimmat voimalapaikoilla sekä 
parannettavien ja uusien teiden alueilla, joissa puustoa joudutaan raivaamaan ja maisema muut-
tuu nykyistä avoimemmaksi. Voimaloiden välittömässä läheisyydessä voimalat hallitsevat mai-
semaa ja maisemakuvassa tapahtuva muutos on suuri. Hankealueella visuaalisten tekijöiden li-
säksi maiseman kokemiseen vaikuttaa tuulivoimaloiden aiheuttama varjostus ja roottorin pyö-
rimisestä syntyvä ääni. Koska hankealueella ei ole asuin- ja lomarakennuksia, maisemahaitat 
kohdistuvat pääosin hankealueella liikkuviin ja virkistyskäyttäjiin.  

Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan on arvioitu luvussa 8. Näkyvyysanalyysin mukaan 
tuulivoimaloita näkyy paikoitellen joillekin asuin- ja lomarakennuksille. Useimpien rakennusten 
ja pihapiirien suojana on kuitenkin tonttikasvillisuutta, puustoa ja/tai toisia rakennuksia, jotka 
estävät näkymät tuulivoimapuiston suuntaan. Maiseman muutoksen osalta vaikutukset ihmisten 
elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat kokonaisuutena tuulivoimapuiston lähialueella korkeintaan koh-
talaisetja kauempana vähäiset.  

Lentoestevalot muuttavat maiseman luonnetta ja voivat heikentää asumisviihtyisyyttä. Mai-
sema, joka on totuttu näkemään ilman minkäänlaista valonlähdettä, voidaan kokea levottomana 
etenkin tuulivoimaloiden elinkaaren alkuaikana. Lentoestevalojen maisemavaikutukset kohdis-
tuvat samoille asuinalueille, joilta on näköyhteys tuulivoimaloihin. Erityisesti sumuisessa, utui-
sessa ja sateisessa säässä, lentoestevalojen vaikutus voi pilvien korkeudesta ja valon heijastumi-
sesta johtuen ulottua kuitenkin myös sellaisille alueille, joille itse voimalat eivät näy. Asukasky-
selyyn vastanneista lentoestevalojen näkymisen vaikutukset omaan elämään arvioi kielteiseksi 
tai erittäin kielteiseksi 47 % ja myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi 3 %. Vastanneista 39 % 
arvioi, ettei lentoestevalojen näkymisellä ole vaikutusta omaan elämään. 

Äänimaisemassa tapahtuvien muutosten vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Tuulivoimaloiden tuottama ääni voidaan kokea epämiellyttävänä tai häiritsevänä, jolloin se luo-
kitellaan meluksi. Melulla ei ole absoluuttisia desibelirajoja ja melun kokeminen on aina subjek-
tiivista. Samanlainen ääni voidaan erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä kokea hyvin eri tavalla. 
Tasaisen äänen on todettu häiritsevän vähemmän kuin vaihtelevan äänen. Vaurioita kuulossa 
ääni voi aiheuttaa, jos se ylittää 80 desibeliä. Pitkään jatkuva altistumien melulle voi aiheuttaa 
myös esimerkiksi uni- ja keskittymishäiriöitä. Tuulivoimalat on suunniteltu sijoitettaviksi riittä-
vän etäälle asuin- ja lomarakennuksista niin, että rakennuksiin kohdistuu mahdollisimman vähän 
meluhaittaa. Tuulivoimaloiden sijoittuminen alueelle muuttaa kuitenkin hankealueen ja sen lä-
hiympäristön äänimaisemaa.  

Tuulivoimapuiston vaikutuksiä äänimaisemaan on arvioitu kappaleessa 17.2. Tehtyjen melumal-
linnusten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei ylitä kummassakaan vaihtoehdossa 40 dB ohjearvoja 
yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Hankealueen läheisyyteen ei myöskään sijoitu 
sellaisia häiriintyviä kohteita, joille hanke aiheuttaisi ohjearvot ylittäviä meluvaikutuksi. Myös-
kään matalataajuisen melun ohjearvot eivät ylity yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa. 

On kuitenkin huomioitava, että voimaloita lähimmät vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat 
kokea tuulivoimaloiden melun häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn 
vastanneista tuulivoimaloiden synnyrrämän kuuluvan äänen vaikutukset omaan elämään arvioi 
kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi 45 % ja myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi 4 %. Vastan-
neista 36 % arvioi, ettei tuulivoimaloiden synnyttämällä äänellä ole vaikutusta omaan elämään.  
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Tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen osalta vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen jäävät vä-
häisiksi, koska tehtyjen mallinnusten mukaan yhdenkään asuin- ja lomarakennusten kohdalla 
meluarvot eivät ylitä tuulivoimamelulle asetettuja ohje- ja raja-arvoja. 

Valo-olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutukset asumisviihtyisyyteen 

Tuulivoimalan pyörivät lavat muodostavat kirkkaalla säällä liikkuvia varjoja, minkä asukkaat voi-
vat havaita valon voimakkuuden äkillisenä vaihteluna, vilkkumisena tai nopeasti vilahtavana var-
jona. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostus- ja välkevaikutukset havaitaan parhaiten keväällä 
ja kesällä, kun aurinko paistaa eniten.  

Tuulivoimaloiden varjostus- ja välkevaikutuksia on arvioitu kappaleessa 17.3. Tehtyjen varjos-
tusmallinnusten perusteella, vaikka puuston suojaava vaikutusta jätettäisiin huomioimatta, ei 
suositus kahdeksan tunnin vuotuisesta välkeajasta ylity yhdessäkään havainnointipisteessä 
kummassakaan vaihtoehdossa.  

On kuitenkin huomioitava, että asukkaat voivat kokea tuulivoimaloiden varjostusvaikutukset 
häiritsevänä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Asukaskyselyyn vastanneista tuulivoimaloiden 
lapojen aiheuttaman varjostuksen ja välkkeen vaikutukset omaan elämään arvioi kielteiseksi tai 
erittäin kielteiseksi 47 % ja myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi 4 %. Vastanneista 36 % arvioi, 
ettei tuulivoimaloiden lapojen aiheuttamalla varjostuksella ja välkkeellä ole vaikutusta omaan 
elämään.  

Varjostus- ja välkevaikutusten osalta vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan 
vähäisiksi. 

Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen 

Tuulivoimaloilla ei ole merkittäviä haitallisia ja laaja-alaisia terveysvaikutuksia. Tuulivoimaloista 
ei aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Tuulivoimaloiden mahdolliset terveysvaiku-
tukset syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Melun häiritsevyys voi 
vaikuttaa ihmisten terveyteen esimerkiksi univaikutusten kautta. Melun häiritsevyyden kokemi-
nen ja meluherkkyys vaihtelevat yksilökohtaisesti, jolloin vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri 
ihmisiin. Melun lisäksi pelko ja epävarmuus mahdollisista terveys- ja turvallisuusriskeistä voi ai-
heuttaa ahdistusta hankealueen läheisyydessä asuville ihmisille. 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia äänimaisemaan on käsitelty kappaleessa 17.2. Samassa yhtey-
dessä on tarkasteltu melun leviämistä asuin- ja lomarakennuksiin sekä verrattu tuulivoimaloiden 
aiheuttamaa melua valtioneuvoston hyväksymiin melutason ohjearvioihin sekä ympäristöminis-
teriön suosittelemiin yöajan suunnitteluarvoihin. Melumallinnusten mukaan 40 dB ohjearvo ei 
ylity yhdenkään asuin- ja lomarakennuksen kohdalla kummassakaan vaihtoehdossa. Myöskään 
matalataajuinen melu ei mallinnusten perusteella ylitä kummassakaan vaihtoehdossa ohjear-
voja sisällä yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa.  

Toisaalta, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään, voivat asukkaat silti kokea tuulivoimaloilla olevan 
vaikutuksia terveyteen tuulivoimaloiden melu- ja varjostusvaikutusten sekä terveys- ja turvalli-
suusriskeihin liittyvien pelkojen kautta. Pelkojen merkittävyys on sidoksissa hankealueen laajuu-
teen ja rakennettavien tuulivoimaloiden määrään sekä siihen, miten lähellä asuinrakennuksia 
tuulivoimalat sijaitsevat.  

Suomessa toteutettiin 2015 kyselytutkimus Porin Peittoossa ja Iin Olhavassa tuulivoimaloiden 
melusta ja sen häiritsevyydestä. Tavoitteena oli selvittää, miten tuulivoimalamelu koetaan Suo-
messa alueilla, joissa on vähintään 3 MW tuulivoimaloita. Erot olivat suuria Iin ja Porin välillä. 
Porissa suhtauduttiin kysymysten perusteella lähtökohtaisesti varsin negatiivisesti tuulivoimaa 
kohtaan yleensä, kun taas Iissä suhtautuminen oli selvästi myötämielisempää. Samaan aikaan 
huomattiin, että Porin vastauksissa raportoitiin huomattavasti enemmän myös voimaloista ai-
heutuvaksi koettuja terveysvaikutuksia kuin Iissä. Tutkimuksen vastausten perusteella saatiin 
selvitettyä, että tuulivoimaloiden äänitaso, eli äänen voimakkuus vastaajien asuinkiinteistöillä, 
selitti vain 9 % voimaloiden koetuista häiriövaikutuksista. Loppuosa, yli 90 %, selittyi muilla teki-
jöillä. Eniten häiritsevyyden kokemusta selitti (vastaajien muiden vastausten perusteella) vas-
taajan huolestuneisuus tuulivoimamelun terveysvaikutuksista, sijaintikohde (Pori vs. Ii), asenne 
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tuulivoimaenergian tuotantomuotoa kohtaan yleensä, sukupuoli sekä yksilöllinen meluherk-
kyys. Tämä on tärkeä tutkimus, koska se osoittaa sen, että tuulivoimamelun häiritsevyyden ko-
keminen liittyy vain vähän siihen, kuinka voimakkaana ääni kuuluu kiinteistölle ja selittyy paljon 
enemmän muilla tekijöillä, jotka liittyvät vastaajaan itseensä. 

Tuulivoimaloiden terveydelliset vaikutukset on keskusteluissa liitetty yleensä tuulivoimaloiden 
tuottamaan infraääneen eli hyvin matalataajuiseen ääneen. Tieteellisissä tutkimuksissa ei ole 
saatu näyttöä, että nykyisten tuulivoimaloiden infraäänellä olisi terveysvaikutuksia. 

Hongiston & Olivan vuoden 2017 selvityksen ”Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvai-
kutukset” mukaan infraäänten terveysvaikutukset ovat hyvin pitkälle samoja kuin äänen vaiku-
tukset ylipäätään. Vaikutuksia alkaa ilmetä nykytiedon mukaan vasta, kun äänenpainetaso ylit-
tää kuulokynnyksen. Yleisimmin raportoitu infraäänen vaikutus on häiritsevyys, joka yleensä al-
kaa heti, kun äänenpainetaso ylittää kuulokynnyksen. Tutkimustieto ei tue näkemystä, että tuu-
livoimaloiden infraääni aiheuttaisi ihmiselle negatiivisia terveysvaikutuksia. Tutkimuksissa ei ha-
vaittu itsearvioidun tai objektiivisesti mitatun stressin riippuvan etäisyydestä tuulivoimaloihin. 
Tästä huolimatta pieni osa väestöstä kokee tuulivoiman aiheuttavan negatiivisia terveysoireita. 
Tutkimusten perusteella sellaisella äänellä, jota ei voida kuulla, ei ole terveysvaikutuksia. Nyky-
aikaisten tuulivoimaloiden infraääni on kuulokynnyksen alittava, eli ei-kuultavaa infraääntä. 

Ne tieteellisesti uskottavat tutkimukset, joissa infraäänellä ylipäänsä on saatu terveydellisiä vai-
kutuksia, ovat edellyttäneet kuulokynnyksen ylityksen ja tällaisia testejä on tehty mm. ast-
ronauteille sellaisilla äänenvoimakkuuksilla, jotka ylittävät monikymmenkertaisesti tuulivoima-
loiden aiheuttaman melutason. Eli puhutaan äänitasoista, joita esimerkiksi voimakkaat suihku-
moottorit tuottavat. 

Mistä sitten käsitys, että tuulivoima tuottaa terveydelle haitallista infraääntä? Ennen nykyisiä 
vastatuulivoimaloita valmistettiin mm. Yhdysvalloissa myötätuulivoimaloita, jotka aiheuttivat 
jopa 10–30 dB voimakkaampia infraäänitasoja kuin saman tehoiset vastatuulivoimalat. Lähellä 
näitä myötätuulivoimaloita infraäänet nousivat sellaiselle tasolle, että ne saattoivat olla joissain 
olosuhteissa jopa kuultavissa. Tämä synnytti keskustelun voimaloiden infraäänistä, joka on elä-
nyt tähän päivään saakka, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä enää nykyisten tuulivoimaloiden 
kanssa. Myötätuulivoimaloiden valmistus on lopetettu niiden suurempien meluarvojen takia. 

Vaikka tieteellisiä todisteita tuulivoimaloiden infraäänistä aiheutuvista terveyshaitoista ei ole-
kaan, pieni osa väestöstä kokee tuulivoiman aiheuttavan terveysoireita. Kansallisessa energia- 
ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 on linjattu, että Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tulee 
teettää riippumaton ja kattava selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Selvityksen 
toteuttajina toimivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos 
sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.  

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa, vuonna 2017 (Työ- ja elinkeinoministeriö) valmistuneessa 
julkaisussa käytiin laajamittaisesti läpi aiheeseen liittyvää kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta. 
Lisäksi selvitykseen sisältyi VTT:n johdolla toteutetut mittaukset, joissa selvitettiin tuulivoiman 
tuotantoalueiden ympäristössä esiintyviä keskimääräisiä infraäänitasoja, niiden ajallista vaihte-
lua sekä niiden verrannollisuutta infraäänitasoihin muussa ympäristössä. Kirjallisuuskatsauksen 
johtopäätöksenä todettiin, että tuulivoimaloiden tuottaman kuultavan tai kuuloalueen ulkopuo-
lella olevan äänen yhteydestä oireiluun ei ole tällä hetkellä tieteellistä näyttöä, mutta aihetta on 
tutkittu hyvin vähän eikä haittojen mahdollisuutta voida nykytiedon perusteella sulkea pois. Tä-
män perusteella lisätutkimusten todettiin olevan perusteltuja ja hanketta jatkettiin määrittele-
mällä kolme eri osatavoitetta.  

Selvityksen toisen vaiheen tulokset on julkaistu huhtikuussa 2020. Valtioneuvoston yhteisen sel-
vitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittaman hankkeen toteuttivat monitieteellisenä yh-
teistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. Hanke koostui kolmesta osiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja 
kuuntelukokeet. Tutkimuksen mukaan tuulivoiman infraäänellä ei ole todettuja terveysvaiku-
tuksia. (Valtioneuvosto, Policy Brief 11/2020). 

Valtioneuvoston asetuksen ulkomelutason ohjearvot on asetettu tasolle, joka melun haittavai-
kutuksia koskevien tutkimusten mukaan ehkäisee tuulivoimamelun aiheuttamia terveyshaittoja 
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sekä ympäristön viihtyvyyden merkittävää heikentymistä (Valtioneuvoston asetus 1107/2015). 
Tehtyjen melumallinnusten mukaan Painuan kanavan tuulivoimapuistosta aiheutuva melu ei 
ylitä 40 dB ohjearvoa yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Myöskään matalataajui-
sen melun ohjearvot eivät ylity yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa. Edellä mainitun pe-
rusteella voidaan arvioida, ettei Piipsannevan tuulipuiston melulla ole merkittäviä suoria ter-
veysvaikutuksia tuulipuiston lähialueen vakituisille ja loma-asukkaille.  

Tuulivoimaloihin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä ja niiden vaikutukset turvallisuuteen 
ovat hyvin vähäisiä. Talviaikaan tietyissä sääoloissa tuulivoimaloiden rakenteisiin ja lapoihin ker-
tyvä lumi ja jää voivat irrotessaan aiheuttaa vaaraa alueella liikkuville. Kiinteisiin rakennelmiin 
muodostuva jää putoaa irrotessaan suoraan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista ir-
toava jää voi lentää kauemmas. Irtoavasta jäästä aiheutuvat riskit ovat kuitenkin hyvin epäto-
dennäköisiä. Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vain vähän tietoja, 
johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun mu-
assa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) mukaan riskit tuulivoimaloista irtoa-
vista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. Ympäristöoikeus perustelee sitä 
muun muassa sillä, että EU:n konedirektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytet-
tävä direktiivin mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on 
ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia on. Tuulivoimaloiden turvallisuus- ja ympäristöriskejä on 
arvioitu luvussa 21. 

Vaikutukset virkistyskäyttöön 

Tuulivoimapuistoa ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista tuulivoima-
puiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan turvallisuussyistä rajoittamaan. 
Tuulivoimapuiston käyttöaikana rakennus- ja huoltotieverkosto on vapaasti käytettävissä ja 
myös tuulivoimapuiston alueella liikkuminen on vapaata.  

Tuulivoimapuiston rakentaminen ei estä alueella liikkumista eikä alueen virkistyskäyttöä. Virkistys-
käyttömahdollisuudet poistuvat rakennettavilta alueilta, mutta näiden alueiden osuus hankealu-
een kokonaispinta-alasta on pieni. Tuulivoimapuiston toteuttaminen muuttaa kuitenkin alueen 
ympäristöä ja maisemassa tapahtuvat muutokset sekä voimaloiden ääni ja näkyminen voidaan ko-
kea virkistyskäyttöä häiritsevänä. Haitalliset vaikutukset korostuvat erityisesti sellaisilla alueilla, 
jotka ovat asukkaille tärkeitä virkistyskohteita ja joilla asukkaat liikkuvat paljon. Hankealueen 
käyttö osana omaa nykyistä elinympäristöä koettiin asukaskyselyn mukaan tärkeäksi. Myös mah-
dolliset terveysriskeihin liittyvät pelot voivat heikentää virkistyskäytön miellyttävyyttä. Talviaikaan 
alueella liikkumiseen voi kohdistua vähäisiä rajoitteita lapoihin tai rakenteisiin muodostuvan jään 
irtoamisriskin vuoksi. Turvallisuusriski sinänsä on kuitenkin todettu hyvin pieneksi ja rajoitteista 
ilmoitetaan esimerkiksi varoituskyltein.  

Olemassa olevan metsäautotieverkoston parantaminen ja uusien teiden rakentaminen paranta-
vat alueen saavutettavuutta ja sitä kautta myös alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Uusi ja 
parannettu tiestö helpottaa marjastajien ja sienestäjien, luonnossa liikkuvien ja metsästäjien 
liikkumista alueella.  

Asukaskyselyyn vastanneista 96 % arvioi harrastus- ja virkistysmahdollisuudet asuinalueensa tai 
vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristössä nykytilanteessa hyviksi tai erittäin hyviksi. Tuulivoima-
puiston rakentamisen jälkeen arvioi harrastus- ja virkistysmahdollisuudet hyviksi tai erittäin hy-
viksi 60 % vastaajista ja huonoiksi tai erittäin huonoiksi 29 % vastaajista. Voimaloiden rakenta-
minen vähentää jossakin määrin alueen virkistyskäytöllistä merkitystä ja sen koettua arvoa. Asu-
kaskyselyyn vastanneiden mukaan kielteisimmin Painuan kanavan tuulivoimapuiston rakentami-
sen arvioitiin vaikuttavan metsästysmahdollisuuksiin ja luonnon tarkkailuun alueella.  

Tuulivoimahankkeen ei arvioida heikentävän merkittävästi hankealueen virkistyskäyttömahdol-
lisuuksia. Vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuutena vähäiset.  

Muut sosiaaliset vaikutukset: vaikutukset kiinteistöjen arvoon 

Asukaskyselyyn vastanneista 49 % arvioi, että tuulivoimapuiston rakentaminen vaikuttaa kieltei-
sesti tai erittäin kielteisesti alueen arvostukseen asuinalueena ja vapaa-ajan asuntoalueena. 
Asukaskyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin esille tuulivoimapuiston rakentamisen kielteisenä 
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vaikutuksena myös kiinteistöjen arvon aleneminen. Tutkimuksia tuulivoimahankkeiden vaiku-
tuksista alueiden arvostukseen tai kiinteistöjen arvon alenemiseen ei Suomessa ole juurikaan 
tehty, mutta asukkaiden kokemana vaikutuksena asia on kuitenkin merkittävä. 

Maailmalla (mm. USA, Tanska, Ruotsi, UK) on tehty useita tutkimuksia tuulivoimaloiden vaiku-
tuksesta kiinteistöjen arvoon. Tutkimukset eivät ole osoittaneet, että tuulivoimalla olisi vaiku-
tusta kiinteistöjen myyntihintoihin - hintatasoa selittävät useat muut tekijät. Yksi laajimmista 
tutkimuksista on tehty USA:ssa vuonna 2013. Tutkimuksessa tarkasteltiin noin 50 000 asunto-
kauppaa yhdeksässä eri osavaltiossa ja kaikissa hankevaiheissa valmiit tuulivoima-alueet mu-
kaan lukien. Aineistosta ei löytynyt tilastollisia viitteitä kiinteistöjen arvon alenemisesta tuulivoi-
maloiden lähialueilla. Aiheesta voi lukea lisää linkistä: https://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-
tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta/tuulivoiman-vaikutukset/yhteiskuntavaikutukset/vaikutuk-
set-kiinteistojen-arvoon  

 

Taulukko 17-2. Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 

Erittäin 
suuri 

+ + + + 

Suuri 

+ + + 

Kohta-
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+ + 
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nen 

+ 

Ei 
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- 

Kohta- 
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- - 

Suuri 
- - - 

Erittäin 
suuri  
- - - -  

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1 VE 2 

Asumisviihtyisyys Muutokset maisemassa, valo-olosuh-
teissa ja äänimaisemassa.  

Kohtalainen - - Kohtalainen - - 

Ihmisten terveys ja turvallisuus Tuulivoimaloiden aiheuttama melu ja 
matalataajuinen melu. Tuulivoimaloi-
den rakenteista ja lavoista irtoava lumi 
ja jää talvisin.  

Vähäinen -  Vähäinen -  

Alueen virkistyskäyttö (marjas-
tus, sienestys, ulkoilu, alueella 
liikkuminen) 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen 
ja uusien tiealueiden poistuminen vir-
kistyskäytöstä. Muutokset maise-
massa, valo-olosuhteissa ja äänimaise-
massa. Olemassa olevien teiden pa-
rantaminen ja uusien rakentaminen 
sekä teiden ympärivuotinen kunnossa-
pito. 

Vähäinen -  Vähäinen -  

Alueen saavutettavuus ja  
hyödynnettävyys 

Rakennettava ja parannettava tiestö Vähäinen + Vähäinen + 

Kiinteistöjen arvo 
 

Muutokset asumisviihtyisyydessä. Vähäinen -  Vähäinen -  

 

17.1.7 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Painuan kanavan tuulivoimahanke vaikuttaa hankealueen läheisyydessä asuvien ihmisten elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen pääosin maisemassa, äänimaisemassa ja valo-olosuhteissa tapahtuvien muu-
tosten kautta.  

Merkittävimmät maiseman muutoksesta aiheutuvat haittavaikutukset kohdistuvat hankealueen 
lähiympäristön vakituiselle ja loma-asutukselle. Melumallinnusten mukaan tuulivoimaloista ei ai-
heudu ohjearvoa ylittävää melua. Varjostusmallinnusten mukaan myöskään suositus kahdeksan 
tunnin vuotuisesta välkeajasta ei ylity yhdessäkään havainnointipisteessä, vaikka puuston suo-
javaikutustakaan ei oleta huomioon. Tuulivoimaloiden asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalli-
set vaikutukset ovat pääosin kokemusperäisiä. Vaikutusten kokemisessa on suuria yksilökohtaisia 

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta/tuulivoiman-vaikutukset/yhteiskuntavaikutukset/vaikutukset-kiinteistojen-arvoon
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta/tuulivoiman-vaikutukset/yhteiskuntavaikutukset/vaikutukset-kiinteistojen-arvoon
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-tuulivoimasta/tuulivoiman-vaikutukset/yhteiskuntavaikutukset/vaikutukset-kiinteistojen-arvoon
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eroja. Vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti voimakkaimmin tuulivoimaloiden lähellä asuviin ja 
niihin asukkaisiin, jotka kokevat maisemavaikutukset tai tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen häi-
ritseväksi.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen ei estä hankealueella liikkumista eikä alueen virkistyskäyttöä tu-
levaisuudessakaan. Ainoastaan tuulivoimaloiden rakennuspaikat poistuvat käytöstä, mutta niiden 
osuus hankealueen kokonaisalasta on pieni. Asukkaat voivat kuitenkin kokea tuulivoimaloiden nä-
kymisen, äänen, lapojen liikkeen ja varjostuksen virkistyskäyttöä häiritsevänä. Toisaalta uudet ja 
parannettavat tieyhteydet parantavat alueeden saavutettavuutta ja helpottavat alueella liikku-
mista ja alueen virkistyskäyttöä.  

Tuulivoimaloista ei aiheudu ihmisten terveydelle vaarallisia päästöjä. Tuulivoimapuiston mahdol-
liset terveyshaitat syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden meluvaikutusten kautta. Melumallin-
nusten mukaan tuulivoimapuistosta ei aiheudu ohjearvoja ylittävää melua vakituiselle tai loma-
asutukselle kummassakaan vaihtoehdossa. Toisaalta vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään, voivat 
asukkaat silti kokea, että tuulivoimaloilla on vaikutusta ihmisten terveyteen. Myös tuulivoimaloi-
hin liittyvät pelot voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloilla ei 
kuitenkaan ole todellisia suoria terveysvaikutuksia.  

Taulukko 17-3.  Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus ihmisten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen 
herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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17.1.8 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuiston ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää erityisesti tiedotta-
malla hankkeen etenemisestä, jatkosuunnittelusta sekä arvioiduista vaikutuksista lähialueen 
asukkaita sekä vapaa-ajan asuntojen omistajia ja käyttäjiä. Erityisesti rakentamisen aikana tie-
dottamisen merkitys korostuu, jotta asukkaat ovat tietoisia sekä liikenteen ajoittumisesta, että 
rakentamisen häiriöiden kestoajasta. Tiedottamisella voidaan lieventää myös tuulivoimapuiston 
aiheuttamia huolia ja epävarmuutta. Myös rakentamisen aikaisen liikenteen ohjaamisella vä-
hemmän häiriötä aiheuttaville tieosuuksille voidaan vähentää haitallisia vaikutuksia. 

Asumisviihtyvyyden turvaamiseksi tuulivoimaloiden lentoestevaloissa tulisi pyrkiä käyttämään 
sellaista merkintätapaa, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä lähialueiden asukkaille. 
Lentoestevalojen toteutustapa määritellään lentoestelupamenettelyn yhteydessä. 
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Tuulivoimaloiden mahdolliset terveysvaikutukset syntyvät pääasiallisesti tuulivoimaloiden me-
luvaikutusten kautta. Näin ollen keskeinen keino mahdollisten terveysvaikutusten vähentä-
miseksi on melutason pitäminen mahdollisimman alhaisena ja sellaisena, etteivät melun ohjear-
vot ylity lähimmissäkään asuin- ja lomarakennuksissa. 

Asutuksen, lähialueen virkistysreittien ja -paikkojen ja tuulivoimaloiden välinen näköesteenä 
oleva suojapuusto tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää. 

17.1.9 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat moniulotteisia ja erityisesti koettujen vaikutuksien arvi-
ointi on haastavaa, koska vaikutuksien kokeminen on subjektiivista. Eri henkilöt kokevat vaiku-
tukset eri tavoin ja myös hankealueen merkitys asukkaiden elinympäristössä on erilainen. Tä-
män takia yleistävään vaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuutta. Tehdyn asukaskyselyn 
avulla on saatu esille, millaisia näkemyksiä lähialueen asukkailla ja loma-asuntojen omistajilla on 
tuulivoimapuiston vaikutuksista. Asukaskyselyn vastausprosentti oli 41 %, joten yli puolet (59 %) 
kyselyn saaneista ei ole vastannut kyselyyn, jolloin kokonaiskuva asukkaiden näkemyksistä on 
tältä osin puutteellinen.  

Ihmiset voivat myös muuttaa käsityksiään esimerkiksi vaikutusarviointien tulosten tai hank-
keesta riippumattomien uutisten tai tapahtumien perusteella. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
ovat siis osin sidoksissa arvioinnin ajankohtaan. Arvioinnin ajankohta vaikuttaa myös vaikutus-
ten kokemiseen. Suunnitteluvaiheessa tuulivoimapuiston synnyttämät muutokset elinympäris-
tössä ovat vielä epäselviä.  

Koska hankkeen ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja niiden arviointi perustuvat pääosin hank-
keen muihin vaikutuksiin ja vaikutusarviointeihin, myös niiden epävarmuustekijät vaikuttavat 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.  

17.2 Vaikutukset äänimaisemaan 

 Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia äänimaisemaan aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden ja tuulivoimaloiden 
rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään 
aerodynaamista ääntä. Tuulivoimaloiden ominainen ääni (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan ae-
rodynaamisesta äänestä sekä lavan ohittaessa maston, jolloin lavan melu heijastuu rungosta ja 
toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma synnyttää uuden äänen. Meluvaikutuksia syntyy 
myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä. 

Ääntä aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta se peittyy 
lapojen huminan alle (Di Napoli 2007). 

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

 Vaikutusalue 

Vaikutukset äänimaailmaan ulottuvat niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden ääni on havait-
tavissa. Vaikutusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen lähtömeluarvoista 
sekä voimalaitosten koosta. 

 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Meluselvitykseen on kerätty tietoa tuulivoimaloiden melun ominaispiirteistä, melun ohjear-
voista, paikallisista olosuhteista sekä mallinnusmenetelmistä. Pääasiallisena laskentatyökaluna 
on käytetty WindPRO Ver3.4 ohjelmiston DECIBEL-moduulia sekä ISO 9613-2 standardin mukai-
sia oletuksia ja lähtöarvoja. Mallinnus ja raportointi on tehty noudattaen ympäristöministeriön 
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helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita (Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallin-
non ohjeita 2/2014). Mallinnuksen tulokset on esitetty erillisessä meluselvitysraportissa (liite 5) 

Matalataajuisen melun mallintaminen on myös tehty noudattaen Ympäristöministeriön ohjeita. 
Vaikutusten arvioinnissa käytetyt laskentaparametrit on taulukoitu erillisessä meluselvitysra-
portissa (liite 5). Tuloksia on vertailtu valtioneuvoston asetuksen ohjearvoihin (Valtioneuvoston 
asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 1107/2015). Pienitaajuinen melu on las-
kettu ympäristöministeriön helmikuussa 2014 julkaisemia ohjeita noudattaen. Rakennusten ää-
nieristys on laskettu DSO 1284 menetelmän mukaisesti, ja tuloksia on vertailtu asumisterveys-
asetuksessa oleviin sisämelun ohjearvoihin.  

Painuan kanavan tuulivoimaloiden äänenpainetasot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksil-
taan 225 metriä korkeita voimaloita. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuulivoi-
malaitosvalmistajan Vestas V150 4,2 MW voimalaa ilman lapojen äänenvaimentimia. Laskel-
missa tuulivoimalan äänitehotaso (LWA) on 108 dB(A) dB. Mallinnuksessa on käytetty tuulivoi-
malavalmistajan ilmoittamia, ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti määriteltyjä, melu-
päästön takuuarvoja. Tämän takuuarvon tuulivoimalavalmistaja on arvioinut mittausten, root-
torikoon ja tuulivoimalan toimintaperiaatteiden perusteella. Mallinnuksessa on huomioitu Nau-
lakankaan tuulivoimahankkeen tuulivoimalaitokset. Tarkemmat lähtötiedot ja arvot on esitetty 
melumallinnusraportissa (liite 5). 

Melumallinnuksen laskentatuloksia on havainnollistettu keskiäänitasokarttojen avulla. Kes-
kiäänitasokartassa on melun keskiäänitaso- eli ekvivalenttiäänitasokäyrät (LAeq) 5 dB välein. Tu-
lokset on myös esitetty mallinnusten tuloksina melumallinnusraportissa (Liite 5). Tuulivoimapuis-
ton läheisyydestä on valittu 5 havainnointipistettä, joiden laskennalliset melutasot on raportoitu 
melumallinnusraportissa (liite 5). 

Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden melua arvioidaan asiantuntijan toimesta sanalli-
sesti laadittujen mallinnusten ja samankaltaisten projektien tuoman kokemusten perusteella. 
Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta nyky-
melutasoihin. 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytai-
kaista ja leviävän suppealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei tarkas-
tella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin, noin kaksi kertaa vuodessa ja ylläpidon pääasiallisin 
meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille. 

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien 
aiheuttamat äänet elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden 
meluvaikutuksiin liittyviä aiempia selvityksiä sekä asukaskyselyä. 

WindPro melumallinnukset ja matalataajuisen melun mallinnukset on laatinut Henna Riikka Rin-
tamäki FCG Finnish Consulting Group Oy:stä, ja vaikutusten arvioinnista on vastannut projekti-
päällikkö FCG:ssä projektipäällikkö Liisa Karhu. 
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Kuva 17.12. Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen 
mukaisesta tuulivoimamelun leviämisestä alarivissä. 

Tuulivoimamelun ohjearvot 

Tuulivoimaloiden melun ohjearvona käytetään 1.9.2015 voimaan tulleen Valtioneuvoston ase-
tuksen (1107/2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja. 

 

Taulukko 17-4. Ympäristöministeriön asetuksen (1107/2015) mukaiset tuulivoimaloiden 
melutason ohjearvot  

Ympäristöministeriön asetus (1107/2015) 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutaso  

LAeq 

klo 7-22 

LAeq 

klo 22-7 

Ulkona    

Pysyvä asutus  45 dB 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 

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa (545/2015) on annettu matalataajui-
selle melulle toimenpiderajat. Asetus tuli voimaan 15.5.2015. Toimenpiderajat koskevat asuin-
huoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseit-
täin. Toimenpiderajat koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot.  

Taulukko 17-5. Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaiset matalien taajuuksien äänitasot 

Terssin keski-
taajuus, Hz 

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

Painottamaton 
keskiäänitaso 

sisällä  

Leq, 1h, dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Vaikutuskohteen herkkyys meluvaikutuksille määräytyy taustamelutason mukaan. Taustamelu-
tasoon vaikuttavat alueen toiminnot kuten maa- ja metsätalousalueiden sekä turvetuotantoalu-
eiden sijoittuminen sekä liikenteen ja asutuksen määrä kyseisellä alueella. Herkkyystasoon vai-
kuttavat myös alueen ja asutuksen luonne, jota määrittävät esimerkiksi loma-asutus, turismiin 
liittyvät toiminnot tai koulujen läheisyys.  

Meluvaikutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla melumallinnusten tuloksia melusta 
annettuihin ohjearvoihin. Tuulivoimapuiston toiminnasta aiheutuvia melutasoja on verrattu val-
tioneuvoston asetuksen mukaisiin tuulivoimamelun ohjearvoihin. Meluvaikutusten herkkyyden 
ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

 Nykytila 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonai-
suutta, jossa kulloinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu 
ovat perusääniä, joihin totutaan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB 
äänitason. Linnunlaulu voi voimakkaimmillaan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita, 
mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat kuulijaan. Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen 
ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänitason. 

Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on liikennemelu ja rakennusvai-
heessa olevan Naulakankaan tuulivoimahankkeen melu. 

 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset meluvaikutukset 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana melua syntyy huoltoteiden, voimaloiden perustusten ja 
kaapeloinnin sekä voimaloiden pystytyksen työvaiheista. Melun kannalta merkittävimmät vai-
heet ovat teiden ja perustusten rakentamisen aikana, jolloin voi esiintyä myös vähäisissä määrin 
impulssimaista melua. Syntyvä melu on normaaliin rakennusmeluun verrattavissa olevaa työko-
neiden ja työmaan liikenteen aiheuttamaa melua. Kuljetuksia ja ehkä suurimpia nostoja lukuun 
ottamatta melu ei pääasiallisesti leviä tuulipuistoaluetta laajemmalle. Työkoneiden äänitehota-
sot ovat suurimmillaan paikallisesti yhteensä noin 115 desibeliä. Melu vaimenee avoimessakin 
maastossa 55 desibelin tasolle noin 400 metrin ja alle 45 desibelin tasolle noin 1,2 kilometrin 
etäisyydellä (geometrinen vaimenema: L=Lwa+3+11-20lg(d)). Raskaan liikenteen ajoneuvoista 
aiheutuu hetkellisesti enimmillään noin 60 dB äänitehotaso noin 100 metrin etäisyydellä kulje-
tusreitistä, mikä vastaa normaalin keskustelun äänitasoa.  
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Voimaloiden rakennuspaikat ja uudet tiet sijoittuvat etäälle lähimmistä vakituisista asuinraken-
nuksista tai lomarakennuksista. Tällä etäisyydellä ei Valtioneuvoston päätöksen mukaisen, asu-
miseen käytettävillä alueilla sovellettavan päiväajan ohjearvon (50 dB) voida katsoa rakentamis-
aikana ylittyvän.  

Tuulivoimapuisto rakennetaan arviolta kahdessa rakennuskaudessa. Melu tuulivoimapuiston ra-
kentamisen aikana on paikallista ja kestoltaan melko lyhyttä, eikä sen arvioida aiheuttavan mer-
kittävää haittaa lähiasutukselle. Rakentamisaikaisen liikenteen aiheuttamia melu- ym. vaikutuk-
sia on arvioitu luvussa 18.5.1. 

Hankkeen päättyessä tuulivoimaloiden ja voimajohdon purkamisesta aiheutuva melu on verrat-
tavissa rakentamisen aikaiseen meluun. Melua aiheuttavat lähinnä työkoneet ja voimalaosien 
poiskuljetukset. Meluvaikutukset ovat hetkellisiä ja palautuvia ja kohdistuvat kerrallaan vain 
purkutyön alla olevalle alueelle. 

Toiminnan aikaiset meluvaikutukset 

VE0 

Vaihtoehdossa VE0 tuulivoimaloita ei rakenneta, joten meluvaikutuksia ei aiheudu. 

VE1 

Kuvassa on mallinnettu Painuan kanavan vaihtoehdon VE1 tuulivoimalat. Mallinnuksessa on 
huomoitu Naulakankaan tuulivoimahankkeen voimalatokset. Tuulivoimaloiden melu ei ylitä 40 
dB ohjearvoja yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla.  

Hankealueen läheisyyteen ei sijoitu sellaisia häiriintyviä kohteita, joille hanke aiheuttaisi ohjear-
vot ylittäviä meluvaikutuksia. 
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Kuva 17.13. Melumallinnus VE1. Tuulivoimaloiden napakorkeus on 225 metriä ja lähtömelutaso 
108 dB. Karttaan on merkitty havainnointipisteet kirjaimilla A-E. 
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Taulukko 17-6. Laskennalliset melutasot Painuan kanavan tuulivoimahankkeen ympäristössä 

Laskentapiste 
ETRS89-

TM35 
Itä 

ETRS89-
TM35 

Pohjoinen 
Z 

(m) 

Las-
kenta-

korkeus 
(m) 

Melutaso 
dB(A) 

 

Lomarakennus A (Nikulanojantie 309) 479804 7144810 107,5 4,0 29,6 

Lomarakennus B (Nikulanojantie 303) 479828 7144867 107,8 4,0 28,5 

Asuinrakennus C (Lampila) 480373 7145155 110 4,0 29,1 

Asuinrakennus D (Suotalo) 480881 7145708 111,1 4,0 28,4 

Lomarakennus E (Piilolahti) 486673 7145012 125 4,0 24,4 

Asuinrakennus F (Vuolijoentie 2066) 487011 7141007 128,1 4,0 24,3 

 

Matalataajuinen melu 

Matalataajuisen melun laskenta on tehty eri puolilta tuulivoimapuistoa lähimmille asuin- tai lo-
marakennuksille (havainnointipisteet a-e). Matalataajuisen melun muodostuminen on esitetty 
taulukossa 17-7. Taulukossa on esitetty asuin- ja lomarakennuskohteet, joille laskentatulosten 
mukaan aiheutuu suurimmat matalataajuinen melun arvot ja arvoja on verrattu sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimenpiderajoihin. Kaikkien mallinnettujen havainnointipisteiden tulokset on 
esitetty erillisessä melumallinnusraportissa (liite 5). Sisätilojen lisäksi Sosiaali ja terveysministe-
riön ohjearvoja on verrattu myös laskentapisteiden pihapiirin matalataajuisen melun tasoon.  

Sisällä Stm:n asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot alittuvat. Myöskään ulkona matalataajui-
selle melulle asetettu sisätilojen ohjearvo ei ylity. Matalataajuinen melu ei millään mallinnetulla 
vaihtoehdolla ylitä ohjearvoja sisällä tai ulkona yhdessäkään asuin- tai lomarakennuksessa. 

Taulukko 17-7. Matalataajunen meli eri puolilla tuulivoimapuistoa. 

Rakennus 

Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä 

L eq,1h – 
Asumis-ter-
veys ohje si-

sällä 
Hz 

L eq,1h – 
Asumis-ter-

veys 
 ohje sisällä 

Hz 

Lomarakennus A (Nikulanojantie 309) -1,6 100 -15,0 50 

Lomarakennus B (Nikulanojantie 303) -1,7 100 -15,1 50 

Asuinrakennus C (Lampila) -1,5 100 -14,9 50 

Asuinrakennus D (Suotalo) -2,0 100 -15,4 50 

Lomarakennus E (Piilolahti) -4,7 100 -17,8 50 

Asuinrakennus F (Vuolijoentie 2066) -4,8 100 -17,9 50 
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 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Taulukko 17-8. Tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus äänimaisemaan. Vaikutuksen merkittävyys 
muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisia meluhaittoja voidaan vähentää huolellisella työn suun-
nittelulla sekä käyttämällä vähän melua tuottava koneita ja työmenetelmiä. Maanrakennustöi-
den aikana syntyviä ylijäämämassoja voidaan tarvittaessa käyttää meluesteinä töiden ajan. To-
dennäköisyys näiden tarpeelle on kuitenkin hyvin pieni. Linnustoon ja eläimistöön kohdistuvien 
meluhaittojen vähentämiseksi äänekkäimmät työvaiheet tulisi pyrkiä ajoittamaan pesintä- ja 
poikimisaikojen ulkopuolelle. 

Tuulivoimapuiston toiminnan aiheuttamia meluhaittoja vähennetään tehokkaimmin huolelli-
sella tuulivoimaloiden valinnalla ja sijoittelulla. Eri valmistajien saman tehoisissa tuulivoima-
loissa on eroja. Modernien tuulivoimalaitosten lähtöäänitasoa voidaan tarvittaessa rajoittaa lai-
toksen säätö- ja ohjausjärjestelmän avulla siten, että äänitaso voidaan pitää alle ohje- ja suosi-
tusarvorajojen. Tuulivoimaloiden erilaisilla laparatkaisuilla voidaan myös vaikuttaa voimaloiden 
melutasoon. Tässä hankkeessa ei arvioida olevan tarvetta rajoitustoimille. 

 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Melun leviämislaskentojen epävarmuus muodostuu emission, eli äänitehotason epävarmuu-
desta, äänen etenemisen osalta pääosin ilman eri kerrosten lämpötilojen ja ilmavirran pyörtei-
syyden aiheuttamasta epävarmuudesta sekä vastaanottopisteen taustamelusta. Yhteenvetona 
voidaan kuitenkin todeta, että kaikki epävarmuustekijät on huomioitu melun laskennassa käyt-
tämällä parametreja, jotka on asetettu korkeimman melutason antaviksi. Tällöin laskentatulok-
set ylittävä melutaso on huomattavasti epätodennäköisempi kuin sen alittava. 

Melumallinnusta tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät siinä esiintyvät melutasot esiinny yh-
täaikaisesti joka puolella tuulivoimapuistoa. Mallinnuksen tulokset vastaavat pääosin tilannetta 
myötätuulen vallitessa tuulivoimalalta tarkastelupistettä kohti. Melutasojen toteutuminen 
maastossa riippuu merkittävästi tuuliolosuhteista. Rakennusten ääneneristävyydessä on suuria 
yksilöllisiä eroja matalilla taajuuksilla ja sisällä vallitsevaan äänitasoon vaikuttaa merkittävästi 
myös huoneen mitat sekä sisustus. 

Mallinnuksessa käytettiin tuulivoimaloiden lähtömelutasona (LWA) 108 desibeliä. Lopullisen 
voimalan tyyppiä ei ole määritelty. Mikäli toteutukseen valittava voimalamalli on erilainen kuin 
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melumallinnuksissa käytetty voimalatyyppi, tehdään melumallinnukset uudelleen viimeistään 
rakennuslupavaiheessa.  

17.3 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tar-
kastelupisteessä tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, varjostuk-
sena. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä 
varjoja. Varjostuksen esiintyminen riippuu auringonpaisteen lisäksi auringon suunnasta ja kor-
keudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen etäisyydestä 
tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei var-
jostusta enää havaitse. 

Valo-olosuhteisiin vaikuttavat myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät 
lentoestevalot määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Traficomin ohjeiden 
mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot 
lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisema-
kuvaa. 

 

Kuva 17.14. Tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään vilkkumista ja varjon välkkymistä 
aurinkoisella säällä. 

 Vaikutusalue 

Varjostusvaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. Vaiku-
tusalueen laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen roottorin halkaisijasta ja kokonais-
korkeudesta.  

 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varjonmuodostuksen määrä on arvioitu asiantuntija-arviona, WindPRO -ohjelman Shadow-mo-
duulilla suoritetun mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritettiin ns. ”real case” -tilanteen mu-
kaan, eli mallinnuksessa on otettu huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuoden-
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aikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuo-
lella, sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika. Tarkemmat laskentamenetelmät 
ja käytetyt arvot sekä mallinnustulokset on esitetty erillisessä välkeselvitysraportissa (liite 6).  

Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli kolme astetta horisontin yläpuolella ja var-
joksi lasketaan tilanne, jossa lapa peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuk-
sessa huomioidaan maaston korkeussuhteet. 

Mallinnuksessa on käytetty tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman VE1 mukaisia koordinaatteja. 
Vaihtoehdon VE1 välkemallinnus on tehty voimaloilla, joiden napakorkeus on 200 metriä ja root-
torin halkaisija 200 metriä.  

Välkemallinnus on toteutettu tilanteessa, jossa puuston suojaavaa vaikutusta ei huomioitu (real 
case, no forest). Mallinnuksen tuloksia on havainnollistettu leviämiskartoilla, joissa esitetään 
hankevaihtoehtojen varjon muodostumisen kahdeksan tunnin suositusraja.  

Mallinnuksen perusteella on laadittu asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä 
sekä varjonmuodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutus-
alueella sijaitsevat herkät kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen 
määrä arvioidaan tuulivoimaloiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjon-
muodostusta. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyö-
dyntäen. Sen perusteella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen ai-
heuttamaa maisemakuvan muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 

Välkemallinnukset on laatinut Henna-riikka Rintamäki FCG Finnish Consuting Group Oy:stä ja 
vaikutusten arvioinnista on vastannut projektipäällikkö Liisa Karhu FCG:ssä. 

Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Vaikutuskohteen herkkyys varjostusvaikutuksille määräytyy alueen ja sen asutuksen luonteen 
mukaan. Alueen luonteeseen ja sitä kautta herkkyyteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimer-
kiksi loma-asutus, koulujen läheisyys sekä virkistysaktiviteettien määrä ja luonne. 

Varjostusvaikutusten suuruusluokka on määritelty vertaamalla varjostusmallinnusten tuloksia 
varjostusvaikutuksesta muissa Euroopan maissa annettuihin raja-arvoihin ja suosituksiin. 

Varjostusvaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on 
esitetty liitteessä 1. 

Välkkeen ohje- ja raja-arvot 

Suomessa ei ole määritelty varjostusvaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. Saksassa ja Ruot-
sissa on tuulivoimapuistojen viereiselle asutukselle annettu suositusarvo maksimissaan kahdek-
san tuntia varjosusta vuodessa (nk. todellinen tilanne, jossa huomioidaan auringonpaisteajat ja 
tuuliolosuhteet) ja 30 minuuttia päivässä sekä 30 tuntia vuodessa (teoreettisessa maksimitilan-
teessa). Varjostusmallinnustuloksia on verrattu edellä mainittuihin suositusarvoihin.  

 Nykytila 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuk-
sesta syntyvää varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Ilmiö 
esiintyy vain auringonpaisteella. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden 
lentoestevalojen näkyvyyttä. Hankealueella ei nykytilanteessa aiheudu varjon varjostusta. 
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 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Tuulivoimapuiston vaikutukset valo-olosuhteisiin 

VE1 

Varjostusmallinnuksen tulokset on esitetty kuvassa 17.5. Kartalla vihreän aluerajauksen ulko-
puolella varjostusta esiintyy vuodessa alle kahdeksan tuntia. Ilman puuston suojaavaa vaiku-
tusta välkevaikutuksia aiheutuu Painuan kanavan voimaloista mallinnuksen mukaan suunnitel-
tujen voimaloiden pohjoispuolella sijaitseville sauna- ja lomarakennuksille (kohteet a-e) enim-
millään noin 1 tuntia 17 minuuttia vuodessa.  

Ruotsissa ja Saksassa annettu suositus kahdeksan tunnin vuotuisesta välkeajasta ei ylity yhdes-
säkään havainnointipisteessä.  

 

Kuva 17.15. Välkemallinnus VE1. Mallinnus on tehty todellisen tilanteen mukaan ilman puuston 
suojavaikutusta. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä. 
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 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston voimalat eivät aiheuta yli 8 tunnin varjostusvaikutuksia ym-
päristön asuin- tai lomarakennuksille kummassakaan hankevaihtoehdossa.  

Taulukko 17-9. Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus valo-olosuhteisiin. 
Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen 
suuruudesta. 
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 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimaloiden aiheuttamiin varjostuksen näkymiseen vaikuttaa sääolosuhteet, voimaloiden 
sijoittelu, ympäristön ja rakennelmien luomat esteet, tuulivoimalan lapakulma sekä vuorokau-
den- ja vuodenaika. Pilvisellä säällä varjostusvaikutuksia ei juurikaan synny ja voimakkaimmil-
laan vaikutukset ovat, kun aurinko paistaa matalalta. 

Varjonmuodostuksen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi pysäyttämällä voima-
lat varjostuksen kannalta hankalimpina aikoina (esim. auringon laskiessa). Voimaloista voidaan 
pysäyttää tarvittaessa eniten varjostusta aiheuttavat voimalat. Varjostusalueita voidaan myös 
supistaa valitsemalla voimaloiden rakennuspaikat tai voimalatyypit niin, ettei haitallisia varjos-
tusvaikutuksia synny. Hankealueen lähiympäristössä ei ole muita laajoja avoimia alueita kuin 
suoympäristöt ja jos lähialueen puustoisuus säilyy nykyisen kaltaisena, ei varjostusvaikutuksia 
asuin- ja lomarakennuksille todellisuudessa synny. Varjostuksen määrä on vähäinen myös, 
vaikka puustoa ei huomioitaisikaan. Hankkeessa ei arvioida olevan tarvetta lieventämistoimen-
piteille.  

 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Laaditut varjonmuodostuksenmallinnukset edustavat hyvin keskimääräistä varjostustilannetta. 
Mallinnus huomioi maaston korkeusvaihteluita, mutta se ei huomioi esimerkiksi roottorien 
suuntaa. Puuston suojavaikutus huomioon ottava mallinnuskaan ei huomioi asuinalueiden piha-
puustoa ja sen suojavaikutuksia, eli jos kohteen luona on pihapuustoa, tuulivoimaloiden aiheut-
tama varjostusvaikutus on mallinnettua pienempää. Keskimääräisenä auringon paisteaikana on 
käytetty pitkän ajan tilastollista arvoa. Varjostukseen vaikuttaa eniten auringonpaisteen määrä. 
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Jos pilvetön aika kasvaa suuremmaksi kuin laskennoissa on oletettu, laajenevat myös varjon-
muodostuksen vaikutusalueet. Vastaavasti, jos pilvinen aika lisääntyy, vähenevät myös varjos-
tusvaikutukset. 

Tuulivoimalan roottorien pyörimistasot eivät jatkuvasti ole mihinkään vastaanottopisteeseen 
kohtisuorassa, vaan pyyhkäisypinta on tuulensuunnasta riippuen usein huomattavasti tätä pie-
nempi. Vallitseva tuulensuunta alueella on lounaasta koilliseen, jolloin häiriintyvästä kohteesta 
luoteeseen tai kaakkoon sijaitsevat voimalat eivät aiheuta niin voimakasta varjostusta kuin mal-
linnustulokset näyttävät. Rakennettavaa voimalatyyppiä ei ole vielä valittu. Varjon muodostu-
minen on hieman erilaista eri voimalatyypeillä. Mallinnuksessa on käytetty tässä hankkeessa 
suurinta mahdollista voimalatyyppiä. 

Alueen metsänhoitotöiden ja hakkuiden vaikutusta on vaikea arvioida ennakkoon. Pääosa tuuli-
voimapuistosta jää edelleen metsätalousalueeksi. Laajat avohakkuut muodostavat uusia avoimia 
tiloja ja jos laaja-alainen avohakkuu sijoittuu asuin- tai lomarakennuksen välittömään läheisyyteen, 
aikaisemmin puiden katveeseen jääneet voimalat saattavat tulla näkyviin. 
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18 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

18.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lä-
hiteille sekä sähkönsiirtoreitin alueelle. 

18.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kulje-
tukset on arvioitu tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskul-
jetusten määrä on arvioitu erikseen. Yksityisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien 
kuljetusten määrä on arvioitu teiden pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä on ar-
vioitu vuosittaisten huoltokäyntien lukumäärä. Liikenneverkon nykytila on selvitetty Väyläviras-
ton vuoden 2021 tiedoista, josta on saatu muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liiken-
nemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu vertaamalla hankkeen aiheuttamia 
kuljetusmääriä teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä on tarkasteltu sekä absoluut-
tisesti että suhteellisesti verrattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntymi-
nen ja raskaan liikenteen lisääntyminen on tarkasteltu erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä 
kuljetusten tyypin perusteella on arvioitu vaikutuksia kuljetusreittien liikenteen toimivuuteen ja 
turvallisuuteen. 

Tuulivoimapuiston teille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä on tarkasteltu Liikennevi-
raston Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perusteella. 

Sähkönsiirtoreitin osalta on tarkasteltu sen vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskuljetusten 
ja liikenneverkon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston Sähkö- 
ja telejohdot ja maantiet -ohje (Liikenneviraston ohjeita 3/2018). 

Hankkeen vaikutuksia liikenteeseen on arvioinut FCG Finnish Consulting Group Oy:stä DI Jarkko 
Rissanen. 

Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Liikenteen herkkyys liikennemäärien muutoksille riippuu tien nykyisestä liikennemäärästä, ras-
kaan liikenteen osuudesta ja tien ominaisuuksista. Lisäksi tien merkitys ja tien varrella olevat 
herkästi häiriintyvät kohteet vaikuttavat. 

Liikennevaikutuksen suuruutta on arvioitu hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja raskaan lii-
kenteen määrän kasvun perusteella. Lisäksi on arvioitu liikenteen sujuvuutta, liikenneturvalli-
suutta, koettua turvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden muuttumista. Arvioinnissa 
on huomioitu myös vaikutuksen kesto. Liikennevaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluo-
kan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

18.3 Nykytilanne 

Hankealueen pohjoispuolella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueesta kulkee seutu-
tie 800 (Veneheitontie/Vaalantie). Hankealueen itäpuolella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta, kulkee seututie 879 (Vuolijoentie). Hankealueen länsipuolella kulkee yhdystie 
19001 (Mustamaantie), joka on noin yhdeksän kilometriä pitkä pohjois-eteläsuuntainen yhteys 
seututieltä 800.  Hankealueelta noin 13 kilometriä etelän suuntaan kulkee yhdystie 8190 (Kesti-
läntie/Vuolijoentie). Seututieltä 800 pohjoisen suuntaan kulkee yhdystie 8250 (Kylmälänkylän-
tie). Hankealueella ja sen lähiympäristössä kulkee useampia pienempiä yksityis- ja metsäauto-
teitä. Hankealueen länsiosan läpi kulkee Möykkääntie, joka on yksityistie seututien 800 ja seu-
tutien 879 välillä. 

Seututien 800 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen pohjoispuolella on noin 410–
510 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 9–13 %. Seututiellä 879 
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liikennemäärä hankealueen itäpuolella on noin 350 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan lii-
kenteen osuus on noin 12 %. Yhdystiellä 19001 kulkee hankealueen länsipuolella noin 65 ajo-
neuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 17 %. Hankealueen eteläpuolella yh-
dystiellä 8190 liikennemäärä on noin 90–110 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen 
osuus on noin 7–13 %. Yhdystiellä 8250 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 200–280 ajoneu-
voa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 10 %. Liikennemäärät on esitetty tar-
kemmin taulukossa Taulukko 18-1. 

Taulukko 18-1. Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä Liikenneviraston 
tierekisterin vuoden2021 tietojen mukaan. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 
 (KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneuvoja 

800 

Piippola (kt 88) – Pihkalanranta (st 821) 250 30 

Pihkalanranta (st 821) – Kestilä (yt 18538) 753 63 

Kestilä (yt 18538) – Myllypelto (yt 8190) 957–1 320 62–84 

Myllypelto (yt 8190)–Veneheitto (yt 8794) 507–697 64–66 

Veneheitto (yt 8794) – Hautakangas (yt 8210) 408–464 37–38 

879 
Alakylä (st 800) – Ojanperä (yt 8820) 346 40 

Ojanperä (yt 8820) – Käkilahti (yt 8190) 355 44 

19001 Nuutila (st 800) - Mustamaa 65 11 

8190 

Myllypelto (st 800) – Koukkari (yt 18541) 202 17 

Koukkari (yt 18541) – Rivinperä (yt 18534) 187 10 

Rivinperä (yt 18534) – Käkilahti (st 879) 94–108 8–12 

8250 
Kylmälä (yt 8293) – Lintukumpu (yt 19003) 283 28 

Lintukumpu (yt 19003) – Nuutila (st 800) 195 20 

Seututien 800 nopeusrajoitus hankealueen pohjoispuolella on pääosin 100 km/h. Seututien 879 
liittymän ja yhdysteiden liittymien läheisyydessä nopeusrajoitus on paikoin 60 km/h tai 80 km/h. 
Mäläskän kohdalta Piippolan suuntaan seututien 800 nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h. Seu-
tutien 879 nopeusrajoitus hankealueen itäpuolella on 100 km/h. Seututien 800 liittymän lähellä 
nopeusrajoitus on 80 km/h. Yhdystiellä 19001 on voimassa yleisnopeusrajoitus 80 km/h. Yhdys-
tiellä 8190 on voimassa yleisnopeusrajoitus 80 km/h koko matkaltaan.  

Hankealueita ympäröivät seututiet 800 ja 879 ovat asfalttipäällysteisiä teitä. Yhdystiellä 19001 
on sorakulutuskerros. Yhdystiellä 8190 on pohjoisosassa lyhyt asfaltoitu osuus, mutta pääosin 
se on sorapäällysteinen. Seututiellä 800 on useita valaistuja osuuksia ja valaistuja liittymäalueita, 
mm. Kestilän taajaman, Mäläskän ja Veneheiton kohdalla. Seututiellä 879 on lyhyt valaistu osuus 
Vuolijoen kohdalla. Yhdysteillä 19001 ja 8190 ei ole valaistuja osuuksia. Seututiellä 800 on Kes-
tilän ja Vaalan taajamien kohdalla pyörätien ja jalkakäytävän osuus. Seututiellä 879 on lyhyt yh-
distetty pyörätie ja jalkakäytävä Vuolijoen kohdalla ja pidempi osuus valtatien 28 läheisyydessä. 
Hankealuetta ympäröivällä maantieverkolla, joka toimii todennäköisimpänä kuljetusreittinä ei 
ole ollut voimassa kelirikon aiheuttamia painorajoituksia lähivuosina. Edeltävä läheisen tiever-
kon painorajoitus on 8 tonnin painorajoitus yhdystiellä 19001 vuonna 1999.  

Hankealueen pohjoispuolella, noin 15 kilometrin etäisyydellä kulkee Oulu-Kontiomäki rata-
osuus. Rataosuus on sähköistetty ja sekä tavara- että matkustajaliikenteen käytössä. Hankealu-
eelle ei ole osoitettu Kainuun maakuntakaavassa 2020 tie- tai ratahankkeita. Hankealueen poh-
joispuolelta kulkee Siikajoen uittokanava, joka on kaavassa osoitettu muinaismuistoväylänä. 
Hankealueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa kaavassa osoitettu 400 kV pääsähköjohto ja 
eteläpuolella 110 kV pääsähköjohto.  
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Hankealueita lähimmät satamat ovat Oulun, Raahen ja Kalajoen satamat. Oulun satamasta Pai-
nuan kanavan hankealueelle on reittivalinnasta riippuen noin 120–130 kilometriä. Raahen sata-
masta hankealueelle on noin 150 km ja Kalajoen satamasta noin 195 km erikoiskuljetusreittejä 
pitkin. Oulun satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetus-
reitti on yhdystieltä 8155, seututien 847 kautta valtatielle 4. Valtatieltä 4 jatketaan etelän suun-
taan seututielle 821 saakka SEKV-reittiä. SEKV-verkkoon kuulumattomia seututeitä 821 ja 800 
jatketaan hankealueen pohjoispuolelle saakka, josta todennäköinen sisääntuloreitti jatkuu seu-
tutien 879 kautta hankealueen itäpuolelle ja edelleen yksityistieverkkoa pitkin hankealueelle. 
Raahen satamasta suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluva kuljetusreitti 
on yhdystietä 8102 ja 18582 pitkin valtatielle 8. Kantatien 88 kautta edetään Siikalatvaan saakka 
valtatielle 4, josta kuljetusreitti jatkuu Oulun reittivaihtoehdon kanssa yhtenäisenä. Kalajoen sa-
tamasta SEKV-verkkoon kuulumaton kuljetusreitti on yhdystietä 7771 pitkin valtatielle 8, josta 
edetään SEKV-verkkoon kuuluvaa reittiä pohjoiseen kantatielle 88 saakka, josta Raahen sataman 
kuljetusreittiä edetään hankealueelle. Suurimmat liikennemäärät tarkastelluilla kuljetusreiteillä 
ovat Raahen ja Oulun satamien ympäristössä sekä valtatiellä 4 ja seututiellä 847. Kuljetusreitit 
tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta alustavia kuljetusreittivaihtoehtoja on esitetty seuraa-
vassa kuvassa 18.1. 

 

 

Kuva 18.1. Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Raahen, Kalajoen ja Kokkolan satamista hanke-
alueelle. 
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18.4 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat rakentamisen aikana. Liikenne-
määrät lisääntyvät rakentamisaikana hankealueen ympäristössä todennäköisesti ainakin seutu-
teillä 879 ja 800 sekä hankealueelle johtavilla yksityisteillä, joita käytetään sisääntuloreitteinä. 
Lisäksi liikennemäärät kasvavat kuljetusreittien muilla osuuksilla kuljetusten saapumis- ja pois-
tumissuunnista riippuen. Kiviainekset pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan lähialueilta. 
Tuulivoimalakomponentit ja pystytyskalusto kuljetetaan todennäköisesti joko Raahen, Kalajoen 
tai Oulun satamasta. Rakentaminen painottuu todennäköisesti arkipäiviin, joten myös kuljetuk-
set tapahtuvat pääosin silloin. 

Kiviainesten hankinnasta ei ole varmaa tietoa, mutta ne pyritään saamaan mahdollisimman lä-
heltä hankealuetta, jolloin ne eivät välttämättä laajalti lisää hankealueen ulkopuolista liiken-
nettä. Osa kiviaineksista saadaan mahdollisesti rakennettavilta alueilta. Kiviaineskuljetukset on 
huomioitu lähimaanteiden liikenteen lisääntymisessä, joten mikäli merkittävä määrä kiviainek-
sista saadaan hankealueelta, kuormittavat ne hankealueen ulkopuolisia teitä rakentamisen en-
simmäisessä vaiheessa vähemmän kuin on oletettu. 

 Vaikutuskohteen herkkyys 

Seututie 879 on alueellisesti tärkeä tie. Tien raskaan liikenteen nykyinen osuus on kohtalainen 
ja liikennemäärät ovat kohtalaisia. Lisäliikenne vaikeuttaisi vain hieman liikenteen sujuvuutta. 
Tien varrella on häiriintyviä kohteita, kuten asutusta. Seututien 800 herkkyys tuulivoimahank-
keesta aiheutuvalle liikenteen lisääntymiselle arvioidaan kohtalaiseksi. 

Seututie 800 on alueellisesti tärkeä tie. Tien raskaan liikenteen nykyinen osuus on kohtalainen 
ja liikennemäärät ovat kohtalaisia. Lisäliikenne vaikeuttaisi vain hieman liikenteen sujuvuutta. 
Tien varrella on häiriintyviä kohteita, kuten asutusta ja loma-asutusta. Seututien 800 herkkyys 
tuulivoimahankkeesta aiheutuvalle liikenteen lisääntymiselle arvioidaan kohtalaiseksi. 

 Muutoksen suuruusluokka 

Hankevaihtoehto VE1 

Raskaan liikenteen määrä lisääntyy tuulivoimapuiston rakentamisvuoden aikana arviolta noin 
20–60 ajoneuvolla vuorokaudessa riippuen rakentamisvaiheesta ja kuljetuskoosta. Rakentami-
sen alkuvaiheessa, kun rakennetaan tiet ja asennuskentät, kuljetukset tapahtuvat mahdollisuuk-
sien mukaan pääosin hankealueella ja sen lähiteillä, jolloin liikennettä on arviolta noin 50–60 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Rakentamisen loppuvaiheessa, kun rakennetaan tuulivoimaloiden 
perustukset ja itse voimalat, tuulivoimapuistoon johtavien yksityisteiden sekä todennäköisesti 
seututien 879 ja seututien 800 liikenne lisääntyy arviolta noin 17–25 ajoneuvolla vuorokaudessa. 
Hankealueen sisääntulotie on todennäköisesti idästä yksityistieverkkoa pitkin, joten kuljetukset 
todennäköisesti keskittyvät tälle reitille. Kuljetusten synnyttämää liikennettä jakautuu myös laa-
jemmalle liikenneverkolle kuljetusten saapumissuunnista riippuen. Tuulivoimapuiston läheisten 
maanteiden liikennemäärien kasvua on tarkasteltu koko rakentamisajan liikenteen mukaan, 
joka sisältää raskaan liikenteen hiljaisemmat ja vilkkaammat ajat. 

Seututien 879 nykyisiin kokonaisliikennemääriin nähden raskaan liikenteen aiheuttama lisäys on 
noin 2–18 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 28–150 %. Suhteessa tien nykyisiin ko-
konaisliikennemääriin liikenne voi kasvaa noin viidenneksellä, mutta suhteessa nykyisiin liiken-
nemääriin raskaan liikenteen määriin raskas liikenne voi yli kaksinkertaistua. Suhteellisesti lii-
kenteen lisääntyminen on vähäisintä seututien 879 eteläosissa lähestyttäessä valtatietä 28, mi-
käli kyseisiä tieosuuksia ylipäätään käytetään kuljetuksiin. Liikenteen sujuvuus seututiellä 879 ei 
liikenteen lisäyksen myötä juurikaan heikkene, mutta koettu liikenneturvallisuus sekä jalankulun 
ja pyöräilyn olosuhteet voivat heikentyä. Näiden perusteella seututielle 879 kohdistuvan liiken-
nevaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. 
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Seututien 800 nykyisiin kokonaisliikennemääriin nähden raskaan liikenteen aiheuttama lisäys on 
noin 2–15 %, ja raskaan liikenteen määriin nähden noin 22–158 %. Suhteessa tien nykyisiin ko-
konaisliikennemääriin liikenne voi kasvaa noin kuudenneksella, mutta raskaan liikenteen määrä 
voi yli kaksinkertaistua. Tien liikennemäärät jäävät kuitenkin kokonaisuudessaan maltillisiksi Lii-
kenteen sujuvuus seututiellä 800 ei liikenteen lisäyksen myötä juurikaan heikkene, mutta koettu 
liikenneturvallisuus sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet voivat heikentyä. Näiden perusteella 
seututielle 800 kohdistuvan liikennevaikutuksen suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. 

 

 

Taulukko 18-2. Raskaan liikenteen lisääntyminen hankealueen läheisyydessä. 

Tie Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys 

Numero Osuus Raskaita ajoneuvoja / vrk 

879 St 800 – vt 28 20–60 

800 St 821 – Vaala 20–60 

 

Taulukko 18-3. Liikenteen lisääntyminen hankealueen läheisyydessä. 

Tie Hankkeen aiheuttama liikennemäärien lisäys 

Numero Osuus Lisäys verrattuna  
kokonaisliikennemää-

rään 

Lisäys verrattuna 
raskaiden ajoneuvojen määrään 

879 

 

St 800 – Ojanperä (yt 19011) 6–18 % 50–150 % 

Ojanperä (yt 19011) – vt 28 
2–10 % 

 
28–136 % 

800 

Pihkalanranta – St 879 2–15 % 22–158 % 

St 879 – Vaala (yt 8792) 2–13 % 24–162 % 

 

 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

Määrällisesti ja suhteellisesti liikenne lisääntyy eniten hankealueen läheisyydessä sisääntuloreit-
teinä toimivilla yksityis- ja metsäautoteillä. Kiviaineskuljetukset pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan saamaan lähialueilta, jolloin ne eivät laajalti lisäisi hankealueen ulkopuolista liikennettä. 
Muut kuljetukset käyttävät hankealueen ympäristön maanteitä niiden saapumis- ja poistumis-
suunnista riippuen. Todennäköisesti kuljetusreitteinä käytettäviä maanteitä ovat ainakin seutu-
tie 879 ja seututie 800. Lisäksi seututietä 821 sekä valtatietä 4 käytetään todennäköisesti tuuli-
voimaloiden komponenttien kuljetukseen. Mikäli näitä teitä käytetään kuljetuksiin, suhteelli-
sesti liikenne lisääntyy eniten seututiellä 879 ja vähiten valtatiellä 4. Rakentamisesta aiheutuva 
liikenteen kasvu on maltillista suhteessa teiden kokonaisliikennemääriin. Raskaan liikenteen li-
sääntyminen on suhteessa suurempaa seututeiden 879 ja 800 raskaan liikenteen määrä voi kas-
vaa noin 150–160 %. Muilla maanteillä raskaan liikenteen lisääntyminen on pienempää. Valta-
tiellä 4 raskaan liikenteen määrä kasvaa suhteessa vain hieman. Raskaan liikenteen lisääntymi-
nen voi jonkin verran lisätä liikenteen koettuja häiriöitä ja heikentää liikenteen turvallisuutta. 



Prokon Wind Energy Finland Oy Painuan kanavan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 223 

Erikoiskuljetukset voivat paikallisesti heikentää liikenteen sujuvuutta. Koettujen häiriöiden mää-
rään vaikuttaa kuitenkin se, millaisena ajankohtana kuljetukset suoritetaan. Maanteiden varrella 
on asuinrakennuksia ja teiden varsilla ei ole kevyen liikenteen väyliä hankealueen ympäristössä, 
joten kävellen ja pyörällä tehtävien matkojen liikenneturvallisuus voi heikentyä. Lasten koulu-
matkat hankealueen ympäristössä ovat kuitenkin todennäköisesti koulukuljetusten piirissä. Asu-
tukselle voi aiheutua raskaasta liikenteestä melu-, tärinä- ja pölyhaittoja. Vaikutuksia aiheutuu 
kuitenkin vain rakentamisaikana, joten ne ovat lyhytaikaisia. Lisäksi todennäköisinä kuljetusreit-
teinä toimivat hankealueen lähimaantiet ovat päällystettyjä, mikä vähentää pölyhaittoja. Seutu-
tielle 879 ja seututielle 800 kohdistuvan liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohta-
laiseksi (taulukko 18-4).  

Kuljetusreitillä valittavasta satamasta liikenne lisääntyy tuulivoimalakomponenttien ja pystytys-
kaluston kuljetuksista. Näiden kuljetusten aiheuttama liikenteen lisäys on kuitenkin suhteelli-
sesti pientä ja satamista johtavat tiet soveltuvat raskaalle liikenteelle. 

Merkittävimmät tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat 
alueelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Tuulivoimaloiden lavat kuljetetaan yli 50 metriä pitkinä 
erikoiskuljetuksina, joten erityisesti niillä on vaikutusta liikenteeseen. Erikoiskuljetukset aiheut-
tavat liikkuessaan koko kuljetusreitillään merkittävän, mutta lyhytkestoisen ja väliaikaisen hai-
tan muulle liikenteelle. Erikoiskuljetusten takia saatetaan joutua esimerkiksi rajoittamaan liitty-
mien liikennettä kuljetuksen kääntyessä tai siirtämään liikennemerkkejä, portaaleja tai liikenne-
valoja pois väliaikaisesti. Tuulivoimalan raskaimmat osat, naselli ja konehuone, painavat noin 
100 tonnia. Kuljetusreitillä olevien siltojen, rumpujen ja teiden kantavuudet sekä alikulkujen ali-
kulkukorkeudet on tarkistettava erikoiskuljetusten takia. Erikoiskuljetusten aiheuttama haitta 
liikenteelle riippuu merkittävästi kuljetusreitistä ja -ajankohdasta. Erikoiskuljetuksina kuljetetta-
vat tuulivoimaloiden osat saapuvat todennäköisesti Raahen, Kalajoen tai Oulun satamiin. Suurin 
osa erikoiskuljetuksista saapuu todennäköisesti näistä satamista, jolloin kuljetusmatka on noin 
120–195 kilometriä. Erikoiskuljetusten käyttämä reitti varmistuu jatkosuunnittelussa, jolloin sitä 
voidaan arvioida tarkemmin. 

Rakentamisen aikaisten vaikutusten kesto on alustavan aikataulun mukaan noin vuoden. Kulje-
tusmäärät jakautuvat melko tasaisesti arvioidulle rakentamisajalle. Kuljetusmäärät ovat toden-
näköisesti suurimmillaan silloin, kun teitä ja asennuskenttiä rakennetaan ja perustuksia vale-
taan. Kiviainekset pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan saamaan lähialueilta, jolloin ne 
eivät välttämättä laajalti lisää hankealueen ulkopuolista liikennettä. Tiestön parantamistoimen-
piteillä on myönteinen vaikutus teiden kuntoon ja ajettavuuteen tulevaisuudessa. 

 Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnan aikainen liikenne syntyy huoltotöistä ja on keskimäärin kolme 
käyntiä vuodessa yhtä voimalaa kohden. Huoltokäynnit tehdään pääasiassa pakettiautolla. 
Koska huoltoliikenne on vähäistä ja lyhytkestoista, sillä ei ole oleellista vaikutusta liikenteen toi-
mivuuteen ja turvallisuuteen. 

 Tuulivoimapuiston toiminnan lopettamisen vaikutukset 

Tuulivoimapuiston toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen ovat samankaltai-
sia kuin hankkeen rakentamisen aikana, mutta lievempiä, koska kuljetuksia on todennäköisesti 
vähemmän. Esimerkiksi uusien teiden ja voimalapaikkojen rakentamista ei ole, eikä tiestön pa-
rannustoimenpiteitä tarvitse tehdä. Kuljetuksia syntyy rakenteiden purkamisesta ja poiskuljet-
tamisesta. Toiminnan lopettamisesta vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu vain purkamisaikana. 

 Voimaloiden turvallisuusvaikutukset teille  

Tuulivoimapuistossa tuulivoimalat sijoittuvat vähintään kolmen kilometrin etäisyydelle seutu-
tiestä 800, vähintään kolmen kilometrin etäisyydelle seututiestä 879 ja vähintään viiden kilo-
metrin etäisyydelle yhdystiestä 19001. Liikenneviraston Tuulivoimalaohjeen mukaiset mini-
mietäisyydet eivät alitu toteutusvaihtoehdossa. 
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Tuulivoimaloilla ei ole vaikutuksia tarkastellun tieverkon näkemäolosuhteisiin eikä liikennetur-
vallisuuteen tuulivoimahankkeen toiminnan aikana. 

 Sähkönsiirron vaikutukset liikenteeseen 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan 
huoltoteiden yhteyteen tuulivoimapuistoalueella kaapeliojaan suojaputkessa. Maakaapelit kai-
vetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 
110 kV sähköasema. Sähkön liityntäpisteenä tarkastellaan alustavasti liittymistä hankealueen 
itäpuolelle sijoittuvaan Kajave Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan. Voimajohdon liityntäpiste on 
Jylhämän sähköasemaan. 

18.5 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat hankkeen rakentamisvai-
heessa. Kokonaisuudessaan hankkeen liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohta-
laiseksi (taulukko 18-5.). 

Taulukko 18-4.  Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa. 
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Taulukko 18-5.  Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus liikenteeseen. 
Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen 
suuruudesta. 
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Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta tuulivoimapuiston lähiympäristössä on kuitenkin 
kestoltaan melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäinen, joten vaikutukset liikenteen 
toimivuuteen ja turvallisuuteen ovat kokonaisuutena ohimeneviä. Tuulivoimapuiston 
toiminnan aikana liikenteeseen ei kohdistu oleellisia vaikutuksia. 

18.6 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Erikoiskuljetusten aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla kuljetusreitit ja ajat si-
ten, että kuljetukset aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä. Kuljetukset voidaan suunni-
tella siten, että vältetään esimerkiksi kulkua kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä ruuhka-aikana. 
Lisäksi erikoiskuljetusten yhdistämisellä niin, että samalla kertaa tuotaisiin useita erikoiskulje-
tuksia, voidaan lieventää niiden aiheuttamia vaikutuksia. Tällöin yksittäisen kuljetussaattueen 
aiheuttama häiriö olisi suurempi kuin jos jokainen kuljetus tuotaisiin erikseen, mutta kokonais-
vaikutukset kuitenkin pienenisivät, koska kuljetuskertoja olisi vähemmän. Erikoiskuljetusten ai-
heuttamia vaikutuksia vähentäisi myös se, että kuljetukset tuotaisiin meritse mahdollisimman 
lähelle, eli Oulun tai Raahen satamaan. Tällöin erikoiskuljetusten matka maanteillä minimoitai-
siin kuten myös niiden aiheuttaman haitan laajuus. 

Raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttamaa liikenneturvallisuuden heikkenemistä voidaan 
pyrkiä vähentämään erilaisin liikenneturvallisuutta parantavin keinoin ja erityisesti kävelyn ja 
pyöräilyn kannalta on tärkeää huomioida liikenneturvallisuusasiat. Liikenneturvallisuutta paran-
tavia keinoja voivat olla esimerkiksi nopeusrajoitusten alentaminen asutuksen kohdalla ja kulje-
tusten ajoittaminen koulupäivän aloitus- ja lopetusajankohtien ulkopuolelle. Lisäksi tiedottami-
sella erikoiskuljetuksista ja vilkkaista kuljetusajankohdista voidaan parantaa liikenneturvalli-
suutta. 

Mahdollista tiestön kunnon ja kantavuuden heikkenemistä voidaan vähentää varmistamalla tei-
den, siltojen ja rumpujen kunto ja kantavuus ennen kuljetuksia sekä toteuttamalla mahdollisesti 
tarvittavat parannustoimenpiteet etukäteen. Suorittamalla raskaimpia kuljetuksia mahdolli-
suuksien mukaan talviaikana voidaan tieverkkoon kohdistuvaa rasitusvaikutusta pienentää. 
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18.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kuljetusten 
käyttämiin reitteihin, kiviaineksen hankintapaikkoihin ja hankkeen rakentamisaikatauluun. Kul-
jetusten reittejä ei hankkeen tässä vaiheessa voida arvioida tarkasti, koska ei tiedetä varmasti, 
mistä kuljetukset tulevat. Mikäli merkittävä osa hankkeen kiviaineksia saadaan hankealueelta, 
aiheutuu lähiympäristön maanteille arvioitua pienempi ja lyhytkestoisempi liikennemäärien li-
sääntyminen. 

Hankkeen aikataulu on liikenteellisten vaikutusten arviointia tehtäessä ollut yleispiirteinen. Ole-
tuksena liikennevaikutusten arviointeja laskettaessa on ollut, että tuulivoimapuiston rakentami-
nen kestäisi noin vuoden ajan. Aikataulun muuttuminen vaikuttaisi liikenteellisiin vaikutuksiin 
siten, että rakentamisajan pidentyessä vaikutukset olisivat arvioitua lievempiä, mutta niiden 
ajallinen kesto olisi pidempi. 
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19 VAIKUTUKSET ELINKEINOTOIMINTAAN JA LUONNONVAROJEN HYÖDYN-
TÄMISEEN 

19.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti pääosin metsätalou-
teen ja hankealueella ja sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan, muun muassa 
maatalouteen, turvetuotantoon ja matkailuun. Alueen merkittäviä luonnontuotteita ovat mar-
jat, sienet ja riista, joten tuulvoimapuistohankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämi-
seen syntyvät pääosin alueen virkistyskäytön ja metsästyksen kautta. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutus-
alueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimasektorille kohdistuvien suorien työllisyys-
vaikutusten lisäksi tuulivoima aikaansaa tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksia, jotka 
kohdistuvat useille eri toimialoille. Tuotannon kerrannaisvaikutukset ovat tuulivoimasektorilla ta-
pahtuvien muutosten aikaansaamia kysynnän muutoksia muilla toimialoilla. Esimerkiksi tuulivoi-
malan rakentamiseksi tarvitaan tavaroita, palveluita ja raaka-aineita, jolloin muille toimialoille syn-
tyy uutta kysyntää. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset ovat kasvaneista palkansaajakorvauksista 
syntyvää uutta kulutusta ja sen tyydyttämiseksi tarvittavaa uutta taloudellista toimintaa. Raken-
nusvaiheessa tuulivoimapuisto työllistää paikallisia esimerkiksi metsänraivauksessa, maanra-
kennus- ja perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tar-
vitsemissa palveluissa. Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kun-
nossapitotoimissa ja teiden aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetus-
palveluissa sekä vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja 
ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen 
kautta tuulivoimapuisto lisää kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

19.2 Vaikutusalue 

Vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat paikal-
lisia ja kohdistuvat hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset 
ulottuvat laajalle alueelle lähiseudulle, maakuntaan ja koko Suomeen.  

19.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan on arvioitu asiantuntija-arviona olemassa olevien 
lähtötietojen ja arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötie-
toina on käytetty tietoja hankkeen vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista 
sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. Arvioinnin lähtötietoina on 
käytetty myös YVA-menettelyn aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä vakituisille ja loma-
asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia. 

Metsätalouden osalta on arvioitu metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuulivoimapuiston 
rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet ja maakaapeli-
linjat). 

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvioitu suurelta osin ihmisiin koh-
distuvina vaikutuksina, sillä alueen merkittävimmät hyödynnettävät luonnontuotteet muodos-
tavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, sienestys, metsästys).  

Hankkeen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen on arvioitu tehtyjen selvitysten pohjalta. 

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Elinkeinotoimintaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten herkkyyden 
ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1.  
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19.4 Nykytila 

 Elinkeinot 

Vaalan kunnassa oli vuoden 2019 lopussa 2 792 asukasta, joista 998 asukasta (36 %) oli työvoi-
maan kuuluvia ja 1 794 asukasta (64 %) työvoiman ulkopuolella. Vuonna 2019 Vaalan kunnan 
työllisyysaste (työllisten osuus 15–64-vuotiaista) oli 58,9 %, ja työttömien osuus työvoimasta 
15,2 %. Vuonna 2019 Vaalassa oli yhteensä 836 työpaikkaa, joista 16,5 % oli alkutuotannon, 17,0 
% jalostuksen ja 64,6 % palvelujen toimialoilla. Alkutuotannon osuus oli selvästi suurempi ja ja-
lostuksen ja palvelujen osuudet pienemmät kuin koko maassa keskimäärin. Vaalan työpaikka-
omavaraisuus oli vuonna 2019 noin 99 %. (Tilastokeskus 2021) 

Taulukko 19-1. Vaalan työpaikat toimialoittain vuonna 2019 (Lähde: Tilastokeskus, 2021).  

Työpaikat 2019 Vaala Koko maa 

Maa-, metsä- ja kalatalous 16,5 % 2,9 % 

Teollisuus ja rakentaminen 17,0 % 20,5 % 

Palvelut 64,6 % 75,1 % 

Muut 1,9 % 1,5 % 

Työpaikat yhteensä 836 2 373 526 

Hankealue on pääosin tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Aleella on myös pieniä peltoaloja, 
ojittamattomia pieniä soita ja ojitettua turvemaata. Hankealueen länsiosan läpi kulkee 400 kV 
voimajohtolinja ja eteläreunan poikki 110 kV:n voimajohtolinja. Hankealueen pinta-ala on noin 
1 300 hehtaaria.  

Matkailu on Vaalassa merkittävä elinkeino. Vaala kuuluu Rokua Geopark - matkailualueeseen, 
joka koostuu kolmesta maisema-alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- 
ja dyynialueesta. Lähes puolet Oulujärvestä kuuluu Vaalan kuntaan. Myös iso osa Rokuasta ja 
Rokuan kansallispuistosta on Vaalan alueella. Rokuan kansallispuisto sijaitsee 15–20 kilometrin 
etäisyydellä, hankealueen pohjoispuolella. Oulujärvi on lähimmillään 3–4 kilometrin etäisyy-
dellä, hankealueen itäpuolella. Rokua-Oulujärven alue on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavassa matkailun vetovoima-alueena ja matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-
alueena. Alueen kehittäminen perustuu hyvinvointi- ja virkistyspalveluihin, kansallispuisoon ja 
Rokua Geopark - kokonaisuuteen, Oulujärveen sekä muihin luontoon ja ulkoiluun liittyviin vir-
kistystoimintoihin. 

19.4.2 Luonnonvarojen hyödyntäminen ja virkistyskäyttö 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on pääasiassa osa alueen virkistyskäyttöä (mar-
jastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa (maa- ja metsätalous).  

Hankealueelle ei sijoitu virallisia virkistys- tai moottorikelkkareittejä eikä muitakaan virkistys-
käyttörakenteita. Hankealuetta voidaan muiden metsätalousalueiden tavoin käyttää marjastuk-
seen, sienestykseen, ulkoiluun ja luonnon tarkkailuun. Alueella on yksi pieni eräkämppä. Hanke-
alue kuuluu Vaalan riistanhoitoyhdistyksen alueeseen ja Painuan Eränkävijät ry:n metsästys-
vuokra-alueille. Alueen eteläpuolelle sijoittuu valtion pienriistan metsästysalueeseen 5616 
Vaala kuuluvia osa-alueita. 

Hankealueen itäpuolella kulkee Jylhämä-Säräisniemi moottorikelkkaura lähimmillään alle kah-
den kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Veneheiton kylässä sijaitsevat liikuntapaikat ja ulkoi-
lualueet sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä ja Säräisniemen kylässä sijaitsevat liikun-
tapaikat ja ulkoilualueet noin 6–7 kilometrin etäisyydellä. Hankealueen ja sen lähiympäristön 
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virkityskäyttöreitit ja -rakenteet on esitetty kuvassa 17–1. Hankealueen itäpuolella oleva Oulu-
järvi lähialueineen on virkistyksen kannalta merkittävä ja sen kehittäminen perustuu mm. luon-
toon ja ulkoiluun liittyviin virkistystoimintoihin.  

Asukaskyselyn perusteella hankealuetta tai sen lähialueita käytetään virkistystarkoituksiin. Ky-
selyyn vastanneet käyttävät aluetta eniten marjastukseen ja sienestykseen, ulkoiluun sekä luon-
non tarkkailuun.  

19.5 Vaikutusten arviointi ja merkittävyys 

 Vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen  

Tuulivoimapuiston rakentaminen on merkittävä rakentamishanke, joka toteutuessaan vaikuttaa 
monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimapuiston rakentamis-
vaiheessa työtilaisuuksia tarjoutuu mm. raivaus-, maanrakennus- ja perustustöissä sekä raken-
nustyömaalla työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
majoitus-, ravitsemus-, kauppa- ja virkistyspalvelut sekä vartiointi- ja kuljetuspalvelut. Toiminta-
vaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden au-
rauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. 
Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminen. 

Tuulivoimaloiden työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia on selvitetty viime vuosina muutamissa eri 
selvityksissä. Seuraavassa on esitetty kahden selvityksen tulosten perusteella arvioituja Painuan 
kanavan tuulivoimapuiston työllisyys- ja aluetalousvaikutuksia.  

Ramboll Finlandin tekemässä selvityksessä on arvioitu tuulivoiman aluetalousvaikutuksia resurs-
sivirtamallin avulla (Ramboll Finland 2019). Selvityksessä on arvioitu vuoteen 2018 mennessä 
rakennetun tuulivoiman työllisyysvaikutuksia Suomessa tuulivoiman koko elinkaaren eri vai-
heissa: suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja purkaminen. Selvityksen mukaan vuoden 2018 
alussa käytössä olleen tuulivoimatuotannon (700 voimalaa, 2044 MW) työllistävä vaikutus Suo-
messa koko elinkaaren aikana (20 vuotta) on kokonaisuudessaan noin 55 800 henkilötyövuotta. 
Työllisyysvaikutuksesta on suoria vaikutuksia tuulivoimasektorilla noin 2 600 henkilötyövuotta 
ja välillisiä kerrannaisvaikutuksia muilla toimialoilla noin 53 200 henkilötyövuotta. Työllisyysvai-
kutukset (suorat ja välilliset) jakautuvat tuulivoiman elinkaaren eri vaiheisiin seuraavasti: suun-
nitteluvaihe noin 1 500 henkilötyövuotta, rakentamisvaihe noin 12 900 henkilövuotta, käyttö-
vaihe noin 40 100 henkilötyövuotta ja purkuvaihe noin 1 300 henkilötyövuotta.  

Painuan kanavan tuulivoimapuiston työllisyysvaikutuksia voidaan karkealla tasolla arvioida 
edellä mainitun selvityksen tulosten pohjalta. Tulosten mukaan yhden tuulivoimalan työllisyys-
vaikutus Suomessa koko elinkaarensa aikana on keskimäärin 80 henkilötyövuotta, josta suoria 
vaikutuksia on keskimäärin 4 henkilötyövuotta ja välillisiä vaikutuksia keskimäärin 76 henkilö-
työvuotta. Keskimääräisillä työllisyysvaikutuksilla (htv/voimala) arvioituna Painuan kanavan tuu-
livoimapuiston työllisyysvaikutus Suomessa hankkeen koko elinkaaren aikana on noin 720 hen-
kilötyövuotta, josta on noin 36 henkilötyövuotta suoria tuulivoimasektorilla ja noin 684 henkilö-
työvuotta välillisiä kerrannaisvaikutuksia muilla toimialoilla. Arvioiduista työllisyysvaikutuksista 
vain osa kohdistuu tuulivoimapuiston sijaintikuntaan ja lähiseudulle. 

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat - julkaisussa (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2018) on 
arvioitu tuulivoiman aluetalousvaikutuksia laskemalla kymmenen tuulivoimalan tuulipuiston 
tarvitsemat resurssit sekä niiden vaikutukset aluetalouteen. Laskelmissa on käytetty lähtötie-
toina mm. Pohjois-Pohjanmaalla jo toteutettujen tuulivoimahankkeiden tietoja. Julkaisun mu-
kaan kymmenen voimalan puiston rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset ovat 196 henki-
lötyövuotta Suomessa, joista Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuu 89 henkilötyövuotta. Lisäksi työl-
lisyysvaikutuksia kohdistuu mm. suunnitteluvaiheeseen sekä tuulivoimaloiden ja komponent-
tien valmistusmaihin, näitä vaikutuksia ei ole huomioitu laskelmissa. Tuulipuiston käytön aikai-
nen vuotuinen työllisyysvaikutus on suoraan 2 henkilötyövuotta ja välillisesti 29 henkilötyö-
vuotta. Käytön aikaisten kokonaisvaikutusten on laskettu kohdistuvan tuulivoimalan elinkaaren 
mukaisesti 25 vuodelle. 
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Edellä mainittuun laskelmaan perustuen Painuan kanavan tuulivoimapuistohankkeen Suomeen 
kohdistuvien työllisyysvaikutusten voidaan karkeasti arvioida olevan rakentamisvaiheessa suo-
raan noin 40 henkilötyövuotta ja välillisesti noin 130 henkilötyövuotta eli yhteensä noin 170 
henkilötyövuotta (taulukko 19-2). Koko hankkeen elinkaaren osalta toiminnan aikaiset työlli-
syysvaikutukset Suomessa ovat suoraan noin 40 henkilötyövuotta ja välillisesti noin 610 henki-
lötyövuotta eli yhteensä noin 650 henkilötyövuotta (taulukko 19-3). Työllisyysvaikutuksista arvi-
oidaan kohdistuvan Painuan kanavan tuulivoimapuistohankkeen lähiseudulle rakennusvai-
heessa noin 45 % ja toimintavaiheessa noin 79 %. Tällöin seudulle kohdistuva työllisyysvaikutus 
olisi Painuan kanavan tuulivoimaloiden koko elinkaaren (rakennusaika ja 25 vuoden käyttöaika) 
aikana noin 590 henkilötyövuotta. Painuan kanavan tuulivoimaloiden yksikköteho on suurempi 
(8 MW) kuin laskelmassa käytetty 3,3 MW, joten todellisuudessa työllisuusvaikutukset voivat 
olla arviota suuremmat. 

Taulukko 19-2. Tuulivoimapuiston työllisyysvaikutus henkilötyövuosina rakennusvaiheessa 
Suomessa ja lähiseudulla.  

 VE1, 9 voimalaa 

Rakentamisvaihe, henkilötyövuotta 
Työpaikat 
kaikkiaan  

Työpaikat 
seudulla 

Alkutuotanto 4 2 

Rakentamisen suorat vaikutukset 47 21 

Muu teollisuus 18 8 

Rakentaminen 9 4 

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 20 9 

Varastointi ja liikenne 6 3 

Kauppa 22 10 

Tekniset palvelut 10 4 

Muut alat (mm.  rahoitus-, vakuutus- ja kiinteis-
töpalvelut, kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveys-
palvelut, majoitus ja ravitsemuspalvelut) 41 19 

Yhteensä 176 79 

 

Taulukko 19-3. Tuulivoimapuiston työllisyysvaikutus henkilötyövuosina toiminnan aikana (25 
vuotta) Suomessa ja lähiseudulla.  

 VE1, 9 voimalaa 

Käytön aikaiset vaikutukset (25 vuotta), henkilö-
työvuotta 

Työpaikat 
kaikkiaan  

Työpaikat 
seudulla 

Alkutuotanto 23 18 

Käytön aikaiset suorat vaikutukset 45 36 

Muu teollisuus 68 53 

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 180 142 

Rahoitus, vakuutus-, ja kiinteistöalan toiminta 45 36 

Kauppa 68 53 

Muut tukipalvelut 113 89 

Muut alat (mm.  kulttuuripalvelut, sosiaali- ja 
terveyspalvelut, majoitus ja ravitsemuspalvelut, 
televiestintä ja informaatioteknologia) 113 89 

Yhteensä 653 515 

 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan tuulivoiman investointikustannukset ovat karkeasti ar-
vioiden noin 1,5 miljoonaa euroa yhtä megawattia kohden (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2018, 
2019a, 2019b). Paholammin hankkeen investointikustannukset olisivat tällä laskentamallilla kar-
keasti noin 100 miljoonaa. Rakentamisvaiheen investoinneista noin 25 % arvioidaan jäävän Suo-
meen.   
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Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden ja yritystoiminnan kasvun kautta seudun kuntien kunnallis- 
ja yhteisöverotuloja. Lisäksi tuulivoimalat tuovat sijaintikunnalleen kiinteistöverotuloa. Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan yksi tuulivoimala tuottaa sijaintikunnalleen kiinteistöveroa 
koko elinkaarensa aikana investointikustannuksesta ja sijaintikunnan kiinteistöveroprosentista 
riippuen 100 000–200 000 euroa (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2018, 2019a, 2019b). 

 Vaikutukset metsätalouteen  

Painuan kanavan tuulivoimapuiston alue on pääasiassa metsätalouskäytössä, joten myös tuuli-
voimapuiston toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääosin metsätalouden harjoittamiseen.  

Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla metsä-
talousalueen rakennetuksi alueeksi. Tuulivoimaloiden rakentamisvaiheessa kunkin voimalan 
ympäriltä raivataan puusto noin hehtaarin alueelta. Osa raivatusta alueesta saa palautua met-
sätalouskäyttöön rakentamisen jälkeen. Tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lisäksi metsäta-
louden käytössä olevaa maata häviää rakennettavien huoltoteiden alueelta. Huoltotiet tehdään 
parantamalla nykyisiä metsäautoteitä tai rakentamalla uusia teitä.  

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa metsätalouden käytössä olevan alueen energiantuo-
tantoalueeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsätalousalueille tyypilliseen virkistyskäyt-
töön. Vaikutukset ovat hankkeen elinkaarta ajatellen hyvin pitkäkestoiset. Valtaosalla tuulivoi-
mapuiston alueesta entinen maankäyttö voi kuitenkin jatkua, eikä hankkeen toteuttaminen 
merkittävästi heikennä ympäröivän alueen käytettävyyttä. 

Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden alle jäävän alueen osalta maksetaan maanomistajille korvauk-
set, mikä kompensoi elinkeinonharjoittajille aiheutuvia haittoja. 

Asukaskyselyyn vastanneista 28 % oli sitä mieltä, ettei Painuan kanavan tuulivoimapuiston ra-
kentamisella ole vaikutusta metsätalouden harjoittamiseen. Vaikutukset metsätalouden harjoit-
tamiseen arvioi 22 % kyselyyn vastanneista myönteisiksi ja 24 % kielteisiksi. 

 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on osin elinkeinotoimintaa (metsätalous) ja osin 
virkistyskäyttöä (marjastus, sienestys, metsästys). Tuulivoimapuiston alueella tullaan rakenta-
maan jonkin verran uutta tiestöä ja parantamaan nykyisiä teitä. Tämä parantaa alueen hyödyn-
tämismahdollisuuksia ja saavutettavuutta sekä marjastajien, sienestäjien ja metsästäjien että 
metsätalouden harjoittajien näkökulmasta. Uusi tiestö vähentää hieman metsien pinta-alaa, 
mutta niiden alta kaadetuista puista saadaan myyntituloja. 

Asukaskyselyyn vastanneista 43 % oli sitä mieltä, ettei Painuan kanavan tuulivoimapuiston ra-
kentamisella ole vaikutusta marjastukseen ja sienestykseen. Vaikutukset marjastukseen ja sie-
nestykseen arvioi kyselyyn vastanneista 21 % myönteisiksi ja 30 % kielteisiksi. Tuulivoimapuiston 
rakentamisen vaikutukset metsästykseen arvioi 14 % kyselyyn vastanneista myönteisiksi ja 43 % 
kielteisiksi. Kyselyyn vastanneista 30 % arvioi, ettei tuulivoimapuistolla ole vaikutusta alueen 
metsästysmahdollisuuksiin. 

Riistakannoille sekä metsästykselle ja muulle alueen virkistyskäytölle aiheutuvia vaikutuksia on 
käsitelty tarkemmin luvussa 16. 

 Vaikutukset matkailuun 

Vaala kuuluu Rokua Geopark - matkailualueeseen, joka koostuu kolmesta maisema-alueesta: 
Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- ja dyynialueesta. Lähes puolet Oulujärvestä 
kuuluu Vaalan kuntaan. Myös iso osa Rokuasta ja Rokuan kansallispuistosta on Vaalan kunnan 
alueella. Rokuan kansallispuisto sijaitsee 15–20 kilometrin etäisyydellä, hankealueen pohjois-
puolella. Oulujärvi on lähimmillään 3–4 kilometrin etäisyydellä, hankealueen itäpuolella. Rokua, 
Säräisniemi ja Manamansalo ovat Rokua Geopark - matkailualueen keskeisiä matkailukeskitty-
miä.  
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Painuan kanavan tuulivoimapuiston alueella ei ole matkailukohteita eikä tiedossa olevia matkai-
luhankkeita, joten tuulivoimapuiston toteuttamisella ei ole suoria vaikutuksia alueen matkai-
luun. Matkailuun kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu kuitenkin välillisesti erityisesti maisemavai-
kutusten kautta. Painuan kanavan tuulivoimapuisto ja erityisesti sen aiheuttamat muutokset 
maisemassa voidaan kokea luonto- ja virkistysarvoja heikentävänä tekijänä, mikä voi heijastua 
nykyisten matkailupalvelujen toiminta- ja kehitysedellytyksiin sekä suunnitteilla olevien matkai-
lupalvelujen kehitysmahdollisuuksiin. Alueiden virkistyskäyttöä tuulivoimalat eivät kuitenkaan 
estä. Toisaalta itse tuulivoimapuisto voidaan kokea matkailukohteeksi ja se voi houkutella kat-
sojia ja matkailijoita, jolloin se voidaan nähdä täydentävänä ja kiinnostusta lisäävänä tekijänä 
sekä nykyisille että uusille matkailupalveluille. 

Taulukko 19-4. Vaikutuksen merkittävyys. 

Erittäin 
suuri 

+ + + + 

Suuri 

+ + + 

Kohta-
lainen 

+ + 

Vähäi-
nen 

+ 

Ei 
vaiku-
tusta 

Vähäi-
nen 

- 

Kohta- 
lainen 

- - 

Suuri 
- - - 

Erittäin 
suuri  
- - - -  

 

Tuulivoimapuiston vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaikutusten kohde Vaikutusten aiheuttaja Vaikutusten merkittävyys 

 VE 1 

Rakentamisen aikaiset alue-
taloushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, verotulo-
vaikutukset, erityisesti kunnallisvero-
tulo.  

Kohtalainen + + 

Toiminnan aikaiset alueta-
loushyödyt 

Työpaikkojen lisääntyminen, erityisesti 
kiinteistöverotulon lisääntyminen.  

Kohtalainen + + 

Metsätalouden harjoittami-
nen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat, tiestö). 

Vähäinen -  

Luonnonvarojen hyödyntä-
minen 

Menetetty maa-ala (tuulivoimaloiden 
paikat ja tiestö). Muuten tuulivoimalat 
tai voimajohto eivät estä alueen luon-
nonvarojen hyödyntämistä (marjastus, 
sienestys, metsästys). Parannettavien 
ja uusien teiden myötä alueen saavu-
tettavuus paranee. 

Vähäinen -  

Matkailun vetovoima Luonto- ja virkistysarvojen heikkenemi-
nen maiseman muutosten takia 

Vähäinen -  

Alueen saavutettavuus ja  
hyödynnettävyys 

Rakennettava ja parannettava tiestö Vähäinen + 

 

19.6 Yhteenveto vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä 

Tuulivoimaloiden ja rakennettavan tiestön vaatimilla alueilla metsätalouden harjoittaminen ja 
luonnonvarojen hyödyntäminen estyvät tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan ajaksi. 
Käytöstä poistuva maa-alue on kuitenkin vain pieni osa hankealueeden kokonaispinta-alasta ja 
valtaosalla hankealuetta voidaan harjoittaa metsätaloutta, marjastaa, sienestää ja metsästää 
kuten ennenkin. 

Nykyisen tiestön paraneminen ja uusien tieyhteyksien rakentaminen parantavat Painuan kana-
van tuulivoimapuiston alueen saavutettavuutta ja helpottavat alueella liikkumista niin metsäta-
louden harjoittamisen kuin luonnonvarojen hyödyntämisen ja alueen virkistyskäytönkin näkö-
kulmasta. 
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Tuulivoimahanke työllistää suoraan ja välillisesti suuren määrän työntekijöitä. Sijaintikuntaan 
kohdistuvien työllisyysvaikutusten suuruus riippuu monesta tekijästä, mutta erityisesti raken-
nusvaiheessa työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.  

Taulukko 19-5.  Painuan kanavan tuulivoimapuiston kokonaisvaikutus elinkeinotoimintaan ja 
luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen 
herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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Vähäinen 
herkkyys 

 

   
VE1, luon-
nonvarat, 
elinkeinot 

 
VE1, 
työllisyys ja 
aluetalous 

   

Kohtalainen 
herkkyys 

 

         

Suuri 
herkkyys 

 

         

Erittäin suuri 
herkkyys 

 

         

 

19.7 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuiston elinkeinoihin kohdistuvista haitallisista vaikutuksista merkittävimpiä ovat 
metsätaloudelle aiheutuvat haitat. Tuulivoimaloiden ja tiestön rakentamisen seurauksena met-
sätalouteen käytettävää maata poistuu käytöstä. Maanomistajat saavat kuitenkin vuokratuloa 
tuulivoimarakentamiseen käytettävistä alueista. 

Tuulivoimapuistohankkeen haitallisia vaikutuksia on mahdollista lieventää tiedottamalla avoi-
mesti hankkeen etenemisestä ja jatkosuunnittelusta lähialueen elinkeinonharjoittajia. Erityisesti 
rakentamisen aikana tiedottamisen merkitys korostuu, jotta paikalliset yrittäjät ovat tietoisia 
sekä liikenteen ajoittumisesta, että rakentamisen häiriöiden kestoajasta. Haitallisia vaikutuksia 
voidaan lieventää ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon metsänomistajien näkemyk-
set siitä, mihin tuulivoimalat ja sähkönsiirron rakenteet olisi hyvä sijoittaa ja mitkä alueet tulisi 
jättää rakentamatta. 

Hankkeen käytöstä poisto ja tuulivoimaloiden rakenteiden kierrättäminen on toteutettava asi-
aankuuluvasti ammattitaitoisella työvoimalla, niin ettei ympäristöriskejä purkamisesta muo-
dostu. Tuulivoimahankkeissa on mahdollista asettaa rakentamisvaiheessa vakuusrahasto tuuli-
voimaloiden purkamista varten, jolloin turvataan purkamisen aiheuttamat kustannukset siinäkin 
tapauksessa, että tuulivoimatoimija olisi asetettu konkurssiin ennen kuin voimalat on purettu.  

19.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutukset elinkeinoihin ja niiden arviointi ovat sidoksissa hankkeen 
muihin, erityisesti maankäyttöön kohdistuviin, vaikutuksiin ja vaikutusarviointeihin, joten myös 
niiden epävarmuustekijät vaikuttavat elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Hank-
keen lähiseudulle kohdistuvien työllisyysvaikutusten suuruuteen vaikuttaa oleellisesti se, miten 
seudun yritykset pystyvät tarjoamaan tuotteitaan ja palvelujaan tuulivoimapuiston rakentami-
seen sekä käyttöön ja kunnossapitoon. Lähiseudun yritystoiminnan kehittyminen on sidoksissa 
moniin yhteiskunnallisiin muutostekijöihin, joiden arviointi pitkällä tähtäimellä on vaikeaa. 
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Hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen (metsätalous, marjastus, sienestys) voi jatkua lähes 
entisellään, lukuun ottamatta rakentamiseen käytettäviä alueita. Virkistyskäyttöön alueita käyttä-
vien ihmisten käyttäytymistä hankkeen rakentamisen jälkeen on kuitenkin vaikea ennakoida.
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20 VAIKUTUKSET ILMAILUTURVALLISUUTEEN, TUTKIEN TOIMINTAAN JA VIES-
TINTÄYHTEYKSIIN 

20.1 Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle. Tämän 
vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle tarvitaan Trafin myöntämä lentoestelupa ennen voimalan ra-
kentamista. 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestin-
täyhteyksiin (esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, Ilmatieteen laitoksen säätutkat, radioita 
televisiovastaanottimet sekä matkapuhelinyhteydet). Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuk-
sia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten suuruus riippuu voimaloiden sijainnista ja 
geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin.  

Tuulivoimalat voidaan havaita Ilmatieteen laitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten lai-
tosten yhteisjärjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mu-
kaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. 

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien vä-
littämisessä. Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on 
lähettimen ja vastaanottimen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä.  

Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloi-
den 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. 

20.2 Vaikutusalue 

Vaikutuksia lentoliikenteelle tutkitaan suhteessa lähimpien lentokenttien ja lentopaikkojen si-
jaintiin. 

Puolustusvoimien pääesikunnalta pyydetään lausuntoa hankkeen vaikutuksista puolustusvoi-
mien tutkien toimintaan. Vaikutukset säätutkiin tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 20 
kilometrin etäisyydellä säätutkista.  

Vaikutuksia viestintäyhteyksiin tutkitaan niiltä osin kuin tuulivoimapuisto sijoittuu lähettimen ja 
vastaanottimen väliin.  

20.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta on tarkasteltu tuulivoimaloiden sijoittumista suh-
teessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeistuksen 
sekä lentoasemakohtaisten korkeusrajoitusalueiden perusteella. 

Hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan Puolustusvoimien 
pääesikunnan lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia Puo-
lustusvoimien valvontajärjestelmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.  

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausunto-
jen perusteella (mm. Digita). 

Ilmatieteen laitoksen lähin säätutka sijaitsee Utajärvellä 42 kilometrin etäisyydellä (Ilmatieteen 
laitos 2022). Tämän tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin, etäisyydestä 
johtuen. 
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20.4 Nykytila 

 Lentoliikenne 

Hankealue sijoittuu Kajaanin lentokentän korkeusrajoitusalueelle. Kajaanin lentoasema on noin 
50 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja Oulunsalon lentoasemalle matkaa on noin 82 kilo-
metriä. Lähin lentopaikka on noin 9,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen. Kyseessä 
on pieni sorakiitoteinen kenttä Oulujärven rannalla. Lentopaikalla ei ole paikallista lentotoimin-
taa. Kunta huolehtii kentän kunnosta. Lentopaikan nousu- ja lähestymissektorit eivät suuntaudu 
tuulivoimapuistoon päin. (Lentopaikat.fi 2021). 

 

Kuva 20.1. Hankealueen sijoittuminen lentoestealueille (FINAVIA 2018). 
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Kuva 20.2. Vaalan lentopaikan sijainti suhteessa hankealueeseen. 

 Tutkat 

Tuulivoimahankkeessa Puolustusvoimilta on pyydetty lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustus-
voimien tutkien toimintaan. Puolustusvoimat on teettänyt VTT:llä tutkaselvityksen. Puolustusvoi-
mat on antanut hankkeesta lausunnon, jonka mukaan Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman 
mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Vaalan Painuan kanavan alueelle. 
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Ilmatieteen laitoksen lähin säätutka sijaitsee Utajärvellä 42 kilometrin etäisyydellä (Ilmatieteen 
laitos 2018). Lähimmät säätutkat sijaitsevat niin etäällä, että vaikutuksia säätutkiin ei ole tarpeen 
tutkia Painuan kanavan hankkeessa. 

 Viestintäyhteydet 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu 
Haapaveden lähetinasemalta (kuva 20.3). Hankealue sijoittuu myös Vuokatin lähetinaseman nä-
kyvyysalueelle. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuuli-
voimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin.  

 

Kuva 20.3. Antenni-tv –vastaanotto Painuan tuulivoimapuiston läheisyydessä. Haapave-
den ja Vuokatin asemat on merkitty vihreillä merkeillä, hankealueen sijainti sinisellä (viitattu 
10.12.2019). 

20.5 Vaikutukset ilmailuturvallisuuteen 

Tuulivoimapuistot edellyttävät ilmailulain (864/2014 158 §) mukaisen ilmailuhallinnon myöntä-
män lentoesteluvan, joka tulee olla kaikkien yli 30 metriä korkeiden laitteiden, rakennusten, ra-
kennelmien tai merkkien rakentamiseen. Tuulivoimapuistojen osalta lupaa haetaan voimalakoh-
taisesti erikseen jokaiselle voimalalle. Päätöksen lentoesteluvasta antaa Finntraffic Lennonvar-
mistus Oy. Lentoestelupahakemukseen liitetään Finavian antama lausunto lentoesteestä. Len-
toestelupaa haetaan vasta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. 

Tuulivoimalat tulee merkitä lentoturvallisuussyistä. Lentoestevalaistusvaatimukset perustuvat 
ilmailumääräykseen AGA M3-6. Suunniteltujen tuulivoimaloiden lavan korkein kohta ylittää 150 
metriä, jolloin tuulivoimalat tulee merkitä konehuoneen päälle asennettavilla suuritehoisilla 
vilkkuvilla valkoisilla lentoestevaloilla. Kaikkien valojen tulee välähtää samanaikaisesti. Yöaikaan 
lentoestevaloina voi olla myös punaiset kiinteät lentoestevalot. Lentoestevalojen teho on päi-
vällä voimakkaampi kuin yöllä. Hyvissä näkyvyysolosuhteissa lentoestevalojen nimellistä valo-
voimaan voidaan vähentää. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti lentoestelu-
vassa.  

Hankealue sijoittuu Kajaanin lentokentän korkeusrajoitusalueelle. Kajaanin lentoasema on noin 
50 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja Oulunsalon lentoasemalle matkaa on noin 82 kilo-
metriä. Lähin lentopaikka on noin 9,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen. Koska 
tuulivoimalaitokset eivät sijoitu lentopaika nousu- ja laskusuuntiin, ei tuulivoimahanke muo-
dosta estettä lähimmälle lentopaikalle. 

 Tuulivoimalat varustetaan lentoestevaloin, jolloin ne ovat näkyviä lentoliikenteelle ja vaikutuk-
sia ilmailuturvallisuuteen ei muodostu. 
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20.6 Vaikutukset tutkien toimintaan 

Puolustusvoimien pääesikunnan lausunto on pyydetty vuonna 2019. Puolustusvoimat on edel-
lyttänyt tutkavaikutusten selvittämistä VTT:llä. Puolustusvoimat on antanut lausunnon, jonka 
mukaan se ei vastusta Painuan kanavan tuulivoimahanketta.  

Ilmatieteen laitoksen säätutkat sijoittuvat niin etäälle hankealueesta, että hankkeella ei ole vai-
kutusta säätutkien toimintaan. 

20.7 Vaikutukset viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimaloiden on useissa tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä antenni-tv -vastaanottoon 
voimaloiden lähialueilla. Tuulivoimala voi myös katkaista radiolinkkiyhteyden, jos voimala sijoit-
tuu suoraan lähettimen ja vastaanottimen väliin. Häiriöiden esiintyminen riippuu voimaloiden 
sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja tv-vastaanottimiin.  

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto Haapaveden 
lähetinasemalta. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuu-
livoimalat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. 

 

Kuva 20.4. Painuan kanavan tuulivoimalat voivat häiritä antenni- tv –vastaanottoa alueella, 
jossa tuulivoimalat sijoittuvat Haapaveden lähetinasemalta tulevan signaalin ja tv-vastaanotti-
men väliin (viitattu 3.2.2022). 
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20.8 Yhteenveto vaikutuksista 

Taulukko 6. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen 
suuruudesta. 
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20.9 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Hankealueen ympäristössä ennakoidulla antenni-tv:n näkyvyyden ongelma-alueella toteutetaan 
hankkeen suunnittelun edetessä signaalivoimakkuuden maastomittaukset, joilla voidaan var-
mistua alueen signaalin voimakkuudesta ennen toteutusvaihetta (referenssimittaus). Koska häi-
riövaikutukset voidaan todeta vasta tuulivoimapuistojen ollessa valmiita ja roottorien pyöriessä, 
hankevastaava teettää uudet mittaukset signaalien voimakkuudesta mahdollisten häiriöiden il-
metessä. 

Mikäli häiriöitä ilmaantuu, on todennäköisesti riittävä toimenpide kääntää antenni Vuokattiin 
niiden kiinteistöjen osalta, joita mahdollinen häiriö koskee. Mikäli antennijärjestelmien päivitys 
määräysten mukaiseksi tai uudelleen suuntaus ei poista häiriöitä, voidaan alueelle rakentaa uusi 
täytelähetinasema, tai häiriölle alttiille kotitalouksille voidaan hankkia antennivahvistimet tai ne 
voivat siirtyä satelliittivastaanottoon.  

Mikäli tuulivoimala katkaisee radiolinkin yhteyden, radiolinkki täytyy siirtää. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 10/2014 vp – HE 221/2013 
vp) todennut, että tuulivoimahäiriöissä häiriönaiheuttaja huolehtii tilanteen korjaamiseksi tar-
vittavista toimenpiteistä ja myös vastaa kustannuksista. 

Viestintäviraston perustama työryhmä on kartoittanut tuulivoiman radiojärjestelmille aiheutta-
mia ongelmia sekä hakenut niihin ratkaisuja, joita voidaan lainsäädäntöä muuttamatta ottaa 
joustavasti käyttöön. Työryhmä on yhteisesti todennut tavoitteeksi sen, että tuulivoima-ala ja 
teleyritykset pystyisivät yhdessä hyvällä ennakkosuunnittelulla ja yhteistyöllä välttämään ja mi-
nimoimaan jo ennakolta häiriöt huomioimalla myös radioverkot tuulivoiman sijoitusratkaisuissa. 
Työryhmä kannustaa yrityksiä paikalliseen sopimiseen ja yhteistyöhön tiedonvaihdossa, liittyen 
kuluttajille suunnattuun tiedottamiseen sekä ongelmien poistamiseen. (Viestintävirasto 2016, 
Tuulivoiman vaikutukset radiojärjestelmiin, työryhmän raportti). 
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20.10 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tuulivoimaloiden aiheuttamia häiriövaikutuksia viestintäyhteyksille ei välttämättä voida etukä-
teen arvioida, vaan vaikutukset ilmenevät vasta kun tuulivoimalat on rakennettu ja toiminnassa. 
Eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa uusia häiriöitä, vaikka yksittaisen 
hankkeen aiheuttamat häiriöt olisi saatu jo poistettua. 
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21 ARVIO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKEISTÄ 

21.1 Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston turvallisuus- ja ympäristöriskit jakautuvat rakentamisen aikaisiin riskeihin ja 
toiminnan aikaisiin riskeihin. Tuulivoimapuiston käytöstä poisto ja rakenteiden purkaminen voi 
aiheuttaa samantapaisia riskejä kuin rakentaminen.  

Tuulivoimapuiston toiminnan aikana mahdolliset turvallisuusvaikutukset liittyvät tulipaloihin tai 
lapojen rikkoutumisesta ja talviaikaisesta jään irtoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Tuuli-
voimaloiden koneistoissa ja rakentamiseen tarvittavassa kalustossa käytetään kemikaaleja. Li-
säksi tuulivoimapuisto voi aiheuttaa turvallisuusriskejä lentoliikenteelle.  

Tuulivoimapuiston ympäristöriskien vaikutusalue rajoittuu pääasiassa voimaloiden lähiympäris-
töön.  

21.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Riskien arvioinnissa on hyödynnetty aikaisempia kokemuksia tuulivoimapuistohankkeista sekä 
kirjallisuudesta saatuja tietoja turvallisuudesta ja rakentamisesta. Rakentamisen aikaisia riskejä 
ja toiminnan aikaisia riskejä on käsitelty erikseen.  

 Vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruusluokka 

Turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten herkkyyden ja muutoksen suuruusluokan arvioinnissa 
käytetyt kriteerit on esitetty liitteessä 1. 

21.3 Rakentamisen ja purkamisen aiheuttamat onnettomuusriskit 

Tuulivoimaloiden pystytystöissä ja muissa rakennustöissä tulee noudattaa rakentamis- ja työ-
suojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnettomuuksia. Tuulivoimaloiden osien kuljetuksissa ja 
asennuksissa on noudatettava tuulivoimaloiden valmistajan laatimia kuljetus- ja asennusohjeita. 

Pystytyksestä vastaa voimalavalmistajan sertifioima yritys, jolla on tarpeellinen erikoisosaami-
nen pystytystyöhön liittyvistä turvallisuusasioista. 

Työmaa-alueelle laaditaan rakentamisenaikainen turvallisuusohje, jota kaikki alueella työsken-
televät sitoutuvat noudattamaan. 

21.4 Toiminnan aikaiset onnettomuusriskit 

 Tuulivoimaloiden rikkoontuminen ja osien irtoaminen 

Tuulivoimalat on varustettu suojajärjestelmällä, joka pysäyttää voimalan hallitusti, mikäli se ha-
vaitsee poikkeavuuden valmistajan ilmoittamista sallitusta arvosta. Tuulivoimaloiden rikkoontu-
minen niin, että tuulivoimaloista irtoaisi osia, on erittäin epätodennäköistä. Yksittäisiä rikkoutu-
misia kuitenkin tunnetaan viime vuosilta. Jos rikkoontumista ja osien irtoamista tapahtuisi, se 
sattuisi todennäköisimmin kovalla myrskytuulella, jolloin on oletettavaa, että tuulivoimaloiden 
lähistöllä ei ole liikkujia, jotka voisivat loukkaantua putoavista osista. 

 

Tuulivoimalan kiinteisiin rakennelmiin sekä lapoihin saattaa talviaikana muodostua jäätä voima-
lan toimintataukojen aikana. Kiinteisiin rakennelmiin muodostuva jää putoaa irrotessaan suo-
raan voimalan alapuolelle, mutta pyörivistä lavoista irtoava jää voi lentää kauemmas. Lavoista 
irtoava jää kuitenkin yleensä jää roottorin halkaisijan sisäpuolelle, eli tässä tapauksessa noin 100 
metrin säteelle. 

Jäänmuodostusta esiintyy harvoin. Tuulivoimapuistoalueella liikkuu vähän ihmisiä etenkin talvi-
sin, joten riski irtoavasta jäästä aiheutuvasta vahingosta on hyvin pieni. Olemassa olevien riskien 
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takia on kuitenkin suositeltavaa, että alueella liikkuvat noudattavat talviaikana riittävää suoja-
etäisyyttä. Alueelle tulee jään putoamisesta kertovia varoituskylttejä.  

Eri voimalaitosvalmistajilla on erilaisia automaattisia menetelmiä jään muodostamisen tunnis-
tamiseen, esimerkiksi: 

Epätasapaino ja vibraatio 

Mikäli roottorin lavat jäätyvät, tapahtuu se yleensä epätasaisesti. Tästä syntyvät lapojen pai-
noerot johtavat roottorin kiertoliikkeen kautta voimansiirron epätasapainoon. Tästä aiheutuu 
vibraatiota, joka tunnistetaan voimalaan asennettavilla sensoreilla. 

Käyttöparametrien vertaaminen 

Tuulivoimalan käyttöparametreja tallennetaan joka hetki sen ollessa käytössä. Tämän avulla 
tuulivoimalan tehoja verrataan jatkuvasti aikaisempiin samassa tuulennopeudessa toteutunei-
siin arvoihin. Lapojen jäätyessä niiden aerodynaaminen profiili muuttuu ja voimalan teho laskee. 
Tämä havaitaan poikkeamana odotetusta arvosta. Tämä tunnistusvaihtoehto toimii, vaikka lavat 
olisivat jäätyneet tasaisesti eli symmetrisesti. 

Tuulisensoreiden erilaisten mittausarvojen vertaaminen 

Tuulivoimaloihin asennetaan sekä kuppianemometri että ultraäänianemometri. Molemmat 
ovat lämmitettäviä, mutta kuppianemometrissa on osia, joihin ankarissa olosuhteissa saattaa 
kertyä jäätä johtaen mitatun tuulennopeuden pienenemiseen. Molempien anemometrien mit-
taustuloksia verrataan toisiinsa.  

Automaattiset hälytysjärjestelmät tunnistavat jään muodostumista ja jokaisesta virheilmoituk-
sesta menee tieto etävalvontaan ja tuulivoimala voidaan pysäyttää. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä tuulivoimalan lavoista irtoavasta jäästä että irtoavista 
osista aiheutuvat riskit ovat hyvin epätodennäköisiä. Tuulivoimaloista aiheutuneista onnetto-
muuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa 
voimaloiden lukumäärään. Muun muassa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M 3735-09) 
mukaan riskit tuulivoimaloista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat ”häviävän pienet”. 
Ympäristöoikeus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedi-
rektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset turvallisuus- 
ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia 
on. 

21.5 Voimaloiden turvallisuusvaikutukset teille 

Tuulivoimapuiston kaikki voimalat ovat yleisistä teistä kauempana kuin mitä Liikenneviraston 
ohjeessa 1816/065/2012 ”Tuulivoimalan etäisyys maanteistä ja rautateistä sekä vesiväyliä kos-
keva ohjeistus” on esitetty tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydeksi maanteistä. Lisäksi tuulivoi-
mapuisto sijoittuu siten, ettei se muodosta erityisen haittaavaa elementtiä tienkäyttäjien näke-
missä. 

21.6 Tulipaloriski 

Tuulivoimalassa voi syttyä tulipalo joko mekaanisen toimintahäiriön johdosta tai ulkoisen syyn, 
esimerkiksi salamaniskun tai metsäpalon, takia. Nykyaikaisten tuulivoimaloiden paloturvalli-
suusstandardit ovat niin korkeat, että tulipaloriski on hyvin pieni. Tuulivoimalassa on palonilmai-
sulaitteet, jotka sammuttavat tuulivoimalan automaattisesti havaitessaan savua ja voivat näin 
ehkäistä varsinaisen tulipalon. Useimpiin voimalatyyppeihin on asennettavissa automaattinen 
sammutuslaitteisto, joka sammuttaa konehuoneessa havaitut palonalut. 

Ylhäällä tuulivoimalan konehuoneessa tai lavoissa syttynyttä tulipaloa on hankalaa sammuttaa 
ulkoisesti. Esimerkiksi riittävän korkealle nostavaa nosturia ei välttämättä ole saatavissa pikai-
sesti palopaikalle. Pelastusviranomaisten tehtäväksi jää näissä tapauksissa lähialueen evakuoi-
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minen ja vaara-alueen eristäminen lisäonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tuulivoimalat sijoite-
taan jo lähtökohtaisesti riittävän suojaetäisyyden päähän esimerkiksi yleisistä teistä, jolloin pa-
lavakaan tuulivoimala ei aiheuta vaaraa sivullisille. 

21.7 Kemikaalivuodoista aiheutuvat ympäristöriskit 

Jokaisen voimalan konehuoneessa käytetään jonkin verran öljyä voiteluaineena muun muassa 
vaihteiston kitkan vähentämiseen. Konehuoneen öljymäärä vaihtelee turbiinityypistä riippuen 
välillä 300–1 500 litraa. Sen lisäksi konehuoneessa on käytössä jäähdytysnestettä noin 100–600 
litraa. 

Kemikaalien määrää ja mahdollisia vuotoja seurataan reaaliajassa automaatiojärjestelmän 
kautta. Tieto pinnantasosta välitetään reaaliaikaisena valvomoon. Näin varmistetaan, että mah-
dolliset vuototapaukset huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuulivoimalan ko-
nehuone on osastoitu, minkä vuoksi mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen 
alueelle. Samalla on rakennettu valuma-altaat kemikaaleille. Näin ollen kemikaaleja ei pääse va-
lumaan konehuoneesta alas, vaan huoltohenkilökunta voi kerätä ne hallitusti. Huoltohenkilö-
kunnan koulutuksella ja oikeilla varusteilla varmistetaan, että kyseisten aineiden käsittelyyn on 
asianmukaiset resurssit. Voimaloihin liittyvää kemikaalien päästöriskiä voidaan hallita säännöl-
lisellä huoltotoiminnalla ja varautumissuunnitelmalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että lukui-
sien turvarakenteiden ja asianmukaisten työkäytäntöjen ansiosta riski öljyn ja jäädytysnesteen 
vuotamisesta ympäristöön on erittäin vähäinen. 

Tuulivoimaloiden huollon yhteydessä käsitellään koneöljyä ja muita kemikaaleja, mutta huolto-
henkilökunnan ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana turvallisuusasiat ja kemikaalien käsit-
tely, joten vaarallisten aineiden kulkeutumisriski ympäristöön huollon yhteydessä arvioidaan 
merkityksettömäksi ja paikalliseksi. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen ja purkamiseen liittyy tavanomaiseen maanrakennukseen kuu-
luvat ympäristöriskit eli kuljetuskalustosta ja työkoneista voi onnettomuustilanteessa aiheutua 
maaperän ja edelleen pinta- ja pohjaveden pilaantumista öljy- tai polttoainevuodon seurauk-
sena. Kuljetuksessa ja rakennustöissä käytetään kuitenkin asianmukaista ja huollettua kalustoa, 
eikä huoltotöitä tai polttoaineenjakelua tehdä tuulivoimapuiston tai rakennus- ja huoltoteiden 
alueella. Tuulivoimapuisto ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla eivätkä rakennus- tai huolto-
tiet kulje pohjavesialueella tai vesistöjen välittömässä läheisyydessä
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21.8 Yhteenveto vaikutuksista 

Taulukko 21-1.  Yhteenveto vaikutuksista turvallisuus- ja ympäristöriskeihin. Vaikutuksen 
merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 
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21.9 Haitallisten vaikutusten vähentäminen 

Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääsisi aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. Tur-
vaetäisyydet on huomioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyk-
sissä (mm. etäisyydet tiestöön, rautateihin, korkeusrajoitukset jne.). Tuulivoimaloiden rakenta-
misessa huomioidaan viranomaismääräykset, kuten lupamääräykset sekä rahoittajatahon vaati-
mukset turvallisuudelle, kuten esim. Finanssiala ry:n turvallisuusohje "Tuulivoimalan vahingon-
torjunta 2017". 

Rakentamisen aikana tuulivoimaloiden pystytystöissä ja muissa rakennustöissä noudatetaan ra-
kentamis- ja työsuojelumääräyksiä, millä ehkäistään onnettomuuksia. 

Tuulivoimaloilla työskentelevälle henkilökunnalle järjestetään teknisen koulutuksen lisäksi myös 
turvallisuuskoulutusta. Koulutettu huoltohenkilökunta huoltaa tuulivoimalat säännöllisesti. Tuu-
livoimaloiden automaattinen ohjausjärjestelmä on varustettu turvatoiminnoilla, jotka pysäyttä-
vät voimalan häiriötilanteissa.  

Voimaloiden käytöntarkkailussa havaitaan jään muodostuminen. Automaattinen hälytysjärjes-
telmä lähettää vikailmoituksen etävalvontaan ja voimala voidaan pysäyttää. Voimaloiden lä-
hiympäristö varustetaan kylteillä, jotka varoittavat mahdollisesti putoavasta jäästä. 

21.10 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Toteutettavaa tuulivoimalamallia ei ole vielä valittu, eri voimalatyypeillä on erilaisia teknisiä 
ominaisuuksia. Voimalavalmistajan pystytyksestä huolehtivat erikoisosaajat on koulutettu huo-
mioimaan turvallisuusnäkökohdat työssään, mutta rakentajien turvallisuuskulttuuri vaikuttaa 
onnettomuusherkkyyteen. Arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät myös tuulivoimapuistoja kos-
kevien kokemusperäisten tietojen niukkuuteen. 
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22 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

22.1 Liittyminen muihin hankkeisiin  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017, 3 §) mukaan kertoa tiedot 
arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. Hankealueella, sen läheisyydessä tai koko 
Suomen laajuisesti on meneillään hankkeita tai ohjelmia, jotka jollain tavalla liittyvät hankkee-
seen ja ne tulee huomioida Painuan kanavan tuulivoimapuistohankkeen suunnittelussa.  

22.2 Arviointimenetelmät 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu kokonaisuutena ottaen huomioon alueella ja lä-
hiympäristössä nykyisin tapahtuva toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, 
kun hankkeilla on arvioitu olevan yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa. Arviointi eri hank-
keiden vaikutuksista on tehty saatavilla olevien tietojen perusteella. Hankealueen lähistölle 
myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan nii-
den hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä.  

Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdolli-
suuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta sekä elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten osalta.  

Maisemaan kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutukset lähialueen mui-
den tuulivoimahankkeiden kanssa. Maisemavaikutusten yhteisvaikutuksissa huomioidaan myös 
etäämpänä olevat tuulivoimahankkeet. Etenkin pyritään arvioimaan miten useat voimalat vai-
kuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet merkittävät pelto-, suo- ja vesi-
alueet, arvokkaat maisema-alueet). 

Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia on tarkas-
teltu lähinnä linnuston kannalta, muut tuulivoimapuistot sijoittuvat niin etäälle, ettei yhteisvai-
kutuksia muihin luontovaikutuksiin juuri voi aiheutua. 

Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähialueille 
suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan ai-
kaan ja kuljetuksiin käytetään samoja tieosuuksia.  

22.3 Yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden kanssa 

Taulukkoon 22-1 on koottu 0–50 kilomerin säteellä Painuan kanavan tuulivoimapuistosta sijait-
sevat tuulipuistot ja tuulivoimahankkeet. Hankkeiden sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa 
(22.1). 
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Kuva 22.1. Yhdistelmämaakuntakaavan tuulivoima-alueet sekä tiedossa olevat tuulivoima-
hankkeet 50 kilometrin säteellä 0–20 ja 20–50 km säteellä Painuan kanavasta. 
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Taulukko 22-1. Muut tuulivoimapuistot ja tuulivoimahankkeet 0–20 ja 20-50 km säteellä 
hankealueesta. 

Hanke Voimalat Tila 
Etäisyy
s km 

Suunta 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys 0–20 km 

Naulakangas 6 
luvitettu tai kaavoitus val-
mis 

1,0 lounas 

Kaunistonkangas 0-9 YVA-menettely tai kaavoitus 9,5 luode 

Metsälamminkangas 24 rakenteilla 10,5 etelä 

Kokkoneva 9 toiminnassa 14,3 lounas 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys 20–50 km 

Piiparinmäki 41 rakenteilla 20,3 etelä 

Uljua 0-75 YVA-menettely tai kaavoitus 22,2 lounas 

Honkakangas 20-25 esisuunnittelu 24,5 länsi 

Turkkiselkä 42 
luvitettu tai kaavoitus val-
mis 

32,5 koillinen 

Taikkoneva 0-60 YVA-menettely tai kaavoitus 37,5 länsi 

Leuvanneva 0-80 YVA-menettely tai kaavoitus 41,6 länsi 

Konnunsuo 42 YVA-menettely tai kaavoitus 42,1 etelä 

Harsunlehto 0-8 YVA-menettely tai kaavoitus 42,1 kaakko 

Maaselkä 0-7 
luvitettu tai kaavoitus val-
mis 

44,5 pohjoinen 

Tuulikaarto 0-50 YVA-menettely tai kaavoitus 45,1 lounas 

Katajamäki ei tiedossa YVA-menettely tai kaavoitus 46,2 kaakko 

Pontema 45-51 YVA-menettely tai kaavoitus 46,5 pohjoinen 

Koirakangas 25-32 YVA-menettely tai kaavoitus 48,0 koillinen 

 

22.4 Yhteisvaikutukset maisemaan 

Yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimapuistojen kanssa on tarkasteltu lähinnä enintään 20 kilo-
metrin etäisyydelle sijoittuvien hankkeiden kanssa, sillä merkittävimpiä ovat yhteisvaikutukset 
niiden hankkeiden kanssa, jotka sijaitsevat riittävän lähellä suunniteltavia voimaloita. 

Yhteisvaikutuksena voi olla maisemamuutoksesta johtuva tuulivoimapuistojen välisten alueiden 
haluttavuuden lasku asuinpaikkana. Vaikutus on kuitenkin kokemuspohjainen ja hyvin vaihte-
leva eri paikoilla ja riippuu myös paljon siitä, kuinka hyvin puistot kuhunkin kohteeseen näkyvät.  
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Alle 20 kilometrin etäisyydelle sijoittuu kolme tuulivoimapuistohanketta. Lähin tuulivoimapuis-
tohanke Naulakangas sijoittuu lähimmillään alle kilometrin etäisyydelle Painuan kanavasta. Met-
sälamminkangas sijoittuu noin 15 km etäisyydelle Painuan kanavasta ja Kokkoneva 17 km etäi-
syydelle. Naulakankaan hanke muodostuu 6 tuulivoimalaitoksesta ja hankkeella on rakennuslu-
vat.  Tuotannnossa oleva Metsälamminkangas muodostuu 24 tuulivoimalasta, joiden kokonais-
korkeus on 230 m. Rakentamisvaiheessa oleva Kokkonevan tuulivoimahanke Siikalatvalla koos-
tuu 9 tuulivoimalaitoksesta. Painuan kanava, Metsälamminkangas ja Naulakangas ovat havait-
tavissa usiesta Oulujärven osista samanaikaisesti, mutta etäämmälle tuulivoimaista mennessä 
voimaloiden hallitsevuus maisemassa ja maisemavaikutukset vähenevät.  

Painuan kanavan lähialueella (alle 7 kilometrin etäisyydellä Painuan kanavan voimaloista) yh-
teisvaikutuksia muodostuu Oulujärven alueelle sekä Painuan kanavan pohjoispuolen avoimille 
alueille, kuten Säräisniemeen ja Veneheiton kylään. Näille alueille näkyy myös Naulakankaan 
sekä paikoin myös Metsälamminkankaan voimaloita. Naulakankaan voimaloita näkyy varsin laa-
jalti samoihin katselupisteisiin kuin Painuan kanavan voimaloita, koska hankkeen sijatsevat var-
sin lähelllä toisiaan. Painuan kanavan voimaloiden näkysyys hankealueen eteläpuolella on vä-
häisempi ja näkemäsektorit jäävät pianialaisiksi, koska alue on metsäistä. Metsälamminkankaan 
voimalaitokset ovat Oulujärven lisäksi havaittavissa Painuanlahden pohjoispuolisilta avoimilta 
peltoalueilta. Metsälamminkankaan voimalat sijaitsevat kuienkin jo välialueella, jolloin niiden 
maisemavaikutus ei muodostu merkittäväksi.  Painuan kanavan eteläpuolella yhteisvaikutukset 
Naulakankaan ja kauempana sjaitsevan Metäslamminkankaan kanssa ovat paikoin kohtalaiset. 

Painuan kanavan välialueella (7–14 kilometrin etäisyydellä voimaloista) yhteisvaikutuksia muo-
dostuu etenkin Säräisniemen alueelle ja Oulujärven alueelle. Säräisniemessä voimaloita ei näy 
pihoihin, mikäli piha-alueet jäävät pihapuuston katveeseen. Avoimilta peltoalueilta ja niiden 
reumamilta voimalat sen sijaan näkyvät. Painuan kanavan voimalaitokset lisäävät jonkin verran 
yhteysvaikutusalueiden laajuutta.  

Painuan kanavan kaukoalueella yhteisvaikutuksia muodostuu hankkeiden lentoestevaloista, päi-
väsaikaan kauempana sijaitsevia voimaloita on vaikea hahmottaa taustamaisemasta, vaikka ne 
näkyisivätkin tarkastelupisteeseen. Kaukomaisemassa kaikkien hankkeiden voimaloiden len-
toestevaloja näkyy Oulujärvelle. Yhteisvaikutukset kaukoalueella jäävät vähäisiksi. 
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Kuva 22.2. Näkymäal<A AM §§§VCCCueanalyysiyhdistelmä Painuan kanava VE1, Naulakan-
kaan ja Metsälamminkankaan voimaloiden näkymisestä. 

 

22.5 Yhteisvaikutukset linnustoon 

Lähimmällä tuulivoimapuistolla Naulakankaalla voi olla yhteisvaikutuksia paikalliseen linnus-
toon. Alueen linnusto koostuu kuitenkin pääosin metsätalousalueille tyypillisestä tavanomai-
sesta lajistosta, ja yhteisvaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.  Painuan kanavan eteläpuolelle 
alle 15 km etäisyydelle sijoittuvan Metsälamminkankaan väliin sijoittuu Natura-alue Rumala-Ku-
vaja-Oudonrimmet. Alue on luokiteltu myös kansallisesti tärkeäksi linnustoalueeksi. Koska mo-
lemmilla tuulivoimahankkeilla on riittävä etäisyys alueeseen ei merkittäviä vaikutuksia Rumala-
Kuvaja-Oudonrimpien alueeseen arvioida muodostuvan. Painuan kanavan tuulivoimahanke ei 
myöskään sijoitu lintujen tärkeille päämuuttoreiteille, jolloin eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
jäävät vähäisiksi.  
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22.6 Yhteisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

Painuan kanavan hankealue on voimakkaasti metsätalousojitetulle alueelle sijoittuva kohde. 
Alueen suoluonto on suurelta osin muuttunut ja alueet metsät ovat metsätalouskäytössä. Pai-
nuan kanavan alueelta löytyy myös ojittamattoman suoluonnon arvoja. Hankkeen metsäluontoa 
pirstova vaikutus ei merkittävästi lisää lähiseudun muiden hankkeiden kanssa yleisten metsä-
luonnon luontotyyppien pirstoutumista. Hankealueelle ei sijoitu myöskään sellaisia suoluonto-
kohteita, joille aiheutuisi niiden hydrologiaa muuttavia vaikutuksia ja siten suoluonnon seudul-
lista edustavuutta heikennettäisiin. Rakentamisen aikana maanrakennustyöt kuormittavat vä-
häisessä määrin alueen normaalia ojaverkostoa ja sitä kautta lähimpiä vesistöjä. Pienille virtave-
sille kokonaisuutena aiheutuva vaikutus ei ole merkittävä, eikä se uhkaa niiden vedenlaatua. 
Myöskään Oulujärven veden laatuun tuulivoimahankkeiden rakentamisella ei ole merkittäviä 
yhteisvaikutuksia. Painuan kanavan läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita, ja yhteisvaikutuksia 
pohjavesialueisiin ei muodostu. 

22.7 Yhteisvaikutukset liikenteeseen 

Painuan kanavan tuulivoimahankkeen läheisyyteen sijoittuu Naulakankaan tuulivoimahanke. 
Useiden tuulivoimahankkeiden rakentamisella voi olla yhteisvaikutuksia kuljetusreittien maan-
teihin, mikäli rakentaminen ajoittuu samaan ajankohtaan ja muiden tuulivoimahankkeiden tuu-
livoimaloiden osat kuljetetaan esimerkiksi samasta satamasta. Tällöin yhteisvaikutukset kohdis-
tuvat kuitenkin ylemmän luokan maanteille, sillä eri hankealueille kuljetaan alemman luokan 
tieverkolla eri reittejä pitkin. 

Mikäli tuulivoimapuistoja rakennettaisiin samanaikaisesti, liikenteen lisääntyminen voisi heiken-
tää jonkin verran maanteiden liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Tällöin raskas lii-
kenne kulkisi henkilöautoliikennettä hitaammin ja lisäisi ohittamistarvetta teillä. Yhteisvaikutuk-
set ajoittuisivat kuitenkin vain tuulivoimapuiston rakentamisvaiheeseen, jonka jälkeen liikenne-
määrät palautuvat ennalleen. 

22.8 Ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset 

Ihmisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset tuulivoimahankkeissa muodostuvat tyypillisesti maise-
mavaikutuksista, meluvaikutuksista, virkistyskäyttövaikutuksista ja elinkeinovaikutuksista. Pää-
asiassa haitalliset vaikutukset ovat maisemallisia (näkyminen maisemassa, lentoestevalot). Voi-
malat ja lentoestevalot vaikuttavat maisemaan etenkin Säräisniemen ja Oulujärven alueella. 

Lähimmät toiminnassa olevan tuulivoimapuistot Metsälamminkangas ja Kokkoneva sijoittuvat 
lähimmillään noin 10–15 kilometrin etäisyydelle Painuan kanavan eteläpuolelle.  Näiden hank-
keiden kanssa muodostuu yhteisvaikutuksia Oulujärveltä tarkasteltuna, sillä voimalat ovat ha-
vaittavissa kauas näkymän ollessa hyvin avoin. Myös alle kilometrin etäisyydellä olevan Naula-
kankaan tuulivoimahankkeen kanssa muodostuu maisemallisia yhteisvaikutuksia.  

Pääosin metsätalousalueena olevalla alueella ei ole ollut suurta merkitystä paikallisten ihmisten 
virkistysalueena. Aluetta on käytetty metsästykseen, lintujen tarkkailuun ja metsäalueiden 
osalta marjastukseen sekä alueen tiestöä on voitu käyttää ulkoiluun. Nämä virkistysmuodot säi-
lyvät alueella jatkossakin ja tiestön parantumisen myötä alueen saavutettavuus paranee.  

Myönteiset vaikutukset seudullisesti muodostuvat puiston rakentamisen, huollon ja ylläpidon 
kautta muodostuvista työllisyys- ja elinkeinomahdollisuuksista. Useiden hankkeiden toteutumi-
nen seudulla voi tuoda kokonaan uusia pysyviä työpaikkoja ja elinkeinomahdollisuuksia, varsin-
kin tuulivoimaloiden huollossa. Eri hankkeista seudun elinkeinoille aiheutuvien yhteisvaikutus-
ten voidaan arvioida olevan kokonaisuutena myönteisiä. 
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23 VAIHTOEHTO 0: HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMISEN VAIKUTUKSET 

Nollavaihtoehdossa on tarkasteltu tilannetta, jossa uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Tällöin 
vastaava energiamäärä tuotetaan muualla toteuttavalla tuulivoimahankkeella, muilla tuotanto-
keinoilla tai tarvittava energia ostetaan muualta. 

Nollavaihtoehdossa alueen maankäyttö ja yhdyskuntarakenne pysyisivät nykyisen kaltaisina. 
Nollavaihtoehdossa alueen luonto ja maisema jatkaisivat luontaista kehitystään. Muutoksia ny-
kytilaan voi tapahtua muiden hankkeiden tai toimintojen seurauksena. 

Maisemaan, kulttuuriympäristöön ja matkailuelinkeinoon ei aiheudu vaikutuksia Painuan kana-
van tuulivoimapuiston rakentamisesta. Myös positiiviset vaikutukset jäävät toteutumatta. 

Hankealuetta koskevaa tuulivoimapuiston osayleiskaavaa ei nollavaihtoehdossa tarvitse laatia.  

Nollavaihtoehdossa eivät toteudu hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset haitalliset tai 
myönteiset ympäristövaikutukset, eivätkä positiiviset vaikutukset aluetalouteen. Nollavaihtoeh-
dossa Painuan kanavan tuulivoimapuistohanke ei edesauta Suomen pyrkimyksiä lisätä uusiutu-
van energian tuotantoa sekä siten vähentää haitallisia päästöjä ja ilmastovaikutuksia. 
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24 EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMAKSI 

Ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) mukaan toiminnan harjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympä-
ristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on mm. tuottaa tietoa hankkeen vaikutuk-
sista ympäristöön, ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet, jos toiminnasta aiheutuu merkittäviä haittoja. Ym-
päristövaikutusten seurantaa koskevat velvoitteet määrätään hankkeen lupapäätösten lupaehdoissa ja ym-
päristöviranomainen hyväksyy lopullisen tarkkailuohjelman. 

YVA-selostuksessa esitetään ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi. Seuranta keskittyy niihin ympäristövai-
kutuksiin, jotka ovat nousseet esiin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Seurannalla saadaan tietoa 
tuulivoimaloiden rakentamisen ja toiminnan aikaisista vaikutuksista, mikä tuottaa tietoa hankkeen riskien-
hallinnalle, hankkeesta vastaavalle sekä eri sidosryhmille. Lisäksi seuranta tuottaa arvokasta lisätietoa käy-
tettäväksi myöhemmissä vaiheissa, vastaavien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Ympäristövaikutusten seurannan tavoitteena on: 

• tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista 

• selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta 

• selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 

• selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

• käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja. 

Tuulipuistohankkeessa ympäristöluvan tarpeen määrittävät paikalliset viranomaiset eli käytännössä kunta tai 
kaupunki, jonka alueelle tuulivoimaloita suunnitellaan. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tar-
vitaan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua lähiasutukselle naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. 

Seuraavassa on esitetty yleispiirteinen ja esimerkinomainen suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten 
seurantaohjelmasta. 

 

24.1 Linnusto 

Painuan kanavan tuulivoimapuiston vaikutuksia alueen linnustoon suositellaan seurattavan hankkeen raken-
tamisen ja toiminnan aikana. Suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristöön sijoittuu useita linnustollisesti ar-
vokkaita kohteita, ja hanke sijoittuu kahden linnustollisesti arvokkaan kohteen väliin.  Tuulivoimapuiston 
osalta linnustovaikutusten seurannassa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti Painuanlahden sekä Rulama-Ku-
vaja-Oudonrimpien linnustoon. 

Seurantaa tarpeen mukaan voidaan toteuttaa tuulivoimahankkeen rakentamisen aikaan sekä tuulivoima-
puiston kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Seuranta tulisi toistaa vielä tuulivoimapuiston viiden-
tenä toimintavuonna pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. 

Tarkempi linnustovaikutusten seurantasuunnitelma laaditaan myöhemmin hankkeen kaavoituksen yhtey-
dessä.
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24.2 Melu 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa on huomioitu tuulivoimaloiden aiheuttamat äänentasot ja 
riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin niin, ettei ohjearvoja ylittäviä melupäästöjä esimerkiksi 
asutukselle aiheudu. Mikäli tietyltä suunnalta voimala-aluetta kantautuu asukkaiden mukaan 
toistuvaa häiritsevää melua, tuulivoimapuiston toiminnanaikaista melua voidaan tarvittaessa 
seurata mittauksilla. Mittaukset suoritettaisiin ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 “Tuulivoi-
maloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa” mukaisesti. Mittauksia melun laajuu-
desta riippuen tehtäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. 

24.3 Muu seuranta 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ehdotetaan seurattavaksi tuulivoimapuistosta ja sen mahdolli-
sista häiriöistä annettavien palautteiden perusteella. Aiheellisten palautteiden mukaisia todelli-
sia ongelmia pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan poistamaan. Lähialueen asukkaille voitaisiin 
tarpeen mukaan toteuttaa asukaskysely tuulivoimapuiston vaikutusten kokemisesta, kun tuuli-
voimapuisto on ollut toiminnassa kahden vuoden ajan.  

Virkistyskäyttöön kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin myös seurata esimerkiksi haastattelemalla 
metsästysseuran edustajia uudelleen tuulivoimapuiston toiminnan käynnistymisen jälkeen.  
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25 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 

25.1 Vaihtoehtojen vertailu 

Tässä luvussa esitetään hankkeen vaikutukset vaikutustyypeittäin tiivistetysti taulukkomuo-
dossa. Taulukossa 25-1 on pyritty tuomaan esille keskeisimmät vaikutukset vaikutustyypeittäin 
sekä arvio niiden merkittävyydestä. Laajemmin vaikutuksia on käsitelty kunkin aihealueen 
omassa luvussa. Vaikutuksen merkittävyys on määritetty ristiintaulukoimalla vaikutuksen suu-
ruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutukset on arvioitu ilman vaikutusten lieven-
tämis- tai vähentämistoimenpiteitä.  

Vaihtoehdossa VE0 uusia voimaloita ei rakenneta ja hankkeesta aiheutuvat negatiiviset ja posi-
tiiviset vaikutuksen jäävät toteutumatta. Toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi on tarkasteltu 
toteuttaisvaihtoehtoa VE1. 

Taulukko 25-1. Hankkeen vaikutukset vaikutustyyppeittäin. 

Kohtalainen  
+ 

Vähäinen 
+ 

Ei 
vaikutusta 

Vähäinen 
- 

Kohtalainen 
-- 

Suuri 
--- 

Erittäin suuri  
---- 

 

Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen 
kohde 

Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 

Yhdyskuntara-
kenne ja maan-
käyttö ja asutus. 

Hankealue sijoittuu toiminnan kannalta sopivalle 
alueelle ja tukeutuu olemassa olevaan infrastruk-
tuuriin. Tuulivoimaloiden rakennusalueilla hanke 
vaikuttaa suoraan maankäyttöön muuttamalla 
maa- ja metsätalousaluetta rakennetuksi alu-
eeksi. Vaikutukset kohdistuvat osin myös metsä-
talousalueille tyypilliseen virkistyskäyttöön. Tuu-
livoimapuiston suunnitellut voimalat sijoittuvat 
riittävän etäälle nykyisestä ja kaavoitetusta asu-
tuksesta. Hanke ei ristiriidassa muiden maankäyt-
tösuunnitelmien kanssa. Tuulivoimapuiston to-
teuttaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan 
laatimista. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Maisema ja ra-
kennettu kult-
tuuriympäristö 

Hankealueen dominanssivyöhykkeelle sijoittuu 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö Painuan kanava, joka sijaitsee pääosin 
peitteisessä metsämaastossa. Muutos maise-
massa on joissain kohdissa suurin, mutta vain pai-
kallinen. Kanavan osuus Veneheiton kylän pelto-
alueilla on avoimessa maastossa, jossa maiseman 
muutos on suurempi. 

Muulla lähialueella maisema on pääasiassa melko 
sulkeutunutta metsäaluetta, avointa suota sekä 
hakkuualuetta, ja alueelle sijoittuu nauhamaisia 
kyliä. Kylien läheisiltä pelloilta voi avautua näkymä 
tuulivoimaloille. Maisemarakenne on sietokyvyl-
tään melko hyvä. 

ei vaikutusta kohtalainen -- 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen 
kohde 

Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 

Painuan uittokanavan lisäksi lähialueella sijaitsee 
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristö ja -maisema Säräsniemi, 
sekä paikallisesti arvokas Veneheitto. Veneheiton 
kylässä maiseman muutos ja vaikutuksen merkit-
tävyys on melko suuri, ja Säräsniemen alueella kes-
kisuuri. 

Välialue –vyöhykkeen maisema ei suuresti poikkea 
lähialueesta. Alueelle sijoittuu maiseman ja kult-
tuuriympäristön arvokohteita. Näistä vaikutus on 
suurin, joskin kohtalainen, Neittävän kylässä, jossa 
useimmilla pelloilla avautuu näkymä lähes kaikille 
voimaloille. 

ei vaikutusta kohtalainen -- 

Kaukoalueella sijaitsee useita kulttuurillisesti 
merkittäviä kohteita. Näkymäalueanalyysi ei kata 
koko kaukoaluetta, mutta voimaloita ei todennä-
köisesti näy suurimpaan osaan kohteista. Kauko-
alueella näkyvät tuulivoimalat sulautuvat tausta-
maisemaan. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Muinaisjäännök-
set 

Hankealueelle ei sijoitu muinaisjäännöskohteita. 
Painuan uittokanava sijoittuu aivan hankealueen 
pohjoisreunalle. Tuulivoimaloiden rakentaminen 
tai puiston toiminta ei aiheuta vaikutuksia mui-
naisjäännöskohteille, koska alueella ei ole mui-
naisjäännöksiä.  Painuan uittokanavaan kohdistu-
vat vaikutukset ovat visuaalisia ja vaikuttavat pai-
koin alueen luonteeseen. Vaikutukset Painuan 
uittokanavan arvioidaan vähäisiksi. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Maaperä, pinta- 
ja pohjavedet 

Hankealueelle ei sijoitu erityisiä geologisia arvoja 
ja toiminnasta aiheutuu vain vähäistä haittaa 
maa- ja kallioperälle. Turvemaavaltaisista maala-
jeista ja turvetuotannon myötä muodostuneista 
alavista alueista johtuen alueen rakentaminen voi 
vaatia paikoin huomattavia massanvaihtoja ja 
täyttöjä. Vaikutukset pintavesiin ilmenevät aino-
astaan hankkeen rakentamisaikana voimalapaik-
kojen ja tiestön rakentamisen kautta syntyvänä 
kiintoainekuormituksena alueen ojaverkostoon 
ja alapuolisiin vesistöihin. Hankealue ei sijoitu 
pohjavesialueelle tai vaikuta alueelliseen veden-
hankintaan. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Ilmanlaatu, il-
masto ja hiilija-
lanjälki 

0-vaihtoehdossa, jossa tuulivoimahanketta ei to-
teuteta, tuulipuiston materiaaleihin, rakentami-
seen, käytön aikaan ja käytöstä poistamiseen liit-
tyviä ilmastovaikutuksia ei muodostu. Toisaalta 0-
vaihtoehdossa kuitenkin menetetään tuulipuis-
ton elinkaaren aikainen sähköntuotanto. Jos tuu-
livoimapuiston tuottama sähköntuotanto korva-
taan hiili-intensiivisemmillä vaihtoehdoilla, koko 

ei vaikutusta vähäinen + 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen 
kohde 

Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 

tuulivoimapuiston suunnitellun käyttö- ja tuotan-
tovaiheen (25 vuotta) päästöt polttoaineesta riip-
puen ovat huomattavasti enemmän kuin tuulivoi-
mapuistolle arvioidut elinkaaripäästöt. Hank-
keella on täten vähän myönteisiä vaikutuksia il-
mastoon. 

Kasvillisuus ja ar-
vokkaat luonto-
kohteet 

Hankeen luontoselvityksissä paikannettiin ja ar-
votettiin hankesuunnittelussa huomioitavia luon-
tokohteita, jotka ovat osittain olosuhteiltaan 
muuttuneita suoluontokohteita sekä virtaveden 
lähiympäristön puustoltaan monimuotoisempaa 
aluetta. Rajatut luontokohteet on huomioitu voi-
maloiden sijoittelussa ja mahdolliset tielinjat si-
joittuvat jo olemassa olevien ajourien alueelle tai 
ne on mahdollista sijoittaa siten, etteivät ne pa-
toa suoluontokohteille tulevien vesien keräänty-
mistä. 

Hankkeen sähköaseman sijainnista riippuen Sini-
vetorimmen luonnontilaisemmilla keskiosilla 
esiintyvä vaatelias kasvilajisto kärsii edelleen kas-
vupaikan kuivahtamisesta, mitä on jo voimajoh-
torakentaminen sekä lähialueen runsaat turve-
maiden ojitukset aiheuttaneet. Mainitut lajit ovat 
silmälläpidettäviä sekä mesotrofisten soiden indi-
kaattorilajeja. Huoltotie- ja sähköasemaraken-
teet on syytä sijoittaa siten, ettei luontokohteeksi 
rajattua potentiaalista vaateliaan kasvilajiston 
esiintymisaluetta heikennetä sen hydrologian 
osalta. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Pesimälinnusto Hankkeen vaikutukset tavanomaiseen sekä suo-
jelullisesti arvokkaaseen pesimälajistoon ovat vä-
häisiä, sillä alueen soille ei kohdistu rakentamista, 
ja vaikutukset talousmetsiin ovat pieniä suh-
teessa alueella harjoitettavaan metsätalouteen. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Muuttolinnusto Lintujen muutto alueella on pääosin vähäistä ja 
hajanaista, eikä alueen läpimuuttavaan lajistoon 
arvioida kohdistuvan vähäistä suurempia vaiku-
tuksia, koska lintujen tiedetään päämuuttoreiteil-
läkin kiertävän tuulivoimapuistoja ja väistävän yk-
sittäisiä tuulivoimaloita. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Eläimistö Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset arvioitiin vä-
häisiksi. Joihinkin EU:n luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajeihin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin 
muita suuremmiksi, esimerkiksi suurpetoihin 
kohdistuvat häiriövaikutukset ovat suurempia, 
sillä ne ovat herkempiä häiriöille. Hankealueen 
katsotaan sijoittuvan metsäpeuran keskeisille 
elinalueille, mutta hankkeen ei katsota häiritse-
vän niiden laidunkiertoa. 

ei vaikutusta vähäinen - 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen 
kohde 

Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 

Natura-alueet, 
luonnonsuojelu-
alueet ja niitä 
vastaavat alueet 

Natura-alueet sijoittuvat niin etäälle suunnitel-
luista tuulivoimaloista, että merkittäviä vaikutuk-
sia ei muodostu. Vähäiset vaikutukset yksistään 
Painuan kanavan tuulivoimahankkeesta tai seu-
dun tuulivoimahankkeista yhteensä ovat mahdol-
lisia. Muut suojelualueet ja suojeluohjelmien 
kohteet sijoittuvat niin etäälle suunnitelluista 
tuulivoimaloista, että merkittäviä vaikutuksia 
kohteiden suojeluperusteisiin ei muodostu. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Riista ja metsäs-
tys 

Vaikutusta paikallisille riistakannoille voi aiheu-
tua etenkin rakentumisen aikana. Hirven on to-
dettu liikkuvan jo rakentuneilla tuulivoima-alu-
eilla normaalisti. Väliaikainen häiriövaikutus ei 
heikennä metsästettäviä kantoja pitkällä aikavä-
lillä. Alueellinen vaikutus metsästyksen harjoitta-
miselle kolmen metsästysseuran alueilla. Tuuli-
puiston rakentuminen ei estä alueella liikkumista 
ja metsästystä, mutta ympäristö muuttuu tekni-
semmäksi. Erämaisempien metsästysmuotojen 
luonne muuttuu. Alue on helposti saavutetta-
vissa, myös talvella, kun tiet ovat hyväkuntoisia ja 
aurattuja. 

ei vaikutusta vähäinen - 

Ihmisten ter-
veys, elinolot ja 
viihtyvyys 

Merkittävimmät maiseman muutoksesta aiheutu-
vat haittavaikutukset kohdistuvat hankealueen lä-
hiympäristön vakituiselle ja loma-asutukselle. Me-
lumallinnusten mukaan tuulivoimaloista ei ai-
heudu ohjearvoa ylittävää melua. Varjostusmallin-
nusten mukaan myöskään suositus kahdeksan 
tunnin vuotuisesta välkeajasta ei ylity yhdessä-
kään havainnointipisteessä. Tuulivoimaloiden 
asumisviihtyvyyteen kohdistuvat haitalliset vai-
kutukset ovat pääosin kokemusperäisiä. Vaiku-
tusten kokemisessa on suuria yksilökohtaisia 
eroja. Vaikutukset kohdistuvat luonnollisesti voi-
makkaimmin tuulivoimaloiden lähellä asuviin ja 
niihin asukkaisiin, jotka kokevat maisemavaiku-
tukset tai tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen häi-
ritseväksi. 

ei vaikutusta kohtalainen -- 

Liikenne Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liikentee-
seen aiheutuvat hankkeen rakentamisvaiheessa. 
Rakentamisesta aiheutuva liikennehaitta tuulivoi-
mapuiston lähiympäristössä on kuitenkin kestol-
taan melko lyhytaikainen ja luonteeltaan tilapäi-
nen, joten vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja 
turvallisuuteen ovat kokonaisuutena ohimeneviä. 
Tuulivoimapuiston toiminnan aikana liikentee-
seen ei kohdistu oleellisia vaikutuksia. 

ei vaikutusta kohtalainen -- 
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Tuulivoimapuiston vaikutusten vertailu 

Vaikutuksen 
kohde 

Vaikutuksen aiheuttaja Vaikutuksen merkittävyys 

  VE0 VE 1 

Elinkeinotoi-
minta ja luon-
nonvarojen hyö-
dyntäminen 

Hankkeella arvioidaan olevan vähäisiä ja kohtalai-
sia myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen työpaik-
kojen lisääntymisen myötä. Kuitenkin vaikutukset 
luonnonvaroihin ja elinkeinoihin (metsätalou-
teen) on arvioitu vähäisesti negatiivisiksi. 

ei vaikutusta vähäinen + 

Ilmailuturvalli-
suus, tutkien toi-
minta ja viestin-
täyhteydet 

Lähin lentopaikka on noin 9,5 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueesta koilliseen, mutta sen nousu- 
ja lähestymissektorit eivät suuntaudu tuulivoima-
puistoon päin. Tuulivoimalat tulee varustaa len-
toestevaloilla. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häi-
riöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuulivoi-
malat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanotti-
men väliin. Häiriövaikutuksia voi täten tapahtua 
hankealueen koillispuolelle sijoittuvissa asuin- ja 
lomarakennuksissa. Lähimmät säätutkat sijaitse-
vat niin etäällä, että vaikutuksia säätutkiin ei ole 
tarpeen tutkia Painuan kanavan hankkeessa. Puo-
lustusvoimat ovat antaneet hankkeesta lausun-
non, jonka mukaan Puolustusvoimat ei vastusta 
suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden raken-
tamista Vaalan Painuan kanavan alueelle. 

ei vaikutusta vähäinen -  

Turvallisuus- ja 
ympäristöriskit 

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa riskejä talviaikaan 
jäiden irrotessa rakenteista. Lisäksi tuulivoima-
loissa on tulipalo- tai mekaanisten vikojen riski. 
Näiden yhteisvaikutukset on kuitenkin arvioitu 
vain vähäisesti negatiivisiksi. Tuulivoimaloiden 
vaikutus yleisten vaaratiedotteiden saavutetta-
vuuteen antennijärjestelmiin kohdistuvien vaiku-
tusten kautta on korkeintaan vähäinen. Lähim-
mät turvetuotantoalueet sijaitsevat niin etäällä 
tuulivoimahankkeesta, että tulipaloriskiä ei muo-
dostu. 

ei vaikutusta vähäinen - 

 



Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
LÄHTEET 
 
 
 

260 FCG Finnish Consulting Group Oy 

26 LÄHTEET 

 

Afry (2020). Energia-alan vähähiilisyystiekartan taustaraportti, Finnish Energy -Low carbon road-
map, https://energia.fi/files/5064/Taustaraportti_-_Finnish_Energy_Low_carbon_road-
map.pdf 

Airix Ympäristö Oy (2014). Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitykset 
2013-2014. 

Afry (2020). Energia-alan vähähiilisyystiekartan taustaraportti, Finnish Energy -Low carbon road-
map. < https://energia.fi/files/5064/Taustaraportti_-_Finnish_Energy_Low_car-
bon_roadmap.pdf > 

Airix Ympäristö Oy (2014). Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston linnustoselvitykset 
2013–2014. 

Arkkithtitoimisto Jorma Teppi Oy (2015). Pelson vankilan lähiympäristön rakennuskannan raken-
nushistoriaselvitys. 

Arnett E.B., Inkley D.B., Johnson D.H., Larkin R.P., Manes S., Manville, A.M., Mason R., Morrison 
M., Strickland M.D. & Thresher R. 2007: Impacts of wind energy facilities on wildlife and 
wildlife habitat. Special issue by The Wildlife Society. Technical Review 07-2. 

Barja, I., Silvan, G., Stefano, R., Pineiro, A., Gonzales-Gil, A., Camacho, L & Illera, J.C. 2007: Stress 
physiological responses to tourist pressure in a wild population on European pine marten. 
Journal of Steroid Biochemistry & Molecular biology. 104 (2007) 136-142 

Bevanger, K., Berntsen, F., Clausen, S., Dahl, E.L., Flagstad, O. Follestad, A., Halley, D., Hanssen, 
F., Johnsen, L., Kvaloy, P., Lund-Hoel, P., May, R., Nygard, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., 
Roskaft, E., Steinheim, Y., Stokke, B. & Vang, R. 2010: Pre- and postconstruction studies of 
conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (Bird-Wind). Report on find-
ings 2007-2010. NINA Report 620. 152 s. 

Birdlife (2012). Suomi FINIBA-alueet 2012 ja IBA-alueet 2016. [Tietokanta] 

Di Napoli, C. (2007). Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen. Ympäristöministeriö. 31 
s. 

Digita Oy (2019). TV:n karttapalvelu. < www.digita.fi/kuluttajille/karttapalvelu > (Viitattu 
10.12.2019) 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka (2014–2019). Toiminnassa olevien tuulivoimapuistojen linnuston-
seurannat Kalajoen, Pyhäjoen, Raahen, Iin ja Simon rannikkoalueilla. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka (2016). Vaalan Naulakankaan tuulivoimapuisto. Luonto- ja linnus-
toselvitys. Tuuliwatti Oy.  

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (2020). Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleis-
kaavat. Kaavaselostus. Halsuan kunta. 

Finanssiala ry (2017). Tuulivoimalan vahingontorjunta. Turvallisuusohje. 

FINAVIA (2018). Korkeusrajoitukset paikkatietoaineistona. < https://www.ansfinland.fi/fi/pal-
velumme/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona > 

GTK (2015). Maaperä 1:200 000, 2015. [Tietokanta] 

GTK (2016). Kallioperä mittakaavaton 2016. [Tietokanta] 

GTK (2018). Happamat sulfiittimaat 2018. [Tietokanta] < https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html 
> 

GTK (2021a). Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000. [Tietokanta] 

GTK (2021b). Digitaalinen maaperäkartta 1:200 000. [Tietokanta] 

https://energia.fi/files/5064/Taustaraportti_-_Finnish_Energy_Low_carbon_roadmap.pdf
https://energia.fi/files/5064/Taustaraportti_-_Finnish_Energy_Low_carbon_roadmap.pdf
http://www.digita.fi/kuluttajille/karttapalvelu
https://www.ansfinland.fi/fi/palvelumme/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona
https://www.ansfinland.fi/fi/palvelumme/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona
https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html


Prokon Wind Energy Finland Oy Painuan kanavan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

 LÄHTEET 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 261 

GTK (2021c). Happamat sulfaattimaat – karttapalvelu. [Tietokanta] < 
http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html > 

GTK (2021d). Suot ja turvemaat - karttapalvelu. [Tietokanta] < http://gtkdata.gtk.fi/Turvevaro-
jen_tilinpito/index.html > 

Helldin, J.O., Jung, J., Neumann, W., Olsson, M., Skarin, A. & Widemo, F. (2012). The impacts of 
wind power on terrestrial mammals. A synthesis. Vindval, 53 s.  

Hildén, M., Mela, H. & Saastamoinen U. (2021). Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa 
– vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely. Ympäristöministeriön julkai-
suja 2021:18. 

Hongisto Valtteri & Davis Oliva (2017). Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset. 
Turun ammattikorkeakoulun raportteja 239. Turku 2017. 

Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) (2019). Suomen 
lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökes-
kus. Helsinki. 704 s. 

Ilmatieteen laitos (2018). Suomen tutkaverkko. [Tietokanta] < http://ilmatieteenlaitos.fi/suo-
men-tutkaverkko > 

Jyväskylän yliopisto, LIPAS-tietokanta WMS (2021). 

Kainuun liitto (2017). Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet. < 
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/08/kainuun_maakunnallisesti_arvok-
kaat_rakennushistorialliset_kohteet.pdf > 

Kainuun ympäristökeskus (2002). Vaalan kulttuuriympäristöohjelma, Pirjo Siipola, Alueelliset 
ympäristöjulkaisut 205, 2002. 

Koistinen, J. 2004: Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Suomen ympäristö 721. Ympäristömi-
nisteriö. Helsinki. 42 s. 

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) (2018). Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyp-
pien punainen kirja. 

Suomen ympäristö 5/2018. 388 s. 

Koskimies, P. & Väisänen, R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet (2.painos). Helsin-
gin yliopiston eläinmuseo, Helsinki. 

Lentopaikat.fi (2021). Vaala (EFVL). < https://lentopaikat.fi/vaala-efvl/ > (Viitattu 17.9.2021) 

Liikennevirasto (2012). Tuulivoimalaohje, ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylän lä-
heisyyteen. Liikenneviraston ohjeita 8/2012. 

Liikennevirasto (2018). Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Liikenneviraston ohjeita 3/2018. 

Luke 2021a: Riistahavaintopalvelut - Riistahavainnot.fi. Luonnonvarakeskus. < http://riistaha-
vainnot.fi/ > (Viitattu 13.9.2021). 

Luke 2021b: Heikkinen, S., Valtonen, M., Härkälä, A., Helle, I., Mäntyniemi, S. ja Kojola, I. 2021: 
Susikanta Suomessa maaliskuussa 2021. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 39/2021.  

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus (160/1997). 

Luontokuva Pekka Helo, 2012. Vaalan Manamansalon tuulivoiman suunnittelualueen luontoar-
voselvitys 2012. 91 s. 

Maanmittauslaitos (2015). Korkeusmalli 2 m 2015. [Tietokanta] 

Maanmittauslaitos (2018). Maastotietokanta 2018. [Tietokanta] 

Maanmittauslaitos (2021). Maastotietokanta 2021. [Tietokanta] 

Maanmittauslaitos (2021). WMTS Ilmakuva, taustakartta ja maastokartta. [Tietokanta] 

http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/index.html
http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/index.html
http://ilmatieteenlaitos.fi/suomen-tutkaverkko
http://ilmatieteenlaitos.fi/suomen-tutkaverkko
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/08/kainuun_maakunnallisesti_arvokkaat_rakennushistorialliset_kohteet.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/08/kainuun_maakunnallisesti_arvokkaat_rakennushistorialliset_kohteet.pdf
https://lentopaikat.fi/vaala-efvl/


Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
LÄHTEET 
 
 
 

262 FCG Finnish Consulting Group Oy 

Martin J., Basille M., Van Moorter B., Kindberg J., Allainé D., Swenson J.E. (2010). Coping with 
human disturbance: spatial and temporal tactics of the brown bear (Ursus arctos). Cana-
dian Journal of Zoology 88:875–883. 

Meller, K. 2017: Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin. Työ- 
ja elinkeinoministeriö. 

Menzel C. & Pohlmeyer K. 1999. Proof of habitat utilization of small game species by means of 
feces control with “dropping markers” in areas with wind-driven power generators. 
Zeitschrift fur Jagdwissenschaft 45:223–229. 

Metsähallitus (2022). MetsäpeuraLife. https://www.suomenpeura.fi/fi/metsapeuralife.html> 

Muhonen, M. & Savolainen, M. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alu-
eiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013.  

päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 

Metsäkeskus (2020, 2022). Erityisen tärkeät elinympäristöt, Metsälakikohteet. 
Museovirasto (2018). Muinaisjäännösrekisteri. [Tietokanta] < http://kulttuuriymparisto.nba.fi >  

Museovirasto (2018). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009. 
[Tietokanta] 

Museovirasto (2021). INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) 2021. [Tietokanta] 

Mäkelä, K. & Salo, P. (2021). Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, ti-
laajalle ja viranomaiselle. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 47/2021. Suomen ym-
päristökeskus. 

Mäkiniemi, K. (2013). Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013–2015. Pohjois-Pohjanmaan liitto. Poh-
jois-Pohjanmaan maisematoimikunta. 

Nieminen & Ahola 2017: Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esitte-
lyt. Suomen ympäristö 1/2017. 

Ordenana M.A., Crooks K.R., Boydston E.E., Fisher R.N., Lyren L.M., Siudyla S., Haas C.D., Harris 
S., Hathaway S.A., Turschak G.M., Miles K., Van Vuren D.H. (2010). Effects of urbanization 
on carnivore species distributionand richness. Journal of Mammalogy 91:1322–1331. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2013–2015). Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla. < 
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B86.pdf > 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2015). Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 – 
päivitysinventointi. < https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-con-
tent/uploads/2020/08/4083.pdf > 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2016). Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2017). Arki arvokkaalla maisema-alueella – maakuntakaavan tulkin-
taopas. < https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B90_P-P_Arki-ar-
vokkaalla-maisema-alueella_2016.pdf > 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2018). B:99 Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat. < 
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B99.pdf > 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2020), KIOSKI-palvelu (Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristön por-
taali). 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (2022). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, yhdis-
telmäkartta 18.1.2022. < https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakunta-
kaava/yhdistelmakartta-seka-merkinnat-ja-maaraykset/ > 

Pöyry Finland Oy (2014). Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuistohankkeen luon-
toselvitys 

https://www.suomenpeura.fi/fi/metsapeuralife.html
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B86.pdf
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/08/4083.pdf
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/08/4083.pdf
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B90_P-P_Arki-arvokkaalla-maisema-alueella_2016.pdf
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B90_P-P_Arki-arvokkaalla-maisema-alueella_2016.pdf
https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/09/B99.pdf
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/yhdistelmakartta-seka-merkinnat-ja-maaraykset/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/yhdistelmakartta-seka-merkinnat-ja-maaraykset/


Prokon Wind Energy Finland Oy Painuan kanavan tuulivoimapuisto 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

 LÄHTEET 
 
 
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 263 

Pöyry Finland Oy (2017). Kestilän Kokkonevan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2016–2017 
ja kaavaan liittyvä Natura-arvioinnin tarveselvitys. Infinergies Finland Oy. 

Ramboll 2019. Tuulivoiman aluetalousvaikutukset, työllisyysluvut ja aluetalousvaikutukset eri 
elinkaaren eri vaiheissa. 

Razdan, P. & Garrett, P. (2019). Life cycle assessment of electricity production from an onshore 
V150 - 4.2MW Wind Plant, Vestas Wind Systems A/S. 

Rydell, J., Engström, H., Hedenström, J.K.L., Pettersson, J. & Green, M. 2012: The effect of wind 
power on birds and bats. A synthesis. Vindval, 150 s. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (1999). Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat ter-
veydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 1.  

Suomen lajitietokeskus (2022). Laji-fi -sivusto. [Tietokanta] 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (2018). Tietoa tuulivoimasta. 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (2019). Tietoa tuulivoimasta. Tilastot. < www.tuulivoimayhdis-
tys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tilastot > 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (2019). Tuulivoiman aluetalousvaikutukset, työllisyysluvut elin-
kaaren eri vaiheissa. Ramboll. 

Suomen riistakeskus 2022. Haastattelut 

Suorsa, V. 2019: Linnustovaikutusten seurantaa suomalaisissa tuulivoimapuistoissa. – Linnut-
vuosikirja 2018: 148–155. 

SYKE (1991). Valuma-aluejako 1991. [Tietokanta] 

SYKE (2010). Luonnonsuojeluohjelma-alueet 2010. [Tietokanta] 

SYKE (2012). Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 2012. [Tietokanta] 

SYKE (2015). Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa – IMPERIA-hankkeen yhteen-
veto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2015. 

SYKE (2018). Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 2018. [Tietokanta] 

SYKE (2019, 2020). Yhdyskuntarakenne 2019, 2020. Avoin data. [Tietokanta] 

SYKE (2020). Natura 2000-alueet. [Tietokanta] 

SYKE (2020). Pohjavesialueet 2020. [Tietokanta] 

SYKE (2020). Ranta 10 2020. [Tietokanta] 

SYKE (2020). Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 2020. [Tietokanta] 

Tilastokeskus (2021). Tuotteet ja palvelut, tietoa alueittain, kuntien avainluvut, Vaala. [Tieto-
kanta] (Viitattu 7.6.2022). 

Tilastokeskus, ruututietokanta (2018). Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km < http://www.stat.fi 
/org/avoindata/paikkatietoaineistot/vaestoruutuaineisto_1km.html >  

Tilastokeskus, Ruututietokanta (2020). Väestöruutuaineisto 250 m x 250 m. [Tietokanta] 

Toivanen, T., Metsänen, T. & Lehtiniemi, T. 2014: Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. BirdLife 
Suomi ry. (päivätty 14.5.2014). 21s. + liitteet. 

Valtioneuvosto (2020). Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys. Policy Brief 11/2020. (Valtionneu-
voston selvitys ja tutkimustoiminta, < www.tietokayttoon.fi > 

Viestintävirasto (2016). Tuulivoiman vaikutukset radiojärjestelmiin, työryhmän raportti. 

Väisänen, R.A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Keuruu. 567. 

Väylävirasto (2021). Liikenneaineistot. 

Weckman, E. (2006). Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöminis-
teriö. 

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tilastot
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tilastot
http://www.tietokayttoon.fi/


Painuan kanavan tuulivoimapuisto Prokon Wind Energy Finland Oy 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  
LÄHTEET 
 
 
 

264 FCG Finnish Consulting Group Oy 

WindEurope (2017). (Ent. European Wind Energy Association) < https://windeurope.org/ > (Vii-
tattu 31.10.2019) 

Ympäristöministeriö (1993a). Maisemanhoito. Maisematyöryhmän mietintö 1, osa 1. Ympäris-
tönsuojeluosasto, työryhmän mietintö 66/1992. 

Ympäristöministeriö (1993b). Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö 2, 
osa 2. Ympäristönsuojeluosasto, työryhmän mietintö 66/1992. 

Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 
4/2012. 

Ympäristöministeriö (2013). Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa. Suomen ympäristö 
14/2013. Rakennettu ympäristö. 60 s. 

Ympäristöministeriö (2014). Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 
2/2014. 

Ympäristöministeriö (2016). Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen 
ympäristö 1/2016. 

Ympäristöministeriö (2016). Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa. Suomen 
ympäristö 6/2016. Rakennettu ympäristö. 25 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://windeurope.org/

