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dB desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

FINIBA Suomen tärkeä lintualue 

GTK Geologian tutkimuskeskus 

GWh gigawattitunti, energian yksikkö 

Hankealue  alue, jolle suunnitellut tuulivoimalat sijoitetaan 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

IBA kansainvälisesti tärkeä lintualue 

km kilometri 

km/h kilometriä tunnissa 

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö 

kvalt kunnanvaltuusto 

KVL keskimääräinen vuorokausiliikenne 

KVL ras raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne 

LsL luonnonsuojelulaki 

LUKE Luonnonvarakeskus 

m metri 

MetsäL metsälaki  

mpy merenpinnan yläpuolella 

m/s metriä sekunnissa 

MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 

MW megawatti, tehoyksikkö 

MWh megawattitunti, energian yksikkö 

RKY valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Roottori  turbiinin lavoista ja nasellista koostuva kokonaisuus 

SAC Natura 2000 –verkoston erityisten suojelutoimien alue  

 (eng. Special Area for Conservation) 

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

SEKV-verkko suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko 

SPA Natura 2000 –verkostoon kuuluva lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (eng. 
Special Protection Areas) 

st seututie 

STY Suomen Tuulivoimayhdistys 

Lyhenteet ja käsitteet 
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SYKE Suomen ympäristökeskus 

Tuuliturbiini  kone, jolla virtaavan ilman liike-energia muutetaan mekaaniseksi energiaksi 

Tuulivoimala  yksittäinen tuuliturbiini, joka koostuu lavoista, nasellista, tornista ja perustuksesta 

VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VesiL vesilaki 

vt valtatie 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT 

TWh terawattitunti, energian yksikkö 

yt yhdystie 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-laki laki ympäristövaikutusten arvioinnista 

YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-selostus ympäristövaikutusten arviointiselostus 
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Hanke 

Hankkeesta vastaavana toimiva Winda Energy Oy 
suunnittelee Pyöriännevan tuulivoimapuistoa Pyhän-
nän kunnan alueelle. Etäisyyttä hankealueen rajalta 
Kainuun maakuntarajalle on noin 4 km ja Pohjois-Sa-
von maakuntarajalle noin 14 km. Hankealueen koko 
on noin 2 580 hehtaaria. Hankealue on pääosin met-
sätalousaluetta ja alueella on runsaasti ojitettua tur-
vemaata. Tuulivoimapuiston alueella on hieman yli 30 
eri maanomistajaa.  

Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuiston alu-
eesta (hankealue) ja tarkasteltavista sähkönsiirtorei-
teistä.  

Hankealueelle suunnitellaan enintään 31 uuden tuu-
livoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden 
kokonaiskorkeus on korkeintaan 320 metriä. Suunni-
teltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 
MW ja kokonaisteho on arviolta noin 186–310 MW.  

Tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirtoa varten ra-
kennetaan hankealueen kaakkoisreunaan sähkö-
asema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteute-
taan keskijännitekaapeleilla, jotka pyritään sijoitta-
maan rakennettavan tuulivoimapuiston tiestön tien-
pohjaan tai tiealueen reunaan. Tuulivoimapuiston 
tuottama sähkö on tarkoitus alustavien suunnitel-
mien mukaan siirtää sähköasemalta valtakunnan 
verkkoon 110kV voimajohdolla, joka on tyypiltään il-
malinja. Tämän kyseisen voimajohdon liityntävaihto-
ehdot ovat joko Fingridin sähköasema Vuolijoella tai 
Elenian 110kV alueverkon johto Vuolijoki – Pihtipu-
das, minkä liityntäpiste sijaitsisi mahdollisesti Harsun-
lehdon alueella. 

Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn 
edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.  

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Winda 
Energy Oy, joka on suomalainen tuulivoimapuistoja 
kehittävä ja puistojen valmistuessa omistajilleen säh-
köä tuottava yhtiö. Yhtiön enemmistöosakkeenomis-
taja on pääomasijoittaja Green Horizon Renewables 
a.s., ja vähemmistöosakkeenomistajina on suomalai-
sia yksityissijoittajia. Winda hankekehittää ja raken-
nuttaa kaikenkokoisia tuulivoimahankkeita Suo-

messa. Tulevaisuudessa Windan visiona on kasvaa yh-
deksi johtavista uusiutuvan energian hankekehittä-
jistä Suomessa. Winda on sitoutunut pitkän tähtäi-
men paikalliseen yhteistyöhön hankealueillaan ja ha-
luaa olla tukemassa kestävää taloudellista kasvua ym-
päri Suomen. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa 
lainsäädännössä (YVA-laki 252/2017) edellytetään 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yli 10 tuu-
livoimalan tai yli 45 MW kokonaisuuksille. 

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvi-
oida ja kuvata hankkeen todennäköisesti merkittävät 
ympäristövaikutukset. Arviointimenettelyssä kuul-
laan viranomaisia, ja niitä, joiden oloihin tai etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joiden toimintaa hankkeen vaikutukset saattavat kos-
kea. Arviointi ei ole lupamenettely. Arvioinnin tuotta-
maa tietoa käytetään hankkeessa tehtävän suunnitte-
lun ja päätöksenteon tukena. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivai-
heinen menettely, joka muodostuu arviointiohjelma- 
ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa 
osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja 
yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeellisiksi 
katsomiltaan tahoilta. Yhteysviranomaisena toimii 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. YVA-konsulttina on FCG Finnish Consulting 
Group Oy.  

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat 
osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin kuten 
asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajan-
viettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikut-
taa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalaiset voi-
vat esittää kantansa hankkeen aiheuttamien vaiku-
tusten selvitystarpeista ja siitä, ovatko YVA-ohjel-
massa esitetyt suunnitelmat riittäviä. Kansalaiset voi-
vat myös myöhemmin YVA-selostusvaiheessa esittää 
mielipiteensä selvitysten riittävyydestä ja vaikutusar-
viointien kattavuudesta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana jär-
jestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja YVA-se-
lostusvaiheessa. Yleisötilaisuuksissa on kaikilla mah-
dollisuus esittää mielipiteitään hankkeesta ja selvitys-
ten riittävyydestä, saada lisää tietoa hankkeesta ja 

Tiivistelmä 
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YVA-menettelystä sekä keskustella hankkeesta vas-
taavan, YVA-konsultin ja viranomaisten kanssa. Tilai-
suuksista tiedotetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen kuulutuksissa ja ilmoituksissa sanomalehdissä 
sekä internet-sivuilla. 

YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista 
tiedotetaan ohjelman ja selostuksen kuulutuksen yh-
teydessä. Laadittavien raporttien sähköiset versiot ja 
yhteysviranomaisen lausunnot ovat nähtävillä Ympä-
ristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa. 

www.ymparisto.fi/pyoriannevatuulivoimaYVA 
 
Seurantaryhmä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmista-
miseksi on koottu hankkeen seurantaryhmä tuke-
maan ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoi-
tusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistu-
mista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hank-
keesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien 
välillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän mielipi-
teet huomioon arviointiohjelmaa ja -selostusta laadit-
taessa. Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen ker-
ran 26.9.2022 arviointiohjelman käsittelyä varten. 

YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-ohjelman laatiminen on käynnistynyt alkuvuo-
desta 2022. YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomai-
selle lokakuussa 2022. Ympäristövaikutusten arvioin-
tia varten laadittavat selvitykset on tehty maastokau-
della 2022. YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua al-
kuvuodesta 2023. 

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä niihin 
ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on kan-
sainvälisin sopimuksin sitoutunut. Uusiutuvan ener-
gian käyttöä lisätään niin, että sen osuus energian 
loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-lu-
vulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajär-
jestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vah-
vasti uusiutuviin energialähteisiin.  

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho tässä 
hankkeessa on noin 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi 31 
voimalalla olemaan noin 186–310 MW. Tuulivoima-
puiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tu-
lisi tällöin olemaan noin 534–890 MW luokkaa.  

 

 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastel-
laan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä niin 
sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteutta-
matta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seu-
raavat vaihtoehdot: 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtä-
vien luonto- ym. selvitysten perusteella tuulivoimaloi-
den sijoittelua tarkennetaan ja voimalapaikkojen lu-
kumäärä voi muuttua jatkosuunnittelussa.  

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnanverkkoon 
tarkastellaan neljää vaihtoehtoa: 

 

VE0 Tuulivoimalat 
Hanketta ei toteuteta. 
 

VE1 Tuulivoimalat 
Hankealueelle rakennetaan enintään 31 
uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden koko-
naiskorkeus on korkeintaan 320 metriä ja yk-
sikköteho noin 6–10 MW. 
 

VE2 Tuulivoimalat 
Hankealueelle rakennetaan enintään 26 
uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden koko-
naiskorkeus on korkeintaan 320 metriä ja yk-
sikköteho noin 6–10 MW. 

http://www.ymparisto.fi/pyoriannevatuulivoimaYVA


Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 TIIVISTELMÄ 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 8 (177) 
 

 

Hankealueen nykytilan kuvaus 

Alueen yleiskuvaus 

Hankealue sijoittuu Pyhännän kunnan koillisosaan. 
Etäisyyttä hankealueen rajalta Kainuun maakuntara-
jalle on noin 4 km ja Pohjois-Savon maakuntarajalle 
noin 14 km. Pyhännän keskustaajama sijaitsee noin 
12 kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuo-
lella ja Siikalatvan keskustaajama noin 35 kilometrin 
etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Pyöriänne-
van tuulivoimapuisto kattaa noin 2 580 hehtaarin laa-
juisen alan. Hankealue on pääosin metsätalousalu-
etta ja alueella on runsaasti ojitettua turvemaata. 

Hankealueella on laaja yksityistie- ja metsäautotie-
verkko. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankealue ja sen lähiympäristö on pääosin metsäta-
lousaluetta. Lähin taajama on Pyhännän keskusta, 
joka sijaitsee hankealueen länsipuolella noin 12 km 
etäisyydellä hankealueesta. Kyläasutusta on lännessä 
Tavastkengän kylässä lähimmillään noin kymmenen 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Lähin asuinrakennus sijoittuu Kiviojalle noin 600 met-
rin etäisyydelle hankealueen rajasta. Alle 2 km etäi-
syydelle hankealueesta sijoittuu 9 asuinrakennusta. 
Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia. Maastotie-
tokannan mukaan hankealueelle sijoittuu kaksi loma-
rakennusta, yksi alueen itäosaan ja toinen alueen län-
sirajan lähelle. Lisäksi muutamia yksittäisiä lomara-
kennuksia sijoittuu alle 1 km etäisyydelle hankealu-
een rajasta. Viiden kilometrin säteellä hankealueesta 
sijaitsee 72 vakituista ja 46 lomarakennusta. 

Kaavoitus 

Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan en-
simmäinen, toinen ja kolmas vaihemaakuntakaava. 
Lisäksi hankealueella on vireillä Pohjois-Pohjanmaan 
energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laadinta. 
Lainvoimaisissa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa-
voissa on hankealueelle osoitettu turvetuotantoon 
liittyviä merkintöjä sekä ohjeellisen pääsähköjohdon 
merkintä. Valmisteilla olevassa energia- ja ilmastovai-
hemaakuntakaavaluonnoksessa hankealueelle on 
osoitettu potentiaalinen tuulivoimaloiden alue -mer-
kintä sekä uuden pääsähköjohdon merkintä. 

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat paitsi Pohjois-Pohjan-
maan, myös Kainuun maakunnan alueelle sekä vaih-

SVE0 Sähkönsiirto 
 Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, jolloin hank-

keen voimajohdoille ei ole tarvetta. 

 
SVE1  Sähkönsiirto  
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 

110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen sähköase-

malle. Voimajohtoreitin kokonaispituus on n. 

37,5 km, mistä 10,4 km on uutta johtokäytävää ja 

27,1 km olemassa olevaa johtokäytävää. Voima-

johto kulkee lähellä Vuolijokea junaradan Otan-

mäki-Murtomäki pohjoispuolella. Voimajohto 

kulkee Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän kuntien 

alueella. 

SVE2  Sähkönsiirto 
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 

kV voimajohto, jonka liittymispiste on Elenian voi-

majohto Vuolijoki-Pihtipudas, tarkempi sijainti 

Harsunlehto. Tämän voimajohdon kokonaispituus 

on 20,3 km hankealueen sähköasemalta Harsun-

lehdon sähköasemalle. Reitin kokonaispituudesta 

uutta voimajohtokäytävää on 4,2 km ja olemassa 

olevaa voimajohtokäytävää 16,1 km. Voimajohto 

kulkee Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän kuntien 

alueella. 

SVE3  Sähkönsiirto 
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 
110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen sähköase-
malle. Tämä voimajohtoreitti muodostuu pääosin 
uudesta voimajohtokäytävästä ja kulkee Piiparin-
mäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston 
läpi, pitkin Kokkolantietä Vuolijoelle. Reitin koko-
naispituus on n. 29,4 km mistä uutta voimajohto-
käytävää 20,8 km ja olemassa olevaa voimajohto-
käytävää n. 8,6 km. Voimajohto kulkee Pyhännän 
ja Kajaanin kuntien alueella. 
 

SVE4  Sähkönsiirto 

Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 
110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen sähköase-
malle. Rakennettavan 110 kV voimajohdon koko-
naispituus on n. 38 km, mistä uutta voimajohto-
käytävää on 6,7 km ja olemassa olevaa voimajoh-
tokäytävää 31,3 km. Voimajohto kulkee lähellä 
Vuolijokea junaradan Otanmäki-Murtomäki etelä-
puolella. Voimajohto kulkee Pyhännän, Kajaanin 
ja Vieremän kuntien alueella. 
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toehdot SVE1, SVE2 ja SVE4 myös Pohjois-Savon maa-
kunnan alueelle. Kainuussa on voimassa viisi maakun-
takaavaa sähkönsiirtoreittien alueella sekä valmis-
teilla tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen. Poh-
jois-Savossa on voimassa neljä maakuntakaavaa säh-
könsiirtoreiteillä sekä valmisteilla Pohjois-Savon maa-
kuntakaava 2040, 2. vaihe. Sähkönsiirtoreiteille sijoit-
tuu useita maakuntakaavojen merkintöjä ja määräyk-
siä. 

Hankealue sijoittuu osittain Piiparinmäen tuulivoima-
puiston osayleiskaava-alueelle ja välittömästi sen lä-
heisyyteen. Muutoin lähimmät yleiskaavat sijaitsevat 
Pyhännänjärven ympäristössä noin 10 km etäisyy-
dessä sekä Iso Lamujärven ympäristössä noin 20 km 
etäisyydellä hankealueesta. 

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Pyhännän kunnan ja Ka-
jaanin kaupungin alueella Piiparinmäen tuulivoi-
maosayleiskaava-alueelle sekä reittivaihtoehdot 
SVE1, SVE2 ja SVE4 valmisteilla olevan Harsunlehdon 
tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle sekä reitti-
vaihtoehdot SVE1 ja SVE4 myös Luolakankaan tuuli-
voimapuiston osayleiskaavan alueelle. 

Hankealueella ei ole voimassa olevia tai vireillä olevia 
asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja. Hankealuetta 
lähinnä sijoittuvat asemakaava-alueet ovat Pyhännän 
keskustassa noin 11 km etäisyydellä sekä Iso-Lamujär-
ven rannoilla noin 18 km etäisyydellä. Sähkönsiirto-
reittejä lähimmät asemakaavat sijaitsevat Kajaanin 
kaupungin alueella Otanmäessä (SVE1, SVE3 ja SVE4). 

Maisema- ja kulttuuriympäristö 

Hankealueen tai sähkönsiirtoreittien lähiympäris-
tössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue, Miilunrannan asutusmaisema, sijaitsee lä-
himmillään noin 29,7 kilometrin etäisyydellä hanke-
alueen rajasta. 

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä (RKY 2009) ei sijoitu hankealueelle. Lä-
hin RKY 2009 -kohde, Otanmäen kaivosyhdyskunta, 
sijaitsee noin 20 km etäisyydellä hankealueesta. 
Suunniteltujen vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien 
vaikutusalueella sijaitsee yksi valtakunnallisesti arvo-
kas rakennettu kulttuuriympäristökohde Otanmäen 
kaivoyhdyskunta, joka sijoittuu noin 600 metrin etäi-
syydelle suunnitellusta sähkönsiirtoreittivaihtoeh-
dosta kolme (SVE3) ja noin 450 metrin etäisyydelle 
sähkönsiirtoreitti-vaihtoehdosta yksi (SVE1). 

Lähin kulttuuriympäristön kannalta maakunnallisesti 
tärkeä alue on Tavastkenkä, joka sijoittuu noin 1,5 km 
etäisyydelle hankealueesta länteen. Alle 7 km etäisyy-
dellä hankealueesta sijaitsee yhteensä 12 maakunnal-
lisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristökoh-
detta. Maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 
lähin on Tavastkengän kulttuurimaisema noin 3 km 
hankealueesta länteen. 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin välittömässä läheisyy-
dessä ei sijaitse maakunnallisesti arvokkaita mai-
sema- tai kulttuurihistoriallisia alueita tai kohteita. Lä-
hin maakunnallisesti arvokas alue on Saaresmäen 
kylä, joka sijaitsee noin 4 km etäisyydellä suunnitel-
lusta sähkönsiirtoreitistä. 

Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia ja arvok-
kaita pihapiirejä tai tärkeitä rakennuskokonaisuuksia 
selvitetään tarkemmin YVA-selostusvaiheessa.  

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Hankealueelle sijoittuu yksi tunnettu kiinteä muinais-
jäännös, Heinäneva, joka on tervahautakohde. Hei-
nänevan muinaisjäännös sijoittuu lähimmillään noin 
750 metrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta 
voimalasta. Lisäksi hankealueelle sijoittuu 11 maasto-
tietokantaan merkittyä tervahautakohdetta. Suunni-
teltujen sähkönsiirtoreittien välittömässä läheisyy-
dessä ei ole tiedossa tunnettuja muinaisjäännöskoh-
teita. 

Hankealueelle tehdään Keski-Pohjanmaan Arkeolo-
giapalvelu Ay:n toimesta arkeologinen inventointi 
maastokaudella 2022. Suunniteltujen voimajohtojen 
alueella tehdään Maanala Oy:n toimesta arkeologi-
nen inventointi maastokaudella 2022. 

Maa- ja kallioperä 

Hankealueen kallioperä on pääasiassa migmatoitu-
nutta tonaliittiä, amfiboliittia, jossa esiintyy 
diabaasijuonia (doleriittiä) ja biotiittiparagneissiä. 
Hankealueen halki kulkee pieni oikeakätinen kulku-
siirtymäsiirros ja esiintyy magneettinen muotoviiva.  

Alustavien sähkönsiirtoreittien SVE1, SV2 ja SVE4 alu-
eiden kallioperä on migmatoitunutta tonaliittia (jossa 
esiintyy diabaasijuonia eli doleriittia ja gneissiliuskei-
suutta), grauvakkaa (jossa esiintyy sähkömagnetti-
selta kartalta tulkittuna mustaliusketta), graniittia, to-
naliittia, mafista vulkaniittia, amfiboliittia, tonaliit-
tistä migmatiittia ja gabroa. Alueilla esiintyy lisäksi 
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määrittelemättömiä siirrosvyöhykkeitä, magneetti-
nen muotoviiva, ruhje/murrospinta ja ylityöntösiir-
roksia.  

Alustavan sähkönsiirtoreitin SV3 kallioperässä esiin-
tyy migmatoitunutta tonaliittiä, grauvakkaa (jossa 
esiintyy sähkömagnettiselta kartalta tulkittuna mus-
taliusketta), tonaliittia, alkalimaasälpägraniittia, 
kvartsimaasälpägneissiä, gabroa (jossa esiintyy 
diabaasijuonia eli doleriittia), tonaliittistä migmatiit-
tia ja graniittia. Alueella esiintyy lisäksi määrittele-
mättömiä siirrosvyöhykkeitä ja ruhje/murrospinta.  

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei si-
joitu luokiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, mo-
reenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Alustavien 
sähkönsiirtoreittien SVE1, SVE2 ja SVE4 läheisyyteen 
sijoittuu Lammaslamminkangas (MOR-Y12-013).  

Hankealueen maaperä on pääasiassa sekalajitteisia 
maalajeja, joiden välisissä painanteissa esiintyy turve-
kerrostumia sekä kalliomaata, jota peittää maksimis-
saan metrin paksuinen maakerros. Hankealueen lou-
nais- ja pohjoisosassa esiintyy lisäksi karkeita luokit-
telemattomia maalajeja. 

Alustavien sähkönsiirtoreittien maaperä on pääasi-
assa sekalajitteisia maalajeja, joiden välisissä painan-
teissa esiintyy turvekerrostumia ja kalliomaata, jota 
peittää maksimissaan metrin paksuinen maakerros 
sekä paikoin karkeita luokittelemattomia maalajeja. 

Hankealue sijoittuu korkeustasolle noin +120…+150 
(N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on län-
teen. Hankealueen korkeimmat maastonkohdat si-
jaitsevat alueen koillisosassa. 

Pinta- ja pohjavedet 

Alustavat sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Siikajoen, 
Vuoksen ja Oulujoen vesistöalueille. Alustavat säh-
könsiirtoreitit SVE1, SVE2 ja SVE4 sijoittuvat Pahkapu-
ron valuma-alueelle (57.037), Siikajoen latvaosan va-
luma-alueelle (57.034), Rahajoen valuma-alueelle 
(04.548), Eteläjoen valuma-alueelle (59.393), Ryy-
näsenjoen valuma-alueelle (59.392), Vimpelinjoen 
valuma-alueelle (59.323) ja Vuottojoen alaosan alu-
eelle (59.391). Sähkönsiirtoreiteillä sijaitsee Iso-Maa-
selänlampi. Sähkönsiirtovaihtoehdoille sijoittuu Naa-
manganpuro, Nikkisenpuro, Pajupuro, Siikajoki, Maa-
selänjoki, Eteläjoki ja Ryynäsjoki sekä pienempiä vir-
tavesiä. 

Alustava sähkönsiirtoreitti SVE3 sijoittuu Pahkapuron 
valuma-alueelle (57.037), Siikajoen latvaosan va-
luma-alueelle (57.034), Saaresjoen valuma-alueelle 
(59.394), Vuolijoen alaosan alueelle (59.391) ja Vim-
pelinjoen valuma-alueelle (59.323). Sähkönsiirtorei-
tillä ei sijaitse järviä tai lampia. Sähkönsiirtovaihtoeh-
dolle sijoittuu Syrjäpuro ja Vuolijoki sekä pienempiä 
virtavesiä. 

Hankealueella ja alustavien sähkönsiirtoreittien alu-
eella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 
pohjavesialue on Kontiokankaan luokkaan 2E kuuluva 
pohjavesialue sijaitsee noin 0,2 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueen lounaispuolella. Palokankaat 2-
luokan pohjavesialue sijaitsee noin 0,8 kilometrin 
etäisyydellä hankealueen länsipuolella. Palokankaan 
1E-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 5,0 km etäisyy-
dellä hankealueen luoteispuolella. Vörssinvaara-Jär-
vienkankaan pohjavesialue sijaitsee noin 2,3 km etäi-
syydellä hankealueen eteläpuolella ja noin 3,4 km 
etäisyydellä sähkönsiirtoreiteistä SVE1, SVE2 ja SVE4.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Alueen luontoarvot perustuvat olosuhteiltaan muut-
tuneeseen suoluontoon sekä pieniin virtavesiin ja Sii-
kajoen latvavesistöön.  Alueen metsät ovat tehok-
kaasti metsätalouskäytössä. Turvekankaiden ja suo-
metsien osuus on suuri. Pohjoisosa on entisten rä-
meisten suoseutujen aluetta, jolla esiintyy nykyisin 
varpu- ja puolukkaturvekankaiden talousmetsiä. Ete-
läosassa kivennäismaiden osuus turvekankaiden jou-
kossa on runsaampi ja alueella esiintyy ruohoturve-
kankaita.  Alueen metsät ovat vahvasti talouskäytössä 
ja laajempia yhtenäisiä varttuneen metsän kuvioita 
alueelle ei juuri sijoitu. Pienvedet ovat muuttuneita, 
eikä lakisääteisiä pienvesiä esiinny. Alueella ei ole kal-
lioperätietojen tai aiempien uhanalaispaikkatietojen 
perusteella potentiaalia vaateliaamman kasvillisuu-
den esiintymiselle.  

Linnusto 

Ennakkotietojen perusteella alueen linnusto koostuu 
pääasiassa alueellisesti yleisistä ja varsin tavanomai-
sista karujen metsätalousalueiden ja soiden lintula-
jeista. 

Hankealueen linnustolliset arvot löytynevät alueen 
soilta, joilla esiintyy todennäköisesti jonkin verran 
uhanalaista suolintulajistoa, sekä alueen läpi virtaa-
van Siikajoen rantametsistä. 
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Hankealue sijoittuu kohtalaisen rauhalliselle ja syrjäi-
selle metsäalueelle, missä esiintyy usein elinympäris-
tönsä suhteen vaateliaampia sekä suojelullisesti ar-
vokkaampia päiväpetolintu- ja pöllölajeja sekä esi-
merkiksi metsäkanalintuja.  

Hankealue kuuluu maakotkan reviirille. Metsähalli-
tuksen elinympäristömallinnuksen perusteella revii-
rin yksilöiden arvioidaan liikkuvan hankealueella, 
mutta reviirin keskeisimmät liikkumisalueet sijaitse-
vat hankealueen ulkopuolella. Hankealueelle tai sen 
lähiympäristöön ei käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella sijoitu tai ole sijoittunut muiden luonnon-
suojelulain tarkoittamien suurten petolintujen (LSA 
1997/160, 19 §) pesäpaikkoja. Muita tavanomaisia 
päiväpetolintu- ja pöllöreviireitä todennäköisesti si-
jaitsee hankealueella. 

Alueella oletettavasti esiintyy jonkin verran mm. 
uhanalaisia metsävarpuslintuja. Myös alueen soilla ja 
niiden laiteilla esiintyy todennäköisesti jonkin verran 
uhanalaista varpuslintulajistoa. 

Hankealue sijaitsee sisämaassa, merkittävien lintujen 
muuttoreittien ulkopuolella. Oulujärvi on lähin lintu-
jen muuttoa selkeästi ohjaava tekijä, mutta sinnekin 
on etäisyyttä yli 15 km, joten järven muuttoa tiivis-
tävä vaikutus ei näy enää hankealueella. 

Hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valta-
kunnallisesti tärkeitä lintujen muutonaikaisia lepäily- 
ja ruokailualueita. 

Eläimistö 

Alueella tavattava eläinlajisto on tyypillistä pohjoisen 
havumetsävyöhykkeen lajistoa. Metsätalousvaltai-
selle metsä- ja suoalueelle tyypillisiä nisäkkäitä ovat 
esimerkiksi hirvi, kettu, metsäjänis, orava sekä useat 
eri pikkunisäkäslajit.  

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista hankealueelta 
selvitetään tarkemmin viitasammakon, liito-oravan ja 
lepakoiden esiintymistä. 

Hankealueen metsät eivät edusta lepakoille erityisen 
suotuisia elinympäristöjä elinympäristöjen yksipuoli-
suuden, metsien mäntyvaltaisuuden, kuusimetsien ja 
korpien vähäisyyden sekä hakkuiden ja soiden ojitus-
ten vuoksi.   

Hankealueella sijaitsee saukolle soveltuvia pienvesis-
töjä. Myös kaikki suurpedot esiintyvät varmasti han-
kealueella ajoittain. Alue sijoittuu Vuolijoki-Marttisen 

sekä Kiuruveden määriteltyjen susireviirien laitee-
seen. Hankkeen seutu on tyypillistä metsäpeuran ke-
sälaidunaluetta, jolla nykyisin Suomenselän osakan-
nan peuroja vaeltaa tai elää kesälaidunalueillaan.  

Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet 

Hankealueelle ja suunnitelluille sähkönsiirtoreiteille 
ei sijoitu Natura-alueita. Lähin Natura-alue, Tör-
mäsenrimpi-Kolkanneva (FI1104408, SAC/SPA) sijoit-
tuu noin 600 metrin etäisyydelle hankealueesta poh-
joiseen. Lähimmälle Natura-alueelle laaditaan luon-
nonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi YVA-
menettelyn yhteydessä.  

Hankealueella ei sijaitse yksityisiä tai valtion mailla si-
jaitsevia luonnonsuojelualueita. Lähimmillään han-
ketta sijoittuvat Törmäsenrimpi-Kolkannevan soiden-
suojelualue sekä Kontiokankaan harjujensuojeluoh-
jelma-alue, noin 600–700 metrin etäisyydelle hanke-
alueesta.  

Elinkeinot ja virkistys 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealue on pää-
osin metsätalouskäytössä. Viljelysalueita hankealu-
eelle ei sijoitu. Alue rajautuu koillisessa Saarinevan 
turvetuotantoalueeseen ja etelässä pieneen Sauva-
suon turvetuotantoalueeseen.   

Hankealuetta voidaan muiden metsätalousalueiden 
tavoin käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestyk-
seen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Hanke-
alue sijoittuu Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyk-
sen toiminta-alueelle. Suurin osa hankealueesta si-
joittuu Tavastkengän Metsästysseura ry:n metsästys-
vuokra-alueille. Hankealueelle tai sen lähialueelle si-
joittuu myös Oulun Erämiehet ry:n vuokra-alueita 
sekä kahden pienemmän metsästysseurueen metsäs-
tysvuokra-alueita.  

Liikenne 

Pyöriannevan hankealueen eteläpuolella kulkee val-
tatie 28 (Kajaanintie). Hankealueen länsipuolella kul-
kee yhdystie 18513 (Perukantie) ja yhdystie 18514 
(Punaperäntie). Hankealueen pohjoispuolella kulkee 
yhdystie 8190 (Vuolijoentie) ja itäpuolella kulkee yh-
dystie 8770 (Keisarintie). Kulku hankealueelle tapah-
tuu todennäköisesti yksityistieverkkoa pitkin, esimer-
kiksi yhdystien 18513 ja Laukkuniementien suun-
nasta. Valittavat kuljetusreitit tarkentuvat suunnitte-
lun edetessä. Hankealueella on lisäksi laaja yksityistie- 
ja metsäautotieverkko. 
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Pyöriannevan hankealue sijaitsee osin Kajaanin lento-
aseman lentoesterajoitusalueella. Lentoasema sijait-
see noin 50 kilometrin etäisyydellä koillisen suuntaan. 
Lähin lentopaikka on Kärsämäellä, noin 43 kilometrin 
etäisyydellä lounaan suuntaan hankealueesta.  

Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa tulee Puolustusvoimilta pyytää 
lausunto hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien 
tutkien toimintaan. Puolustusvoimilta on saatu puol-
tava lausunto Pyöriännevan hanketta koskien. 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen 
läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Haapaveden 
radio- ja tv-asemalta. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa 
häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuulivoi-
malat sijoittuvat lähetinaseman ja vastaanottimen 
väliin.  

Lähin Ilmatieteenlaitoksen säätutka sijoittuu Utajär-
velle noin 65 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Suunnitellun tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron kes-
keisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat: 

• vaikutukset maankäyttöön 

• vaikutukset maisemaan ja merkittäviin mai-
sema-alueisiin 

• vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen 
kulttuurihistoriaan 

• vaikutukset rakennuspaikkojen luonnonym-
päristöön 

• vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon 

• vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodirek-
tiivin liitteen IV(a) lajeihin 

• vaikutukset lähialueiden Natura- ja muihin 
luonnonsuojelualueisiin 

• melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

• vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin 
ja viihtyvyyteen 

• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa 

• sähkönsiirron vaikutukset 

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elinkaaren 
ajalta eli noin 50 vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Vai-
kutustenarviointi jaetaan rakentamisen aikaisiin ja 
toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Lisäksi huomioidaan 
tuulivoimapuiston käytöstä poiston vaikutukset. 

Ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä 
laadittaviin selvityksiin sekä olemassa olevaan tietoon 
perustuen. Hankkeen yhteydessä käytetään erilaisia 
ja asianmukaisesti kohdennettuja selvitys- ja arvioin-
timenetelmiä, kuten maastoinventointeja, kirjeky-
selyjä, eri mallinnusmenetelmiä ja havainnekuvia. 
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1 JOHDANTO  

Winda Energy Oy suunnittelee Pyhännän kunnan alueelle Pyöriännevan tuulivoimapuistoa. Hankealueelle suunni-
tellaan enintään 31 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkein-
taan 320 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW ja kokonaisteho on arviolta noin 
186–310 MW.  

Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuiston alueesta (hankealue) ja tarkasteltavista sähkönsiirtoreiteistä.  

Hankealue sijoittuu Pyhännän kunnan koillisosaan. Etäisyyttä hankealueen rajalta Kainuun maakuntarajalle on 
noin neljä kilometriä ja Pohjois-Savon maakuntarajalle noin 14 kilometriä. Pyhännän keskustaajama sijaitsee noin 
12 kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella ja Siikalatvan keskustaajama noin 35 kilometrin etäisyy-
dellä hankealueen luoteispuolella. Pyöriännevan tuulivoimapuisto kattaa noin 2 580 hehtaarin laajuisen alan. 
Hankealue on pääosin metsätalousaluetta ja alueella on runsaasti ojitettua turvemaata. Tuulivoimapuiston alu-
eella on hieman yli 30 maanomistajaa. Näistä kaikki muutamaa yksittäistä kiinteistöä lukuun ottamatta ovat yksi-
tyisessä omistuksessa. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueella tuotettu sähkö on alusta-
vien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon liittymällä valtakunnan verkkoon 110kV voima-
johdolla, joka on tyypiltään ilmalinja. Tämän kyseisen voimajohdon liityntävaihtoehdot ovat joko Fingridin sähkö-
asema Vuolijoella tai Elenian 110kV alueverkon johto Vuolijoki – Pihtipudas, minkä liityntäpiste sijaitsisi mahdolli-
sesti Harsunlehdon alueella. Sähkönsiirron vaihtoehdot sijoittuvat Pyhännän ja Kajaanin, tai Pyhännän, Kajaanin ja 
Vieremän kuntien alueille. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnit-
telussa. 
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. 
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

Euroopan yhteisöjen (EY) antama ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa 
pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-asetuksella (277/2017). 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 3 luvun mukaista menettelyä, jossa tunnistetaan, 
arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viran-
omaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hank-
keen vaikutukset saattavat koskea. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen menettely, joka muodostuu arviointiohjelma- ja arvi-
ointiselostusvaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työohjelma laadittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). 
Toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus). Molemmissa vaiheissa 
osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomil-
taan tahoilta.  

Tässä hankkeessa arvioitavia ympäristövaikutuksia on esitelty tarkemmin luvussa 9. Lisätietoja YVA-laista on luet-
tavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_oh-
jeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto  

YVA-menettelyn vaiheet on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 

Kuva 2. YVA-menettelyn vaiheet. 

YVA ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa kaikille 
menettelyn osapuolille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta ja hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kannalta 
sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi.   

1. VAIHE

Arviointiohjelman 
laatiminen

•ympäristön nykytilan kuvaus

•ehdotus arvioitavista 
ympäristövaikutuksista ja niiden 
selvittämisestä

•suunnitelma 
arviointimenettelyn 
järjestämisestä

Arviointiohjelma 
nähtävillä

• kuulutukset

• yleisötilaisuus

• tiedotusvälineet

• kirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
lausunto 

arviointiohjelmasta

2. VAIHE

Arviointiselostuksen 
laatiminen

•tiedot hankkeesta ja 
selvityksistä

•kuvaus todennäköisesti 
merkittävistä 
ympäristövaikutuksista

•arviointi ja vertailu

Arviointiselostus 
nähtävillä

•kuulutukset

•yleisötilaisuus

•tiedotusvälineet

•kirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä 

arviointiselostuksesta

•YVA-selostus  ja perusteltu 
päätelmä lupahakemusten 
liitteeksi

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistovaikutusten_arviointia_koskeva_lainsaadanto
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 YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen 

YVA-lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennä-
köisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

YVA-lain liitteessä 1 on luettelo hankkeista, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä. Tuulivoimalahankkeiden 
osalta YVA-menettelyä sovelletaan luettelon mukaan hankkeissa, joissa laitosten määrä on vähintään 10 kappaletta 
tai joissa kokonaisteho on vähintään 45 megawattia. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta tekee alu-
eellinen ELY-keskus.  

Tässä hankkeessa tarkastellaan tuulivoimalahanketta, jonka voimalaitosten määrä on yli 10 kappaletta ja kokonais-
teho yli 45 MW, joten hankkeeseen sovelletaan automaattisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 Ennakkoneuvottelu 

Ennakkoneuvottelun (YVA-laki 8 §) tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupame-
nettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa 
selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 

Pyöriännevan tuulivoimapuistohankkeen ennakkoneuvottelu järjestettiin 10.5.2022. Ennakkoneuvottelussa olivat 
edustettuna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pyhännän kunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan 
museo, Kainuun liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Vieremän kunta. 

 Arviointimenettelyn sisältö 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käsittää (YVA-laki 14 §):  

Taulukko 1. Arviointimenettelyn sisältö. 
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1. Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisen 

2. Arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta tiedottamisen ja kuulemisen mukaan lukien kansainväli-
nen kuuleminen 

3. Yhteysviranomaisen tarkastelun arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa esitetyistä tiedoista ja 
kuulemisten yhteydessä annetuista mielipiteistä ja lausunnoista mukaan lukien kansainvälinen kuule-
minen 

4. Yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 

5. Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista 

6. Arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien kansainvälistä kuu-
lemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän huomioonottamisen lupamenettelyssä sekä 
perustellun päätelmän sisällyttämisen lupaan. 

2.3.1 Arviointiohjelma 

Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin 
selvitykset toteutetaan. YVA-menettely alkaa hankevastaavan toimittaessa ympäristövaikutusten arviointiohjel-
man yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville.  

Arviointiohjelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä 
yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kun-
nille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta. Annettujen lau-
suntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta oman lausuntonsa. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoeh-
doista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä 
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suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-ohjelman sisältövaatimuksista säädetään asetuksessa 
(277/2017). Asetuksessa annetut sisältövaatimukset YVA-ohjelmasta on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Taulukko 2. YVA-asetuksen mukainen arviointiohjelman sisältö. 
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1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta 
ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suun-
nittelu- ja toteuttamisaikataulusta 

2. Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kannalta var-
teenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen 
vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton 

3. Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista  

4. Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

5. Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat ylittävät 
ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa kuin on tar-
peen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajauk-
selle 

6. Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston han-
kinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista 

7. Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä  

8. Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden liittymi-
sestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 

2.3.2 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Ar-
viointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. 
YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuk-
sista. 

Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa sen ja pyytää siitä lausunnot eri tahoilta ohjel-
mavaiheen tapaan. Myös kansalaisilla on ohjelmavaiheen tavoin mahdollisuus antaa mielipiteensä arviointiselos-
tuksesta. 

Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen.  

YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti mer-
kittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen sisältövaatimuksista säädetään asetuksessa (277/2017). Asetuk-
sessa annetut sisältövaatimukset YVA-selostuksesta on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 3. YVA-asetuksen mukainen arviointiselostuksen sisältö. 
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1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä omi-
naisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset 
päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka 
voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja 
laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeus-
tilanteet mukaan lukien 

2. Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edel-
lyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä mui-
hin hankkeisiin 

3. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta 
olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 

4. Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei to-
teuteta 

5. Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen alttius suur-
onnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin ti-
lanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet 

6. Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristö-
vaikutuksista 

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 seu-
rantajärjestelyistä 

12. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitte-
luun 

13. Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, ku-
vaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustami-
sessa 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 huomioon  

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

2.3.3 Perusteltu päätelmä 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liitetään hank-
keen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten 
arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon lupapäätöstä annet-
taessa. 
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Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yhteysviran-
omaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuu-
desta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin arviointiselostusta on täydennet-
tävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä kuuleminen järjestetään uu-
delleen ja yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän. 

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä laa-
timansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja perustellun päätelmän 
ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

 Arviointimenettelyn osapuolet  

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Winda Energy Oy, joka on suomalainen tuulivoimapuistoja kehittävä, 
rakennuttava ja puistojen valmistuessa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteysviran-
omainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden ja laadun tarkistamisesta sekä ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän tekemisestä. 

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

2.4.1 Laatijoiden pätevyys 

YVA-konsulttina toimiva FCG Finnish Consulting Group Oy on toteuttanut yli 100 YVA-hanketta. Työryhmän asian-
tuntijat ovat kokeneita ja päteviä eri aihepiirien ympäristövaikutusten arvioijia. FCG on palkittu YVA ry:n vuoden 
Hyvä YVA palkinnoilla vuosina 2011, 2017 ja 2019. 

Konsultin työryhmään kuuluvat seuraavat asiantuntijat:  

Asiantuntija Kokemus-
vuodet 

Tehtävä ja vastuualue 

Kylli Eensalu 
DI, vesi- ja ympäristötekniikka 
 

28 
 

Projektipäällikkö 
Projektin johto, yhteydet tilaajaan, viranomaisiin ja sidosryhmiin 
Suunnitelma-asiakirjat, vaikutusarvioinnit 

Erika Brusila 
FM, maantiede 

3 Projektikoordinaattori 
Suunnitelma-asiakirjat, kartta-aineisto, paikkatiedot 
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Minna Takalo 
FM, biologi 

17 Luontoselvitysten koordinointi 
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, riistatalous 

Harri Taavetti 
linnustoasiantuntija 

13 Linnustoselvitysten koordinointi ja vaikutusten arviointi  
Lepakkoselvitykset 

Jarkko Peltoniemi 
FM, biologi 

2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset 
Natura-arviointi 

Kimmo Vuokare 
FK, biologi 

2 Luontovaikutusten arviointi 
Natura-arviointi 
 

Maija Aittola 
FM 

22 Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet 
Vaikutusarvioinnit 

Taina Ollikainen 
FM, suunnittelumaantiede 

30 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, vaikutukset elinkeinoihin ja matkai-
luun 
Asukaskysely 

Maria Ouni DI 
 
 

8 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
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Asiantuntija Kokemus-
vuodet 

Tehtävä ja vastuualue 

Riikka Ger 
Maisema-arkkitehti MARK 

23 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Jarkko Rissanen 
DI, liikenne- ja kuljetusjärjes-
telmät 

3 Liikennevaikutukset 

 YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Tuulivoimahankkeen rakennuslupien myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisen kaavan laatimista. Hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se 
tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista.  

Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen Pyhännän kunnalle hankealueen kaavoittamisesta. Kaavoitus-
aloite on hyväksytty 20.9.2021. Pyhännän kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 20.9.2021 196 § laittaa vireille 
MRL 63 §:n mukaisesti Pyöriännevan tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. 

Tätä ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa tarvitta-
vat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia pääosin YVA–menettelyn selvitysaineiston pohjalta. YVA- ja 
kaavamenettelyihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan yhdistämään siten, että hankkeesta kiinnostuneet voivat 
tiedotustilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-
menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa. 

Yhteysviranomainen (ELY) arvioi YVA-ohjelman ja selostuksen laadun ja riittävyyden ja antaa niitä koskevan lausun-
non ja perustellun päätelmän hankevastaavalle. Perustellun päätelmän jälkeen valmistellaan kaavaehdotus, johon 
on valittu yksi toteutusvaihtoehto. Kaavaselostuksessa tuodaan esiin, miten YVA-menettelyn aikana saadut mieli-
piteet ja lausunnot sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. 

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

YVA- ja kaavoitusprosessien eteneminen on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

 

Kuva 3. YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikataulutus. 
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 Tiedottaminen, osallistuminen ja vuorovaikutus 

YVA-menettelyn yksi tärkeä tavoite on edesauttaa kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vireillä 
olevaan hankkeeseen. YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat YVA-ohjelma ja -selostus ovat julkisia tietolähteitä, 
joista käy ilmi hankkeen tiedot sekä suunnitellut ja laaditut ympäristöselvitykset. YVA-selostukseen kootaan hank-
keen arvioidut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. 

2.6.1 Tiedottaminen  

Hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä huolehtii yhteysviranomainen yh-
dessä hankkeesta vastaavan kanssa.  

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta kuulutuksella internet-sivuillaan sekä hankkeen si-
vuilla Ympäristö.fi – palvelussa. Lisäksi kuulutus julkaistaan alueen sanomalehdissä. Kuulutuksessa kerrotaan, missä 
YVA-ohjelma on nähtävillä sekä mihin mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-
keskukselle. YVA-selostuksen nähtävillä olosta kuulutetaan YVA-ohjelman tavoin. 

Hankkeen YVA-menettelyä varten on avattu oma verkkosivu ympäristöhallinnon verkkopalveluun, jossa hankkeessa 
valmistellut julkiset aineistot ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Sivun osoite on: https://www.ymparisto.fi/pyorian-
nevatuulivoimaYVA 

Hankkeesta vastaava on lisäksi perustanut hankkeesta tiedottamista varten oman verkkosivunsa. Sivut löytyvät 
osoitteesta:  https://www.winda.fi/pyöriänneva-pyhäntä. Sivulla tiedotetaan hankkeen ajankohtaisista asioista. 

2.6.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Yleisötilaisuudet 

Vuorovaikutuksen ja osallistumisen takaamiseksi järjestetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana kaikille avoi-
met yleisötilaisuudet, joissa osallistujille kerrotaan hankkeesta ja vaikutusarvioinneista. Tilaisuudet järjestetään 
sekä YVA-ohjelman että YVA-selostuksen nähtävilläolon aikana. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus tuoda esille 
näkemyksiä ja esittää kysymyksiä, sekä saada tietoa ja keskustella hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioin-
nista hankevastaavan, yhteysviranomaisen, kaavoittajan ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään YVA-ohjelman ollessa nähtävillä. Tilaisuus järjestetään ns. hybriditilaisuu-
tena, johon on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että etäyhteyden kautta. Yleisötilaisuuden paikka ja ajan-
kohta ilmoitetaan yhteysviranomaisen kuulutuksessa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla (kts. osoite kohdassa 
2.6.1). Tilaisuudessa esitellään hanketta ja laadittua YVA-ohjelmaa, käydään läpi YVA-menettelyn vaiheet ja vaikut-
tamismahdollisuudet. 

YVA-selostuksen valmistuttua järjestetään toinen avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus yleisölle YVA-selostuksen 
ollessa nähtävillä. Tilaisuudessa esitetään laadittujen arviointien keskeisimmät tulokset, ja yleisöllä on mahdollisuus 
esittää näkemyksensä tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä. 

Mielipiteet ja lausunnot 

Yleisötilaisuuksissa käytävän keskustelun lisäksi arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta voi esittää mielipi-
teensä yhteysviranomaiselle toimittamalla mielipide kirjallisesti tai sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaamoon kuulu-
tuksessa ilmoitettuna aikana.  

Kummassakin YVA-menettelyn vaiheessa voivat hankkeeseen ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai 
etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt, säätiöt ja järjestöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat 
koskea. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kunnille, keskeisille viranomaisille ja muille asianomaisille tahoille vara-
taan mahdollisuus antaa lausunto arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden 
perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta ja perustellun päätelmänsä arviointi-
selostuksesta. 
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Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus, Kirjaamo, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu. 

Seuraava taulukko esittelee Pyöriännevan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn liittyvät vuorovaikutusmenettelyt 
ja osallistumismahdollisuudet. 

Taulukko 4. Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin 

• YVA-ohjelman raportti 
 

• ympäristö.fi – sivusto, kuntien 
viralliset ilmoitustaulut, hankealu-
een kirjastot 

 

• 2022 

• Yleisötilaisuudet • Pyhännän kunta (myös etäosallis-
tumismahdollisuus) 

• 2022 

• Mielipiteiden ja lausuntojen anta-
minen 

• sähköisesti/postilla Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle 

• YVA-ohjelman nähtävilläolon ai-
kana 

• YVA-selostusraportti 
 

• ympäristö.fi – sivusto, kuntien 
viralliset ilmoitustaulut, hankealu-
een kirjastot 
 

• Alkuvuosi 2023 

• Yleisötilaisuudet • Pyhäntä (myös etäosallistumis-
mahdollisuus) 

• Alkuvuosi 2023 

• Mielipiteiden ja lausuntojen anta-
minen 

• sähköisesti/postilla Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle 

• YVA-selostuksen nähtävilläolon ai-
kana 

• Tiedottaminen hankkeesta • ympäristö.fi – sivusto 

• Pyhännän kunnan internet-sivut 

• lehdet 

• hankkeesta vastaavan internet-si-
vut 

• Koko YVA- ja kaavoitusmenettely-
jen ajan 
 

2.6.3 Seurantaryhmä  

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu hankkeen seurantaryhmä tukemaan ympä-
ristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistumista sekä tehostaa 
tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa seu-
rantaryhmän mielipiteet huomioon arviointisuunnitelmaa ja -selostusta laadittaessa. 

Pyöriännevan tuulivoimahankkeen seurantaryhmään kutsuttiin seuraavat tahot:   

Hankkeen YVA-menettelyn seurantaryhmän tahot 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Digita Oy 

Kainuun ELY-keskus MTK Pohjois-Suomi 

Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjanmaan riistakeskus 

Kainuun liitto Kainuun riistakeskus 

Pohjois-Pohjanmaan liitto Pyhännän kunta 

Pohjois-Savon liitto Kajaanin kaupunki 

Pohjois-Pohjanmaan sote Siikalatvan kunta 

Kainuun museo Vaalan kunta 

Pohjois-Pohjanmaan museo Vieremän kunta 

Metsähallitus Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys 

mailto:kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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Metsäkeskus Vuolijoen riistanhoitoyhdistys 

Traficom Vaalan riistahoitoyhdistys 

Fingrid Oyj Vieremän riistanhoitoyhdistys 

Vuolijoen metsästysseura Ry Pyhännän metsästysyhdistys Ry 

Tavastkengän metsästysseura ry 
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piiri 

MTK Kajaani Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri 

MTK Keskipiste Siikalatvan luonto 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry Metsänhoitoyhdistys Kainuu 

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 

Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry Pyhännän Vapaa-ajan kalastajat ry 

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistys 

Ahokylän kyläyhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan kylät ry 

Otanmäki kyläyhdistys ry Vuolijoen maaseutuyhdistys Ry 

Käkilahden kyläseura Kytökoski-Saaresmäen kyläyhdistys ry 

Ojanperän kyläyhdistys Kuusirannan kylä/alueltk 

Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman käsittelyä varten 26.9.2022. Kokouksessa esiteltiin YVA-menettelyä, 
Pyöriännevan hanketta ja hankealueen nykytilaa. Luontoympäristön nykytila, muut hankkeet ja tehtävät selvitykset 
sekä arvioitavat ympäristövaikutukset käytiin myös läpi. Keskustelua syntyi mm. sähkönsiirtovaihtoehtojen maise-
mavaikutuksista, sekä Pyöriännevan hankkeen ja Piiparinmäen olemassa olevan tuulivoimapuiston yhteisvaikutuk-
sista. 

Seurantaryhmä kokoontuu toisen kerran ennen YVA-selostuksen julkaisua. 

 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle lokakuussa 2022. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville vähintään 
kuukauden ajaksi. Hankkeen vaatimat luonto- ja ympäristöselvitykset toteutetaan maastokaudella 2022. Arviointi-
työn tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoitteena jättää yhteysviranomaiselle vuoden 2023 alussa. YVA-selostus 
asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta saadaan 
alustavan aikataulun mukaan keväällä/kesällä 2023.
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3 HANKE  

 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

3.1.1 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite vastata osaltaan niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin 
Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Hankkeeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja ener-
giastrategiat sekä tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös muita hankkeen suun-
nittelua ohjaavia ohjelmia ja suunnitelmia. 

Taulukko 5. Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset sopimukset, strate-
giat ja suunnitelmat.  

Ilmasto- ja energiapoliittiset 
strategiat ja sopimukset 

Tavoite 

YK:n ilmastosopimus (1992) Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, 
ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään. 

Kioton pöytäkirja (1997) Teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. 

Suomen ilmasto- ja energiastrate-
gia (2008) 

Käsittelee ilmasto- ja energiapoliittisia toimenpiteitä vuoteen 2020 ja yleisem-
mällä tasolla vuoteen 2050. 

Suomen kansallinen suunnitelma 
(2001) 

Energian hankinnan monipuolistaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
nen mm. edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. 

Kansallisen suunnitelman tarkis-
tus (2005) 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen käyttämällä tuuli- ja vesivoimaa sekä bio-
polttoaineita. 

EU:n ilmasto- ja energiapaketti  

(tarkistettu 2014) 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoteen 2030 men-
nessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Uusiutuvien energianmuotojen osuu-
den kasvattaminen 32 prosenttiin EU:n energiankulutuksesta. 

Pariisin ilmastosopimus (2016) Tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa as-
teessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saa-
taisiin rajattua alle 1,5 asteen. 

Suomen ilmasto- ja energiastrate-
gian päivitys (2016) 

Konkreettiset toimet ja tavoitteet vuoteen 2030 asetettujen energia- ja ilmasto-
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tien valmistaminen kohti vuoden 2050 tavoit-
teita. 

Keskipitkän aikavälin ilmastopoli-
tiikan suunnitelma KAISU (2017) 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma perustuu vuonna 2015 voi-
maan tulleeseen ilmastolakiin. Suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa ja se 
sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli ns. 
taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. 

Kansallinen ilmasto- ja energia-
strategia vuoteen 2030 (2017) 

Linjaa toimia, joilla Suomi saavuttaa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä 
ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 prosentilla vuo-
teen 2050 mennessä. Tavoitteena lisätä uusiutuvan energian käytön osuus 50 
prosenttiin loppukulutuksesta 2020-luvulla. 
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Euroopan vihreän kehityksen oh-
jelma, EU Green Deal (2019) 

EU:ta viedään tällä ohjelmalla kohti kestävää taloutta ja tähdätään siihen, että 
EU olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on huomattava 
päästöjen vähennys, huippututkimukseen ja innovaatioihin investoiminen ja Eu-
roopan luonnonympäristön säilyttäminen. 

Muut ohjelmat ja strategiat  Tavoite 

Natura 2000 -verkosto (1998) Natura 2000 on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena on turvata luonto-
direktiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 
-verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan 
Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin mukaiset suojeluta-
voitteet. 

Luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön stra-
tegia 2012–2020 (2012) 

Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 
Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus 
soiden suojelun täydentämiseksi 
(2015) 

Ohjelman tavoitteena on täydentää aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat vuo-
silta 1979 ja 1981. Vuonna 2021 julkistetussa tilannekatsauksessa tarkasteltiin 
soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 välillä. 

Kansallinen ilmansuojeluohjelma 
2030 (2019) 

Toimii keskeisenä keinona EU-velvoitteiden ja kansallisten ilmansuojelutavoit-
teiden toimeenpanossa. Sisältää toimet EU:n päästökattodirektiivin 
(2016/2284) päästövähennysvelvoitteiden toimeenpanemiseksi sekä muita tar-
peellisia toimia ilmanlaadun parantamiseksi. 

3.1.2 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle. 

Pyöriännevan tuulivoimahanke vahvistaa Suomen energiahuoltoa ja edistää Suomen energiaomavaraisuutta. Li-
säksi hanke edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja energiastrategian (2016) toteutumista, jossa 
tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Uusiutuva energia on mukana myös parhaillaan 
valmisteilla olevassa uudessa ilmasto- ja energiastrategiassa, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2022. Sanna Ma-
rinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen 
fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoimalla tuotetun säh-
kön kapasiteetti 2 500 MW vuoteen 2020 mennessä ja tämä tavoite saavutettiin. Vuonna 2020 rakennettiin 67 
uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 302 MW ja vuonna 2021 otettiin käyttöön 141 uutta tuulivoimalaa, kapasitee-
tiltaan 671 MW. Vuonna 2021 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla 8,06 TWh sähköä, jolla katettiin noin 9,3 % Suomen 
sähkönkulutuksesta ja 11,7 % sähköntuotannosta (Energiateollisuus ry 2022). 

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeessa on arvioitu uusiu-
tuvan energian käytön kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä; noin 50 % vuoden 2020 tasoon verrattuna. 
Erityisen merkittäväksi kasvu arvioitiin tuuli- ja aurinkoenergian osalta (Koljonen ym. 2021). Sitran (2021) muistiossa 
arvioidaan sähkönkulutuksen kasvavan yli 20 % vuoteen 2035 mennessä ja tuplaantuvan vuosisadan puoliväliin tul-
taessa. Ennustettu muutos vaatii yli kolminkertaista sähköntuotantokapasiteettia nykytilaan verrattuna, ja kapasi-
teetin arvioidaan kasvavan yli 70 GW:iin vuoteen 2050 mennessä. Maatuulivoiman ennustetaan olevan selkeästi 
merkittävin ratkaisu tähän tarpeeseen, ja se tulee kattamaan huomattavan osan sähköntuotannosta. Sitra arvioikin 
maatuulivoiman tuotantokapasiteetin nousevan vuoden 2020 3,5 GW:n tasosta 14 GW:iin vuoteen 2030 mennessä 
ja 47,2 GW:iin vuoteen 2050 mennessä. Maatuulivoimalla tuotetun sähköntuotannon arvioidaan kasvavan 8,1 
TWh:sta 121 TWh:iin samalla aikavälillä, joka vastaa jopa 72 % tuotetusta sähköstä vuonna 2050 (Sitra 2021). Ga-
sum (2020) puolestaan on omassa ennusteessaan hieman maltillisempi, ja arvioi tuulivoiman tuotantokapasiteetin 
olevan 7–9 GW:n välillä vuonna 2030. Tällöin sähköntuotanto olisi noin 25–32 TWh (Sitran ennuste 36,3 TWh 
vuonna 2030). 
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Kuva 4. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (Energiateollisuus 2022). 

3.1.3 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys  

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030 on julkaistu kesällä 2021. Yksi ilmastotyön kärkiteemoista on uu-
siutuvan energian tuotanto, ”Energian tuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä”. Fossiilista 
energiaa korvaavaa uusiutuvan energian tuotantoa edistetään maakunnan vahvuuksiin pohjautuen. Uusiutuvan 
energian tuotannon aluevaraukset määritetään hiilinielut säilyttäen. Pohjois-Pohjanmaan maa-alueiden tuulivoi-
mapotentiaali määritetään TUULI-hankkeessa (8/2020–8/2022) huomioiden viherrakennekestävyys sekä kestävä ja 
taloudellinen sähkönsiirto. Merialuesuunnitelmalla on osoitettu potentiaalisia alueita merituulivoiman kehittämi-
seen Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä.  

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen johtava tuulivoiman tuottaja ja tuotantokapasiteetti kasvaa myös tulevai-suudessa.    

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma vuosille 2022–2025 kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kannalta 
tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elin-
keinoelämän uudistumisen ohella tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luon-
non monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia 
teemoja. 

Pyöriännevan tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen sähkö-
verkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin olemaan 31 voi-
malalla noin 186–310 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 
534–890 GWh luokkaa. Kokonaisteho 26 voimalalla tulisi olemaan noin 156–260 MW. Tuulivoimapuiston arvioitu 
vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi 26 voimalalla olemaan noin 448–746 GWh luokkaa. 

Tuulivoimahanke vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin alueen työllisyyteen ja yritystoimintaan. Tuulivoimapuisto 
lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheessa tuulivoi-
mahanke työllistää paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivaus-, maanrakennus- ja perustamistöissä, sekä välilli-
sesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. 

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauksessa 
sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä 
poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. 
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3.1.4 Tuulisuus 

Tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuuliatlaksesta (www.tuuliatlas.fi). Tuuliatlas toi-
mii apuvälineenä, kun arvioidaan mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuulen avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat 
mittaustulosten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuusmallinnuksiin. (Ilmatieteen laitos 2022a) 

Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on perusteltua rakentaa mahdollisimman korkeita tuuli-
voimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat maaston korkeuserot, 
maaston rosoisuus sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä. Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten 
tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat rannikko-, meri- tai tunturialueilla. Suuremmat tornikorkeudet 
mahdollistavat kuitenkin tuulivoiman rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, jossa edulliset tuuliolosuhteet 
löytyvät rannikkoseutua korkeammalta (Motiva 2021). Tuulivoiman kannalta voidaan edelleen todeta, että Suo-
messa tuulee eniten talvikuukausina (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2022b). 

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta nähdään, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on sopiva tuulivoimatuotantoon. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty tuulivoimapuiston hankealueen tuuliruusut 100 ja 200 metrin korkeudelta. Vallit-
sevat tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan lounaasta ja etelästä. Tuuliatlaksen tietojen mukaan 
keskimääräinen tuulennopeus on hankealueella 100 metrin korkeudella 5,8 m/s, 200 metrin korkeudella 7,3 m/s ja 
300 metrin korkeudella 8,3 m/s (Kuva 6). 

  

Kuva 5. Tuuliruusut hankealueen keskivaiheelta 100 metrin ja 200 metrin korkeudelta (Ilmatieteen laitos 
2022a). 

file://///fcg.fi/common/Projects/Hki/P449/P44913_Ilmatar_PialavesiKeitele_YVA_j/C_suunnittelu/C2_tyo/YVA-ohjelma/www.tuuliatlas.fi
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Kuva 6. Hankealueen tuulen nopeusprofiili 50–400 metrin korkeudella (Ilmatieteen laitos 2022a). 

 Tuulivoimapuiston suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

3.2.1 Pyöriännevan tuulivoimapuiston suunnitteluvaiheet 

Pyöriännevan tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2022 Winda Energy Oy:n toimesta. Hanke-
toimija on solminut alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksia sekä Pyhännän kunnan kanssa aluetta 
koskevan kaavoitussopimuksen. 

3.2.2 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Pyöriännevan tuulivoimapuistossa vuonna 2027. Hankkeen ta-
voitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 6. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.  

 
 

YVA-menettely     2022–23 

Osayleiskaava     2022–23 

Rakentamiseen tarvittavat luvat  2024 

Tekninen suunnittelu    2024–25 

Rakentaminen     2025–26 

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö  2027– 
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4 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen  

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen vaihtoehdot, joista yh-
tenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpee-
ton. 

Pyöriännevan tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on alustavat voimalapaikat pyritty sijoitta-
maan niin, että ne lähtökohtaisesti aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille ja ympäris-
tölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattava. Tuulivoimaloiden sijoittelun esisuun-
nittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, tiedossa olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. 
Tuulivoimalat on pyritty sijoittamaan siten, että lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin on riittävä suojaetäisyys.  

Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa on pyritty hyödyntämään alueen tuulienergia ja maankäyttö mahdollisimman 
tehokkaasti. Vaihtoehdossa VE1 tuulivoimaloita sijoittuu koko selvitettävälle hankealueelle. Vaihtoehdossa VE2 
tuulivoimalat on rajattu pois Metsähallituksen kiinteistöltä, sillä tämän kiinteistön hankealueeseen liittäminen ei 
ole vielä varmistunut. Lisäksi vaihtoehdossa VE2 etäisyys hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan Itämäen luonnon-
suojelualueeseen on jätetty suuremmaksi. 

YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnusten, sekä YVA-menettelyssä saatavan palautteen pe-
rusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarkennetaan ja tarvittaessa muodostetaan YVA-selostuksen vaikutusten ar-
viointiin uusia toteuttamiskelpoisia hankevaihtoehtoja. Voimaloiden lopullinen lukumäärä voi muuttua hankkeen 
jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on ollut viime vuosina vauhdikasta ja voimalakorkeudet ovat kasvaneet muuta-
massa vuodessa useita kymmeniä metrejä. Suurimmat Suomeen rakennetut voimalat ovat 250 metriä korkeita. 
Tässä YVA-menettelyssä varaudutaan voimalakokojen edelleen jatkuvaan kasvuun ja ympäristövaikutuksia tarkas-
tellaan enintään 320 metriä korkeilla voimaloilla. 

Tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueen kaakkoisreunaan sähköasema. Hanke-
alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan keskijännitekaapeleilla, jotka pyritään sijoittamaan rakennettavan tuuli-
voimapuiston tiestön tienpohjaan tai tiealueen reunaan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on tarkoitus alustavien 
suunnitelmien mukaan siirtää sähköasemalta valtakunnan verkkoon 110kV voimajohdolla, joka on tyypiltään ilma-
linja. Tämän kyseisen voimajohdon liityntävaihtoehdot ovat joko Fingridin sähköasema Vuolijoella tai Elenian 110kV 
alueverkon johto Vuolijoki – Pihtipudas, minkä liityntäpiste sijaitsisi mahdollisesti Harsunlehdon alueella. YVA-oh-
jelmassa esitettyjen voimajohtoreittien sijainnit on pyritty suunnittelemaan niin, että siitä aiheutuisi mahdollisim-
man vähän haittaa asutukselle, arkeologiselle kulttuuriperinnölle, luonnolle ja maankäytölle. Voimajohtosuunnit-
telussa on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia johtokäytäviä sekä hyödyntämään ole-
massa olevaa tiestöä, mitä tarvitaan voimajohdon rakentamisessa.  

Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa yhteistyössä verk-
koyhtiöiden ja muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kehittäjien kanssa. 
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 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä niin sanottua 
nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan siis seuraavat vaihtoehdot:  

 

 

 

 

Kuva 7. Pyöriännevan tuulivoimapuiston alustava voimalasijoittelu vaihtoehdossa VE1.  

VE0 Tuulivoimalat 
Hanketta ei toteuteta. 

VE1 Tuulivoimalat 
 Hankealueelle rakennetaan enintään 31 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 

korkeintaan 320 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. 

VE2 Tuulivoimalat 
 Hankealueelle rakennetaan enintään 26 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 

korkeintaan 320 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. 
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Kuva 8. Pyöriännevan tuulivoimapuiston alustava voimalasijoittelu vaihtoehdossa VE2. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueelle uusi sähköasema ja voimajohto sähköasemalta liitty-
mispisteeseen. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueella tuotetun sähkön siir-
tämiseksi valtakunnan verkkoon on alustavasti tarkasteltavana neljä sähkönsiirron voimajohto vaihtoehtoa. 

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää seuraavaa päävaihtoehtoa ja nollavaihtoehtoa: 

 

 

 

SVE 0 Sähkönsiirto 
Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, jolloin hankkeen voimajohdoille ei ole tarvetta.  

SVE1 Sähkönsiirto 
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen 
sähköasemalle. Voimajohtoreitin kokonaispituus on n. 37,5 km, mistä 10,4 km on 
uutta johtokäytävää ja 27,1 km olemassa olevaa johtokäytävää. Voimajohto kulkee lä-
hellä Vuolijokea junanradan Otanmäki-Murtomäki pohjoispuolella. Voimajohto kulkee 
Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueella. 

SVE2 Sähkönsiirto 
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto, minkä liittymispiste 
on Elenian voimajohto Vuolijoki-Pihtipudas, tarkempi sijainti Harsunlehto. Tämän voi-
majohdon kokonaispituus on 20,3 km hankealueen sähköasemalta Harsunlehdon säh-
köasemalle. Reitin kokonaispituudesta uutta voimajohtokäytävää on 4,2 km ja ole-
massa olevaa voimajohtokäytävää 16,1 km. Voimajohto kulkee Pyhännän, Kajaanin ja 
Vieremän kuntien alueella. 
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Kuva 9. Pyöriännevan tuulivoimahankkeen suunnitellun sähkönsiirron vaihtoehdot (SVE1-SVE4). 

SVE3 Sähkönsiirto 
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen 
sähköasemalle. Tämä voimajohto reitti muodostuu pääosin uudesta voimajohtokäytä-
västä ja kulkee Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston läpi, pitkin 
Kokkolan tietä Vuolijoelle. Reitin kokonaispituus on n. 29,4 km, mistä uutta voimajoh-
tokäytävää 20,8 km ja olemassa olevaa voimajohtokäytävää n.8,6 km. Voimajohto kul-
kee Pyhännän ja Kajaanin kuntien alueella. 
 

SVE4 Sähkönsiirto 
Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen 
sähköasemalle. Rakennettavan 110kV voimajohdon kokonaispituus on n. 38 km, mistä 
uutta voimajohtokäytävää on 6,7 km ja olemassa olevaa voimajohtokäytävää 31,3 km. 
Voimajohto kulkee lähellä Vuolijokea junanradan Otanmäki-Murtomäki eteläpuolella. 
Voimajohto kulkee Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueella. 
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Kuva 10. SVE1, missä reitti on jaoteltu olemassa olevaan johtokäytävään ja uuteen johtokäytävään. 

 

Kuva 11. SVE2, missä reitti on jaoteltu olemassa olevaan johtokäytävään ja uuteen johtokäytävään. 
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Kuva 12. SVE3, missä reitti on jaoteltu olemassa olevaan johtokäytävään ja uuteen johtokäytävään. 

 

Kuva 13. SVE4, missä reitti on jaoteltu olemassa olevaan johtokäytävään ja uuteen johtokäytävään. 
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Kuva 14. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehdot SVE 2 ja SVE 4 sijoittuvat 
Kajave Oy:n voimajohdon länsipuolelle välillä Murronkangas-Harsunlehto. 
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Kuva 15. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehdot SVE 1 ja SVE 3 sijoittuvat 
Kajave Oy:n voimajohdon itäpuolelle välillä Murronkangas-Harsunlehto. 
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Kuva 16. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehto SVE 1 sijoittuu Kajave Oy:n 
ja Elenia Oyj:n voimajohdon eteläpuolelle välillä Harsunlehto- RYY (Ryynäsentie 130). 

 

Kuva 17. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehto SVE 4 sijoittuu Kajave Oy:n 
ja Elenia Oyj:n voimajohtojen pohjoispuolelle välillä Harsunlehto- RYY (Ryynäsentie 130). 
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Kuva 18. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehdot SVE1 ja SVE 4 sijoittuvat 
Kajave Oy:n, Fingrid Oyj ja Elenia Oyj:n voimajohtojen pohjoispuolelle välillä RYY (Ryynäsentie 130) - 
Kotasuo. 

 

Kuva 19. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehto SVE 4 sijoittuu Kajave Oy:n 
ja Fingrid Oyj:n voimajohtojen eteläpuolelle välillä Kotasuo – Vuolijoki SA. 
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Kuva 20. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehto SVE 1 sijoittuu Elenia Oyj:n 
voimajohdon pohjoispuolelle välillä Kotasuo – Vuolijoki SA. 
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Kuva 21. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehto SVE 3 sijoittuu Fingrid Oyj:n 
voimajohdon pohjoispuolelle välillä Otanmäki-Penkkikangas. 

 

Kuva 22. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. Vaihtoehto SVE 3 sijoittuu useiden ole-
massa olevien voimajohtojen itäpuolelle välillä Penkkikangas – Vuolijoki SA. 
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Kuva 23. Esimerkkikuva 110 kV uudesta johtokäytävästä (kaikki sähkönsiirto vaihtoehdot).
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5 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS  

 Hankkeen maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Näistä kaikki muutamaa yk-
sittäistä kiinteistöä lukuun ottamatta ovat yksityisessä omistuksessa. Hankealueen koko on noin 2 580 hehtaaria. 
Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle hankealuetta, muualla nykyinen maankäyttö säilyy ennal-
laan. Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu tuulivoimaloiden perustus- ja kokoamisalueista, voimaloita yh-
distävistä huoltoteistä, huoltorakennuksista sekä rakennettavan sähköaseman alueesta. Tuulivoimapuiston raken-
tamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaista varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparakkialueita. Kokonaisuudessaan 
tarvittava maa-ala on noin 1,5–2 hehtaaria/voimala. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen 
jatkosuunnittelussa. Väliaikaiset alueet palautuvat muuhun, esimerkiksi metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston 
valmistuttua. 

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten viereen. Voimalaitok-
sen 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 20–25 metriä. 

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvitta-
essa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien mu-
kaan olemassa olevia tiepohjia. Tien tulee olla vähintään viisi metriä leveä. Keskimäärin puustosta vapaaksi raivat-
tava huoltotieaukko on noin 14–16 metriä leveä. 

Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti huoltotei-
den yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sisäisten maakaapelireittien sijainnit ovat 
alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnittelun edetessä.  

Seuraavassa ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloita varten on rakennettu huoltotiet 
ja nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja välialueilla aikaisempi maankäyttö on säilynyt ennallaan. 

Tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan hankealueen kaakkoisreunaan sähköasema. Hanke-
alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan keskijännitekaapeleilla, jotka pyritään sijoittamaan rakennettavan tuuli-
voimapuiston tiestön tienpohjaan tai tiealueen reunaan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on tarkoitus alusta-
vien suunnitelmien mukaan siirtää sähköasemalta valtakunnan verkkoon 110kV voimajohdolla, joka on tyypiltään 
ilmalinja. Tämän kyseisen voimajohdon liityntävaihtoehdot ovat joko Fingridin sähköasema Vuolijoella tai Elenian 
110kV alueverkon johto Vuolijoki – Pihtipudas, minkä liityntäpiste sijaitsisi mahdollisesti Harsunlehdon alueella. 
YVA-ohjelmassa esitettyjen voimajohtoreittien sijainnit on pyritty suunnittelemaan niin, että siitä aiheutuisi mah-
dollisimman vähän haittaa asutukselle, muinaismuistolle, luonnolle ja maankäytölle. Voimajohtosuunnittelussa on 
pyritty käyttämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia johtokäytäviä sekä hyödyntämään olemassa olevaa 
tiestöä, mitä tarvitaan voimajohdon rakentamisessa.  
Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa yhteistyössä verk-
koyhtiöiden ja muiden alueen tuulivoimahankkeiden kehittäjien kanssa.  
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Kuva 24. Ilmakuva rakennetusta tuulivoimapuistosta (Maanmittauslaitos 2022). 

 Tuulivoimapuiston rakenteet 

5.2.1 Yleistä 

Pyöriännevan tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huolto-
teistä, tuulivoimaloiden ja sähköaseman välisistä keskijännitekaapeleista, puistomuuntamoista, tuulivoimapuiston 
sähköasemasta ja valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavasta ilmajohdosta ja 110 kV kytkinlaitok-
sesta. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvittavien väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen 
jatkosuunnittelussa. Hankkeen luonto- ja ympäristöselvityksissä tullaan koko hankealueelta selvittämään arvokkaat 
luontokohteet sekä alueet, jotka on syytä jättää rakentamistoimien ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämiseksi. Nämä rajaukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa varastointi- ym. alueiden sijainteja suunnitel-
taessa. 

5.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista ja konehuoneesta. 
Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tornista käytetään 
nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin betonirakenteisena tai be-
tonin ja teräksen yhdistelmänä nk. hybridirakenteena.  
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Kuva 25. Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista (Leila Väyrynen ja Ville Suorsa, 
FCG). 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 6–10 MW. Teräslieriö- 
tai teräs/betoni -hybriditornin napakorkeus on enintään noin 195–225 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 
190–250 metriä (siipi max. 125 m). Voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 320 metrin korkeuteen.  

Voimalat saattavat voimalatyypistä riippuen vaatia harukset voimalatornin tukemiseksi. Harukset tarvitsevat perus-
tusalueen, joka sijoittuu roottoriympyrän ulkopuolelle. Rakentamisvaiheessa perustuksen ympäristöstä poistetaan 
puusto niin laajalta alalta, että perustukset mahdutaan rakentamaan. 
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Kuva 26. YVA-menettelyssä tarkasteltava voimalan maksimikorkeus on noin 320 metriä (Ville Suorsa, FCG). 

 

Kuva 27. Harusten perustukset sijoittuvat nostoalueen ulkopuolelle. 
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5.2.3 Tuulivoimalan konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuulivoimalassa 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 lasikuidusta (STY ry 2012). 

Voimalassa käytettävät hydrauliikkaöljyt sijaitsevat konehuoneessa, ja vaihteistolla varustetussa voimalassa öljyjä 
on noin 300–1500 litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypillisesti muutama kymme-
nen litraa. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdytysnestettä, voimalatyypistä riippuen 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 välittömästi. Tällä tavalla voidaan hallita mah-
dollisen öljyvuodon seuraukset. Hälytystilassa voimala pysäyttää jarrumekanismilla roottorin, sen kääntömekanis-
min, sekä kaikki konehuoneen moottorit pumppuja myöten. Tuulivoimalan konehuone on osastoitu vuotojen va-
ralta siten, että mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen alueelle. Konehuone on suunniteltu tii-
viiksi, joten mahdollinen vuoto pysyy konehuoneessa. 

Konehuoneen öljy tarkistetaan vuosittain ja vaihdetaan arviolta noin kerran viidessä vuodessa. Öljyn vaihdon tekee 
voimalatoimittajan valitsema urakoitsija, jolla on työn vaatima koulutus. 

Tuulisähköntuotannossa käytetään kytkinkojeistoissa ja sähköasemien kytkinlaitoksissa SF6-kaasua, kuten missä ta-
hansa sähkön siirrossa. Yhdessä tuulivoimalassa SF6-kaasua on muutama kilo riippuen kytkinvalmistajan tuotteesta. 
SF6-kaasun käytölle etsitään koko ajan korvaavia menetelmiä ja kytkinlaitoksissa käytetään jo nyt myös ilma-/tyh-
jiöeristystä (STY ry 2020). 

5.2.4 Lentoestevalot 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimaloihin on lisättävä lentoestemerkinnät ja asennettava lentoestevalaistus. 
Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti Fintrafficin antamassa lentoestelausunnossa tai vaihtoehtoi-
sesti lentoesteluvassa, jonka hanketoimija hakee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lopulliseen toteutussuun-
nitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. Lentoestevalot sijoitetaan konehuoneen päälle ja torniin. Lentoesteva-
loina tulee käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. Yöllä valot voivat olla keskitehoisia kiinteitä tai vilkkuvia 
punaisia valoja. 

 

Kuva 28. Kiinteät punaiset lentoestevalot (Ville Suorsa, FCG). 
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5.2.5 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan pohjaolosuhteista. Ra-
kennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle tullaan valitse-
maan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. 

Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperustuksella massanvaih-
don kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella tai kallioankkuroidulla teräsbetoniperustuksella. 

 

Kuva 29. Periaatekuvat maavaraisesta teräsbetoniperustuksesta (vasemmalla), teräsbetoniperustuksesta 
massanvaihdolla (keskellä) sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta (oikealla). 

5.2.6 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet ovat vähintään viisi 
metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava huomioon, että 
tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle lähes 100 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liitty-
mät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä ja kaapeliojineen 
koko leveys jopa 22 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 kunnoste-
taan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulivoimapuiston alueelle tarpeen mukaan. Teitä 
käytetään muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kuljetuksiin sekä tuulivoimapuiston käyttö-
vaiheessa huoltoajoihin.  

Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoimenpiteisiin. 
Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 

  

Kuva 30. Vasemmalla esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Oikealla tuulivoimalan osia kul-
jetetaan erikoiskuljetuksina (Ville Suorsa, FCG). 
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 Sähkönsiirron rakenteet 

5.3.1 Tuulivoimapuiston muuntoasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloilta hankealueelle rakennettavalle sähköasemalle toteutetaan 
keskijännitemaakaapeleilla. Maakaapelit asennetaan kaapeliojaan, jotka kaivetaan ensisijaisesti huoltoteiden yh-
teyteen. 

Tuulivoimapuiston sähköasemalle rakennetaan tarvittava määrä tehomuuntajia. Voimalakohtaiset muuntajat sijait-
sevat voimalatyypistä riippuen voimalan konehuoneessa, tornin alaosassa tai tornin yläosassa. 

 

Kuva 31. Esimerkki tuulivoimapuiston sähköasemasta (Minna Takalo, FCG).  

5.3.2 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Alustavan suunnitelman mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään tuulivoimapuiston sisäiseltä sähkö-
asemalta valtakunnan verkkoon 110kV voimajohdolla, joka on tyypiltään ilmalinja. Tämän kyseisen voimajohdon 
liityntävaihtoehdot ovat joko Fingridin sähköasema Vuolijoella tai Elenian 110kV alueverkon johto Vuolijoki – Pihti-
pudas, minkä liityntäpiste sijaitsisi mahdollisesti Harsunlehdon alueella. 

Sähkönsiirron reitti ja sähkönsiirron rakenteet tarkentuvat suunnittelun edetessä. 110 kV:n ilmajohto vaatii noin 
26–30 metriä leveän johtoaukean. Lisäksi puuston kasvu on pidettävä rajoitettuna kymmenen metrin reunavyöhyk-
keellä johtoaukean molemmin puolin. 
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Kuva 32. Esimerkkikuva 110 kV voimajohtoalueen poikkileikkauksesta. 

 Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella.  

Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit teiden reuna-alueille. Tiestön val-
mistuttua tehdään voimaloiden perustukset.  

Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla ja tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla.  

Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja torninosturin kokoamisalueelta raivataan kasvillisuus. Rakentamisen jäl-
keen kasvillisuutta ei tarvitse raivata voimalan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen rakennustöiden valmistut-
tua lukuun ottamatta voimalan nostoalueita ja huoltoteiden alueita. 

  

Kuva 33. Tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamisella (Ville Suorsa, 
FCG). 
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Kuva 34. Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (Ville Suorsa, FCG). 

  

Kuva 35. Tuulivoimalan perustusten rakentamista (Leila Väyrynen, FCG). 

   

Kuva 36. Tuulivoimalan kokoamista (Ville Suorsa, FCG). 
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Kuva 37. Tyypillinen tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue. 

Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan 7–10 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi koostua noin 20 elementistä, 
joiden päälle tulee 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 kiin-
nitetään napaan joko maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturilla ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerral-
laan.  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston rakentaminen on suunniteltu vuosille 2025–2026, jonka aikana tehdään tiet ja pe-
rustukset ja kootaan voimalat sekä rakennetaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet.  

Voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen; perustustyövaihe, pylväskasaus ja pystytysvaihe 
sekä johdinasennukset.  

Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routa-aikana, mikä vähentää ympäris-
tön vaurioita. Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan roudattomaan 
syvyyteen.  

Pystytystä varten teräsrakenteiset pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. Harus-
tetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä. Johtimet tuo-
daan paikalle keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko ns. normaalin vetotavan mukaisesti tai kireänä vetona. 
Johtimien liittäminen tehdään räjäytysliitoksin. 
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Kuva 38. Sähköaseman ja voimajohdon rakentamista (Ville Suorsa, FCG). 

5.4.1 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon ja asennus-
kenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osia, torni, konehuone ja lapa, kulje-
tetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kulje-
tetaan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealueen lähimmistä satamista (Oulu, Raahe tai Kokkola). Yksittäisen 
voimalan rakentaminen edellyttää 12–16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä kutakin 
voimalaa kohden on 100–150 kuljetusta valittavasta voimalatyypistä riippuen.  

Liikennesuoritteiden määrät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu etenee ja esimerkiksi ra-
kennettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä. 

 Huolto ja ylläpito 

5.5.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. Huollon ja ylläpidon tur-
vaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja tarpeen mukaan aurattuna myös talvisin. 

Voimaloilla tehdään vuosittain huolto, joka kestää 3–4 vuorokautta voimalaa kohti. Tämän lisäksi voidaan olettaa 
muutamia ennakoimattomia huolto- ja stoppikäyntejä voimalaa kohti vuosittain. Kullakin voimalalla on näin ollen 
tarpeen tehdä keskimäärin viisi käyntiä vuodessa. Tuotantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot pyritään suo-
rittamaan ajankohtana, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit nostetaan konehuo-
neeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia, ja raskaimpien 
pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia. 

5.5.2 Voimajohto 

Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkistukset tehdään noin 1–3 
vuoden välein. Tarkistukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen reunapuuston korkeutta 
voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla. 

Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden aluskasvillisuuden raivaukseen 
sekä reunavyöhykkeiden puuston käsittelyyn. Johtoaukeiden aluskasvillisuuden raivaus tapahtuu 5–8 vuoden välein 
koneellisesti tai miestyövoimin. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 20–25 vuoden välein. Ylipitkät puut kaa-
detaan tai puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta. 
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 Käytöstä poisto 

5.6.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle ja kaa-
pelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoimapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 
50 vuoteen asti. 

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaatteessa vastaavat kuin ra-
kennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät mm. terästä, alumiinia ja kuparia, ja osat ovat pääosin kierrätettä-
vissä. 

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 räjäytetään ja raudoitukset erotellaan ja kierrä-
tetään. Siivet puristetaan kasaan työmaalla ja kuljetetaan toisaalle sulatettavaksi kierrätettäviksi tai jätteenpoltto-
laitoksessa poltettaviksi (energiana hyödyntäminen). Metalliosia, kuten ukkosenjohtimia ei pureta erikseen pois. 
Naselli voidaan purkaa osiin – (akseli ja vaihteisto, generaattori, kuori), jotka kuljetetaan pois ja kierrätetään. 

Tuulivoimaloiden lavat 

Tuulivoimaloiden lavat koostuvat pääosin erilaisesta sekoituksesta polymeerejä, pääosin kertamuoveja, epoksia ja 
polyesteriä, balsapuuta, metallia ja lasi-, sekä hiilikuituja. Lasikuitumuovin ongelma on materiaalien erottaminen 
toisistaan. On kuitenkin olemassa teknologia, joka pystyy hyödyntämään lapojen materiaalia ja rakentamaan niistä 
rakennusteollisuuden komponenttimateriaaleja.  

Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaosto selvittää parhaillaan osana KiMuRa (kierrätetty, murskattu raaka-aine) -han-
ketta kustannustehokasta muovikomposiittijätteen kierrätyslogistiikkaa varmistamaan, että jäte saadaan tehok-
kaasti mahdolliseen hyödyntämispisteeseen.  Hankkeessa komposiitista tehty jätemurska toimitetaan sementin 
raaka-aineeksi. Komposiittijätteestä muoviosa toimii sementin valmistuksessa fossiilisia polttoaineita korvaavana 
polttoaineena ja lujitteet toimivat raaka-aineina. Komposiittien materiaalit hyödynnetään tehokkaasti, eikä proses-
sissa synny tuhkaa toisin kuin poltettaessa komposiittimuovijätettä jätteenpolttolaitoksissa energiaksi. KiMuRa-
projekti päättyy vuoden 2022 syyskuussa. 

Yksi voimalavalmistaja on julkaisut vuoden 2021 syksyllä ensimmäisen täysin kierrätettävän lavan ja ensimmäiset 
lavat ovat jo tuotannossa. Uusilla lavoilla varustetut voimalat on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022 Saksassa.  

Elektroniikka, kaapelit ja maakaapelit  

Tuulivoimapuiston sisäinen sähköasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoimalan 
elektroniset osat ja muuntoaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. Voimaloiden purkamisessa tulee paljon ku-
pari- ja alumiinikaapeleita, jotka voidaan kierrättää. Kaapelimäärä riippuu voimalatyypistä. 

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan tai poistetaan sen mukaan mitä rakennusluvassa tai sopimuksilla on sovittu ja mitkä 
ovat purkamisajankohdan ympäristömääräykset. Perustuksen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden loh-
komista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Räjäyttäminen on tehokkain pur-
kamiskeino. Betoni hävitetään ja raudoitus kierrätetään. 

Voimalapaikat, nostoalueet ja huoltotiet 

Voimalapaikat maisemoidaan käytön päätyttyä. 

Nostoalueet ja huoltotiet voidaan maisemoida tarvittaessa maa-aineksilla. 
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Vaarallinen jäte 

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

5.6.2 Sähkönsiirron rakenteet 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Voimajohto voidaan tämän jälkeen perusparantaa, mikä 
lisää sen käyttöikää noin 20–30 vuotta. Voimajohdon käytyä tarpeettomaksi tai tultua elinkaarensa päähän, voima-
johto puretaan. Suurin osa purettavasta materiaalista on pylväistä ja johtimista syntyvää metallijätettä, joka voi-
daan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan myös maanalaiset perustuspilarit pelloilta ja pihoilta. Ne 
osat, mitä ei voida kierrättää materiaalina, käytetään energiaksi. 

 Turvaetäisyydet 

Tuulivoimapuistoa tai yksittäisiä voimaloita ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista tuulivoi-
mapuiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin turvallisuussyistä rajoittamaan aktiivisten 
työvaiheiden välittömässä läheisyydessä. Tuulivoimapuiston käyttöaikana huoltotieverkosto on maanomistajien 
vapaasti käytettävissä eikä tuulivoimapuiston alueella liikkumista ei rajoiteta 

Viranomaiset ovat määritelleet suosituksia turvaetäisyyksiksi myös tuulivoimahankkeissa. Voimalan ja yleisen tien 
välinen turvaetäisyys on vähintään voimalan maksimikorkeus plus maantien suoja-alue, joka on 20–30 metriä (Lii-
kenneviraston ohje 8/2012), eli Pyöriännevan hankkeessa 340–350 metriä. 

Liikenneministeriön teettämien laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että henkilöön osuu voimalasta pudon-
nutta jäätä, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuosittain talven aikana oleskelee yhden tunnin 
noin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta (Göransson 2012). Laskelman mukaan jään putoamisen 
aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes olematon. Mahdollisena riskialueena voidaan laajimmillaan käytännössä 
pitää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen voimalan tornin korkeus ja roottorin halkaisija (STY ry 2021). 

Voimaloiden etäisyys kantaverkkoon kuuluvista voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voimajohtojen joh-
toalueen ulkoreunasta mitattuna vähintään puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ympäristöministeriö 
2016), eli Pyöriännevan hankkeessa 480 metriä.  
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6 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017 3§ ja 4§) mukaan kertoa tiedot arvioitavan hank-
keen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Lähimmät toiminnassa olevat tuulivoimalat ovat Piiparinmäen tuulivoimapuistossa. Alle 20 kilometrin säteelle Pyö-
riännevan alueelta sijoittuvat myös tuotannossa olevat Kokkonevan ja Metsälamminkankaan tuulivoimapuistot. 
Pyöriännevan koillispuolelle noin 4 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Löytösuon tuulivoimahanke. Lisäksi alle 20 kilo-
metrin etäisyydelle sijoittuu useita muita tuulivoimahankkeita.   

30 kilometrin säteelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet otetaan huomioon tehtäessä Pyöriännevan mallinnuksia sekä 
havainnekuvia. Kauempana olevat tuulivoimapuistot ja hankkeet otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa siinä 
mittakaavassa kuin mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan aiheutua. 

Alle 30 kilometrin etäisyydellä tällä hetkellä tiedossa olevat hankkeet on esitetty alla olevassa seuraavassa taulu-
kossa. 

Taulukko 7. Muut toiminnassa tai rakenteilla olevat tuulivoimapuistot ja tuulivoimahankkeet (30 km) säteellä. 

Hanke Voimalat Tila Etäisyys km Suunta 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys alle 30 kilometriä 

Piiparinmäki 41 toiminnassa 0 itä 

Kokkosuo 20 YVA-menettely tai kaavoitus 9 kaakko 

Löytösuo 15–35 YVA-menettely tai kaavoitus 4 koillinen 

Luolakangas 9 YVA-menettely tai kaavoitus 14 kaakko 

Metsälamminkangas 24 toiminnassa 10 koillinen 

Kokkoneva 9 toiminnassa 11 luode 

Uljua 50–80 YVA-menettely tai kaavoitus 12 luode 

Konnunsuo 28–34 YVA-menettely tai kaavoitus 13 lounas 

Pilpankangas 30 YVA-menettely tai kaavoitus 22 lounas 

Harsunlehto 8 YVA-menettely tai kaavoitus 15 kaakko 

Naulakangas 6 
luvitettu tai kaavoitus val-
mis 

23 pohjoinen 

Painuan kanava 9 YVA-menettely tai kaavoitus 25 pohjoinen 

Katajamäki 55 YVA-menettely tai kaavoitus 28 kaakko 

Halmemäki 40–60 YVA-menettely tai kaavoitus 30 lounas 



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 60 (177) 
 

 

Kuva 39. Muut tuulivoimalahankkeet Pyöriännevan hankealueen ympäristössä. 
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Kuva 40. Piiparinmäen tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron sijainnit suhteessa hankealueeseen ja hankkeen säh-
könsiirtovaihtoehtoihin. 
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Kuva 41. Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot, Piiparinmäen sähkönsiirto, olemassa olevat voimalinjat ja Järvi-
linjan suunnitelma.
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7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT  

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu alla olevaan tauluk-
koon. Taulukossa 9 on lisäksi esitetty mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus ja yhteysviranomai-
sen siitä antama perusteltu päätelmä. 

Taulukko 8. Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Maankäyttöoikeudet ja -sopimukset  Hankevastaava 

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

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Pyhännän kunnanvaltuusto 

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) 

Pyhännän kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen 

Sähkömarkkinalain mukainen hanke-
lupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Liittymissopimus sähköverkkoon  Hankkeesta vastaava 

Erikoiskuljetuslupa Liikenneministeriön päätös erikois-
kuljetuksista ja erikoiskuljetusajo-
neuvoista (1715/92) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto /  

Lentoestelupa 

Ilmailulaki (864/2014)  Fintraffic / Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficom 

Puolustusvoimien hyväksyntä Tuulivoimaloiden vaikutukset tutka-
havaintoihin ja Puolustusvoimien 
toimintaan. Hyväksyntä on edelly-
tyksenä hankkeen toteuttamiselle. 

Puolustusvoimien pääesikunta 
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Taulukko 9. Mahdollisesti tarvittavat luvat. 

 

 
 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/Toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Pyhännän kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen 

Vesilain mukainen lupa 
Vesilaki (587/2011) 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 

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

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Liittymälupa maantiehen 
Laki liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä (503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa kaapeleiden ja johtojen sijoit-
tamiseen yleiselle tiealueelle 

Laki liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä (503/2005) 47 §:n mukainen 
poikkeamislupa 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Muinaismuistolain kajoamislupa Muinaismuistolaki (295/1963 11§ ja 
13§) 

Museovirasto 

Maa-ainesten ottolupa Maa-aineslaki (555/1981) Kunnan lupaviranomainen 
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8 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 Alueen yleiskuvaus  

Suunniteltu tuulivoimapuiston alue sijaitsee Pyhännän kunnan koillisosassa. Etäisyyttä hankealueen rajalta Kainuun 
maakuntarajalle on noin neljä kilometriä ja Pohjois-Savon maakuntarajalle noin 14 kilometriä. Pyhännän keskustaa-
jama sijaitsee noin 12 kilometrin etäisyydellä hankealueen lounaispuolella ja Siikalatvan keskustaajama noin 35 
kilometrin etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Pyöriännevan tuulivoimapuisto kattaa noin 2 580 hehtaarin 
laajuisen alan. Tuulivoimapuiston alueella on hieman yli 30 eri maanomistajaa, joista suurin osa on yksityisiä maan-
omistajia. 

Hankealue on vahvasti metsätalouskäytössä ja alueella on runsaasti ojitettua turvemaata. Alueeseen rajautuu pie-
nehköt Ruoholampi ja Mustalampi. Alueelle tai lähialueelle ei sijoitu järviä tai suurempia lampia. Hankealueen ete-
läosissa virtaa Siikajoki, idässä Pahkapuro ja luoteessa on Kuurajoen latvavesiä. Alueella on olemassa olevaa met-
sätieverkostoa. 

Hankealueen itäpuolella sijaitsee tuotannossa oleva Piiparinmäen tuulivoimapuisto, jonka voimaloiden napakor-
keus on 155 m ja kokonaiskorkeus on 230 m. Hankealueen itäpuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä sijaitsee 
pohjois-eteläsuuntainen Murronkangas-Piiparinmäki Kajave Oy:n 110 kV voimajohtolinja.  

 

Kuva 42. Hankealue ja sähkönsiirtoreittivaihtoehdot ilmakuvassa.  
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 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

8.2.1 Yhdyskuntarakenne 

Hankealue ja sen lähiympäristö on pääosin metsätalousaluetta. Lähin taajama on Pyhännän keskusta, joka sijaitsee 
hankealueen länsipuolella noin 12 km etäisyydellä hankealueesta. Vuolijoen taajama sijaitsee noin 17 km hanke-
alueesta itään. Kyläasutusta on lännessä Tavastkengän kylässä lähimmillään noin kymmenen kilometrin etäisyydellä 
hankealueesta. Hankealueen länsipuolelle sijoittuu maaseutuasutusta. 

Sähkönsiirtovaihtoehtojen alue on harvaan asuttua. Sähkönsiirtovaihtoehtojen itäpäässä sijaitsee enimmikseen 
maaseutuasutusta. Vuolijoen sähköaseman läheisyyteen sijoittuu myös kylä- ja pienkyläasutusta. Sähkönsiirtoreit-
tivaihtoehtoja lähin taajama sijaitsee Otanmäellä, lähimmillään noin 150 metrin etäisyydellä sähkönsiirtovaihtoeh-
dosta VE1 ja noin 560 metrin etäisyydellä sähkönsiirtovaihtoehdosta VE3. 

 

Kuva 43. Yhdyskuntarakenne hankealueen läheisyydessä. 

8.2.2 Asutus ja väestö 

Pyhännällä oli vuoden 2020 lopussa 1 593 asukasta. Asutus on keskittynyt Pyhännänjärven läheisyyteen sekä kyliin 
tieyhteyksien ja vesistöjen varsille. Vuonna 2020 kunnan taajama-aste oli 55,4 %. 

Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua. Pyöriännevan tuulivoimapuiston itäpuolelle ei sijoitu lainkaan asu-
tusta. Tiiviimpää asutusta sijoittuu Siikajoen läheisyyteen hankealueen länsipuolelle 5–10 km etäisyydelle hanke-
alueesta. Loma-asutus lähiympäristössä on harvahkoa, sijoittuen asutuksen sekaan jokivarsille. Saaresjärven ran-
noilla on loma-asutusta hankealueen kaakkoispuolella noin 10 km etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi loma-asutusta 
on Ahvenjärven ympäristössä hankealueen pohjoispuolella. 
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Lähin asuinrakennus sijoittuu Kiviojalle noin 600 metrin etäisyydelle hankealueen rajasta. Alle 2 km etäisyydelle 
hankealueesta sijoittuu 9 asuinrakennusta. Maastotietokannan mukaan hankealueelle sijoittuu kaksi lomaraken-
nusta, yksi alueen itäosaan ja toinen alueen länsirajan lähelle. Lisäksi muutamia yksittäisiä lomarakennuksia sijoit-
tuu alle 1 km etäisyydelle hankealueen rajasta. Viiden kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee 72 vakituista ja 46 
lomarakennusta. 

 

Kuva 44. Asukkaat hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ympäristössä (Tilastokeskus 2020, 2021). 
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Kuva 45. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. Etäisyysvyöhyke 2 km han-
kealueesta. 
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Kuva 46. Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. Etäisyysvyöhyke 2 km han-
kealueesta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tuulivoimapuistoalueen ympäristön asukkaiden, asuinrakennusten ja vapaa-
ajan asuntojen määrät. Etäisyydet on mitattu hankealueesta, jolloin etäisyydet suunniteltuihin voimaloihin ovat 
suuremmat. Tarkemmassa tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelussa tuulivoimaloiden sijaintipaikat pyritään sijoitta-
maan vähintään 2 km etäisyydelle vakituisesta asutuksesta. 

 

Taulukko 10. Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaiden määrät vuoden 2019 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruu-
tutietokanta 2020) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät (Lähde: Maanmittaus-
laitos, maastotietokanta 2022). 

Etäisyys hankealueesta Asukkaita Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja 

2 km tai alle 8 9 22 (joista 2 hankealueella) 

5 km tai alle 118 72 46 

10 km tai alle 295 179 94 

 

8.2.3 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 toimin-
nassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto 
korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
voitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat 
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yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyt-
töä ja energiahuoltoa. 

Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

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

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-
massa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tul-
vavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

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 toimintamahdollisuudet. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehdi-
taan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin 
ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

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

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvitta-
vien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijai-
sesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

 Kaavoitus 

8.3.1 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa kolme Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavaa. Lisäksi hankealueella on vireillä Poh-
jois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laadinta. Kaikki sähkönsiirtoreitit sijoittuvat myös Kai-
nuun maakunnan alueelle sekä vaihtoehdot SVE1, SVE2 ja SVE4 myös Pohjois-Savon maakunnan alueelle. Kainuussa 
on voimassa viisi maakuntakaavaa sähkönsiirtoreiteillä sekä valmisteilla tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen. 
Pohjois-Savossa on voimassa neljä maakuntakaavaa sähkönsiirtoreiteillä sekä valmisteilla Pohjois-Savon maakun-
takaava 2040, 2. vaihe. 
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Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevat kaavat: 

1. vaihemaakuntakaava 

Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015. 
Lainvoimaiseksi kaava tuli 3.3.2017. Maakuntakaavassa on käsitelty seuraavia aihepiirejä:  

• energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotanto-
alueet) 

• kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat 
• luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat) 
• liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka. 

2. vaihemaakuntakaava 

Toinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja saanut lainvoiman 2.2.2017. Maa-
kuntakaavassa on käsitelty seuraavia aihepiirejä: 

• maaseudun asutusrakenne 
• kulttuuriympäristöt 
• virkistys- ja matkailualueet 
• seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet 
• seudulliset ampumaradat 
• puolustusvoimien alueet 

3. vaihemaakuntakaava 

Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja saanut lainvoiman 17.1.2022. Maa-
kuntakaavassa on käsitelty seuraavia aihepiirejä: 

• Pohjavesi- ja kiviainesalueet (POSKI-hanke) 

• Mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet (PORTTI-selvitys) 

• Oulun seudun liikenne ja maankäyttö (Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030) 

• Tuulivoima-alueiden tarkistukset 

• Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset 

• Muut tarvittavat päivitykset 
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Kuva 47. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmäkartasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022). Han-
kealue ja sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot on lisätty kaava-alueen päälle.  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueella olevat yhdistelmämaakuntakaavan toiminnot ja merkinnät: 

 

TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE (tu-1) (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvia suoalueita.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen 
ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin sekä poronhoi-
toalueella turvattava poronhoidon edellytykset.  

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden 
ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, 
jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä 
sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tu-
lee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön.  

Alla lueteltujen soiden turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimettyjen 
purojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1.vmkk):  

Suon nimi ja valuma-alue                     Pikkujoki tai puro  

Aittosuo, 60.064                                     Aitto-oja  

Jaalangansuo, 60.074                              Jaalankajoki  
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Lavasuo-Alavuotto, 60.035                     Haaraoja  

Mantilansuo W, 60.036                           Leipioja  

Murtosuo, 60.063                                     Juurikkaoja  

Pahasuo, 60.074                                       Jaalankajoki  

Pyörösuo, 60.026                                      Vuotonoja 

 

TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE (tu-2) (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan suoalueita, jotka soveltuvat pääosin turvetuotantoon.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon luonnonarvot, vaikutuk-
set asutukseen ja kulttuuriympäristöön, tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin 
sekä poronhoitoalueella turvattava poronhoidon edellytykset. 

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueiden 
ominaisuudet, paikalliset maankäyttötarpeet ja suoluonnon tila ja pyrittävä käyttöön, 
jonka aiheuttama vesistökuormitus ei vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista. Jälkikäytön suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään maatalouskäyttöä 
sellaisilla alueilla, joilla on maatalousmaan tarvetta, kuitenkin poronhoitoalueella tu-
lee välttää alueiden ottamista maatalouskäyttöön. 

Alla mainitun suon turvetuotanto on suunniteltava varmistaen, ettei nimettyjen pu-
rojen luonnontilaan voi aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia (1.vmkk):  

Suon nimi ja valuma-alue                     Pikkujoki tai puro  

Leipisuo-Kapustasuo, 60.036               Leipioja 

 

TURVETUOTANTOALUE (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla 
on voimassa oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten. 

 

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä on osoitettu sähköverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet sekä kaavan 
laatimisvaiheessa toteutumiseltaan epävarmojen tuulivoima-alueiden sähkönsiirto-
yhteydet.  

Lisäksi Pyöriännevan tuulivoimapuiston vaikutusaluetta koskevat yhdistelmämaakuntakaavassa seuraavat toimin-
not ja merkinnät: 

 

LUONNONSUOJELUALUE (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoi-
tettuja alueita.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaa-
ranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen luonnon mo-
nimuotoisuuden sekä alueiden välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennus-
lupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 § mukainen elinkeino- liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen lausunto. 
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NATURA 2000 –VERKOSTOON KUULUVA ALUE (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura 2000 -verkoston 
alueet. 

 

POHJAVESIALUE (3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I luokka / 1- 
luokka) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokka) / muut vedenhankintakäyttöön so-
veltuvat (2-luokka) pohjavesialueet.  

Suunnittelumääräykset:  

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on si-
joitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialu-
eista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella 
tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittami-
sesta. 

 

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat aluemaiset rakennetut kulttuu-
riympäristöt ja tieosuudet. Osa kohteista ei näy kaavakartalla; luettelo kaikista maa-
kunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä ja -kohteista on esi-
tetty 2. vaihemaakuntakaavan selostuksen liitteissä 4 ja 5 sekä 3. vaihemaakuntakaa-
van selostuksen liitteessä 5 a.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön maakunnallisten 
arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. Suunnittelussa 
tulee erityisesti kiinnittää huomiota Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympä-
ristö 2015 -selvitykseen kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin. 

 

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE (2. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Pohjois-Pohjan-
maan päivitysinventointi 2013-2015; Kainuun päivitys- ja täydennysinventointi 2011– 
2013). Luettelot alueista on esitetty 2. vaihemaakuntakaavan ja 3. vaihemaakunta-
kaavan kaavaselostuksissa.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomi-
oon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot.  

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoite-
tun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristö-
arvot. 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen 
säilymistä. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.  



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 

 
FCG Finnish Consulting Group  75 (177) 
 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota selvityksissä Arvokkaat maisema-
alueet Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi (Pohjois-Poh-
janmaan liitto, julkaisu B:86, 2015) sekä Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanäh-
tävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivi-
tys- ja täydennysinventointi 2011-2013 (Maaseutumaisemat – arvokkaiden maisema-
alueiden inventointi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2013) esitetyissä alue-
kuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

 

ARVOKAS HARJUALUE (3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen harjujensuoje-
luohjelman mukaiset harjualueet ja muut vähintään seudullisesti arvokkaat harjualu-
eet.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, 
luonnon merkittäviä kauneusarvoja, erikoisia luonnonesiintymiä tai muinaisjäännök-
siä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingolli-
sia muutoksia. 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv-1) (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten 
tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista ra-
kentamisrajoitusta. Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluette-
loon.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, 
linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on var-
mistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että val-
takunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.  

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 
johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloi-
den vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata po-
ronhoidon edellytykset. 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat yhdistelmämaakuntakaavan toiminnot ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv-1) (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkityksel-
tään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei 
ole voimassa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku merkin-
nän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutuk-
seen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä 
pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentami-
sen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei 
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asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että val-
takunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.  

Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tut-
kajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle 
sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toi-
mintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4  

VALTATIE (vt) / KANTATIE (kt) (1. ja 3.vmkk)  

Suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään ke-
vyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkes-
kusten ja koulujen läheisyydessä. 

SVE1, SVE4 

 

LUONNONSUOJELUALUE (1. ja 3.vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suo-
jeltaviksi tarkoitettuja alueita.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa 
siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta, vaan pyritään 
edistämään alueen luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välis-
ten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta 
tulee pyytää MRL 133 § mukainen elinkeino- liikenne- ja ympäristö-
keskuksen lausunto. 

Pohjois-Pohjanmaan valmisteilla olevat kaavat: 

Energia- ja Ilmastovaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on parhaillaan valmisteilla. Maakuntahallitus käsitteli 
kaavoituksen vireille tulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kokouksessaan 
11.10.2021 (§ 129). Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.10.-3.12.2021.  

Valmisteluvaiheen kuulemisaineisto käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.6.2022. Maakuntahallitus päätti asettaa 
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 
§ ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnosaineisto oli nähtä-
villä 8.8.-23.9.2022 välisenä aikana. 
 
Vaihemaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat ovat: 

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

mat ja selvitykset, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun seudun Kehityskuva 2030+) 
• Energiantuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja EMMI-hanke) 
• Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke) 
• Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen 

(Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla EMMI-hanke on Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa -teeman kärki-
hanke)  

https://ppliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021145-5
https://ppliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021145-5
https://ppliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021145-5
https://ppliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022210
https://ym.fi/alueidenkayton-kehityskuva
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/tuuli-hanke/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/emmi/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/tuuli-hanke/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/emmi/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/mako2025/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/mako/mako2025/
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Kuva 48. Ote valmisteilla olevasta Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavasta. Hanke-
alue ja alustava sähkönsiirtoreitti on lisätty kaavakartan päälle. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022)  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueella olevat energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen toimin-
not ja merkinnät: 

 

POTENTIAALINEN TUULIVOIMALOIDEN ALUE  

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

Suunnittelumääräykset:  

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuulivoima-alueen tuotta-
man energian jatkokäyttöön. Alueen tuottama energian voidaan hyödyntää paikalli-
sessa suljetussa sähköverkossa, liittää se kantaverkkoon, tai muuntaa se varastoita-
vaan muotoon.  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, 
linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on var-
mistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että val-
takunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Lisäksi tulee ottaa huomioon len-
toliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden 



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 78 (177) 
 

koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien 
toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 
UUSI PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV  

Merkinnällä on osoitettu voimajohtohankkeiden YVA-menettelyn perusteella valitut 
linjaukset tai muutoin rakentamisen edellytykset täyttävät voimajohtojen linjaukset. 
Merkintää koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakenta-
misrajoitus 

Lisäksi Pyöriännevan tuulivoimapuiston vaikutusaluetta koskevat energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnok-
sen seuraavat toiminnot ja merkinnät: 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE  

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään seudullisten 
tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukaista ra-
kentamisrajoitusta. Luku merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen alueluette-
loon.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, 
linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia. Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on var-
mistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että val-
takunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Lisäksi tulee ottaa huomioon len-
toliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden 
koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien 
toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 

POHJAVESIALUE  

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankintaa varten tärkeät (I luokka / 1- 
luokka) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokka) / muut vedenhankintakäyttöön so-
veltuvat (2-luokka) pohjavesialueet.  

Suunnittelumääräykset:  

Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on si-
joitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialu-
eista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella 
tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maaainesten ottotarpeiden yhteensovittami-
sesta. 



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 

 
FCG Finnish Consulting Group  79 (177) 
 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen 
toiminnot ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE  

Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat merkitykseltään 
seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole voi-
massa MRL 33 § mukaista rakentamisrajoitusta. Luku merkinnän yh-
teydessä viittaa kaavaselostuksen alueluetteloon.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset asutuk-
seen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä 
pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakentami-
sen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei 
asutukselle aiheudu merkittäviä melu- ja välkevaikutuksia ja että val-
takunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Lisäksi tulee ottaa 
huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajärjestelmistä 
johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä 
tuulivoimaloiden vaikutukset puolustusvoimien toimintaan. Poron-
hoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset. 

 
Kainuun voimassa olevat kaavat: 

Kainuun maakuntakaava 2020 

Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja Valtioneuvosto 
on vahvistanut maakuntakaavan 29.4.2009 (valtioneuvoston päätös YM3/5222/2007). Kaava on saanut lainvoiman 
KHO:n päätöksillä 13.10.2009 ja 20.2.2013. Maakuntakaava 2020 kattaa koko Kainuun alueen ja siinä on käsitelty 
kaikki kaavan valmistelu aikana tunnistetut keskeiset maankäyttömuodot. 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja se on vahvistettu ympäristömi-
nisteriössä 19.7.2013 (ympäristöministeriön päätös YM2/5222/2012). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristömi-
nisteriön vahvistuspäätöksestä tehdyt valitukset 16.2.2015 (taltionumero 384: dnrot 2683/1/13 ja 2687/1/13). 
Kaava koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. 

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 

Lainvoimainen Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettu 
ympäristöministeriössä 7.3.2016 (ympäristöministeriön päätös YM7/5222/2014). Kaava koskee vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta Kainuussa. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristömi-
nisteriössä 31.1.2017. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehdyn valituksen 
21.5.2019 (taltionumero 2294, dnro: 6425/1/17). Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa. 

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 

Lainvoimainen Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019. Kainuun vai-
hemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitet-



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 80 (177) 
 

tavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maa-
kuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun 
kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 

 

Kuva 49. Ote Kainuun maakuntakaavayhdistelmäkartasta (Kainuun liitto 2022). Sähkönsiirtoreitit on lisätty 
kaava-alueen päälle. 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat yhdistelmämaakuntakaavan toiminnot ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (Kainuun tuulivoimamaakuntakaava) 

Osa-aluemerkinnällä tv osoitetaan alueita, jotka soveltuvat merkityk-
seltään vähintään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. 
Merkinnällä osoitetaan alueen erityisominaisuutta potentiaalisena 
tuulivoimatuotantoon soveltuvana alueena. Alueiden päämaankäyttö-
luokka on kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin 
maa- ja metsätalous. Maakuntakaavan merkinnöillä ei osoiteta yksit-
täisten tuulivoimaloiden sijaintia, eikä määritetä alueiden kokonaisvoi-
malamäärää, alueille sijoitettavien voimaloiden suurinta sallittua kor-
keutta tai voimalatehoa.  

Alueella ei ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamis-
rajoitusta.  

Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueella tarkoitetaan lähtökohtai-
sesti vähintään kymmenen (10) teollisen kokoluokan voimalan muo-
dostamaa aluetta. Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-alueella 
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maakuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana pide-
tään vähintään viittä (5) teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden 
muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan tai osittain alle 
3 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedelly-
tykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, 
kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat ra-
joitteet.  

Alueiden tv-4 Piiparinmäki-Kokkosuo, tv-5 Murtomäki suunnittelussa 
on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke yksinään tai yhdessä 
muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna ei luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 
2000 -verkoston alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.  

Maakuntakaavan toteuttamisessa alueilla tv-4 Piiparinmäki-Kokkosuo 
ja tv-5 Murtomäki, ja niiden suunnittelussa on otettava huomioon 
luontoarvot ja LSL 49 § 1 mom. mukaisesti luontodirektiivin liitteen IV 
(a) lajit, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty.  

SVE3 

 

SUOJELUALUE TAI –KOHDE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun 
vaihemaakuntakaava 2030)  

Merkinnällä S osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät 
maankäyttö- ja rakennuslain tai vesilain nojalla suojellut tai suojelta-
vaksi tarkoitetut alueet sekä valtion maalla olevat Metsähallituksen 
omalla päätöksellä muodostetut tai muodostettavat virkistys-, suojelu- 
tai ympäristöarvometsät tai soidensuojelualueet. Alueilla on voimassa 
MRL 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  

Suojelumääräys (MRL 30.2 §):  

Ennen vallitsevien olosuhteiden muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä 
on ao. erityisviranomaiselle varattava mahdollisuus lausunnon antami-
seen. Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupa-
hakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ELY-
keskuksen tai vastaavan toimivaltaisen viranomaisen lausunto.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota alueen suojeluarvojen säilymiseen. Alueille laadittavissa hoito- ja 
käyttösuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon vir-
kistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen. 

SVE2, SVE3 

 

VALTATIE/KANTATIE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihe-
maakuntakaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan valtatiet / kantatiet. Alueella on voimassa 
MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  

Suunnittelumääräys:  
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään ke-
vyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti kyläkeskusten ja kou-
lujen läheisyydessä. 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 

YHDYSTIE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakunta-
kaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti tai matkailun kannalta erityisen 
merkittävät yhdystiet. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen 
ehdollinen rakentamisrajoitus. 

SVE1, SVE3, 
SVE4 

 

ULKOILUREITTI (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakun-
takaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan vähintään ylikunnalliset ja maakunnallisesti 
merkittävät yleisen liikkumisen kannalta tärkeät ohjeelliset ulkoilurei-
tit. Reitit voidaan perustaa sopimuksilla tai ulkoilulain mukaisesti. 

SVE1, SVE3, 
SVE4 

 

MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kai-
nuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Matkailun vetovoimamerkinnällä mv osoitetaan maakunnan matkailu- 
ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Nii-
hin sisältyvät matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, suo-
jelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkis-
tystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus. 

SVE3 

 

VIRKISTYS- JA MATKAILUKOHDE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kai-
nuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Virkistys- ja matkailukohteina esitetään vähintään seudullista merki-
tystä omaavia matkailukohteita, joiden toimintaan liittyy olennaisena 
osana kohdealueen ja sen lähiympäristön virkistyskäyttö sekä alueen 
matkailullinen kehittäminen. 

SVE1, SVE3, 
SVE4 

 

ENERGIAHUOLLON ALUE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vai-
hemaakuntakaava 2030)  

Merkinnällä en osoitetaan maakunnan energiahuollon kannalta tär-
keät voimalat sekä muuntamoja sähköasema-alueet. Alueella on voi-
massa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys:  

Vesivoimalaitosalueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otet-
tava huomioon vaelluskalojen nousuesteen poistamiseksi tarvittavan 
kalatien rakentaminen.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varautua uusien pääsäh-
köjohtoyhteyksien kytkeytymiseen ko. alueelle. 

SVE1, SVE4 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV, 220 kV, 110 kV (Kainuun maakuntakaava 
2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  
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Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n, 220 kV:n ja 110 kV:n kantaverkon ja 
110 kV:n alueverkon nykyiset pääsähköjohdot (voimajohdot). Pääsäh-
köjohdon jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän johto-
jen lukumäärän. Alueilla on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdol-
linen rakentamisrajoitus. 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖJOHTO 110 kV (Kainuun maakuntakaava 
2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan uudet ohjeelliset 110 kV:n pääsähköjohdot. 
Pääsähköjohdon jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän 
johtojen lukumäärän. Alueilla on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen 
ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrittävä sijoitta-
maan samaan tai olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen. 

SVE1, SVE4 

 

AMPUMARADAN OHJEELLINEN MELUALUE (Kainuun vaihemaakunta-
kaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan siviilikäytössä olevien ampumaratojen ohjeelli-
set melualueet sekä siviilikäytössä ja puolustusvoimien käytössä olevan 
Hoikanportin ampumaradan melualue.  

Suunnittelumääräys:  

Alueelle ei tule suunnitella sijoitettavaksi uusia asuntoja tai muita me-
lulle herkkiä toimintoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamien ampumaratojen ai-
heuttaman melutason ohjearvojen vaatimukset.  

Rakentamismääräys:  

Hoikanportin ampumaradan melualueella ei sallita uusien rakennusten 
rakentamista. Olemassa olevien asuinrakennusten peruskorjaaminen 
ja laajentaminen on sallittu, mikäli se ei lisää uusien asuntojen luku-
määrää. 

SVE1, SVE4 

 

MAA-AINESTEN OTTOALUE (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Merkinnällä eo osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät kallioki-
viainesten ottoalueet. 

SVE1, SVE4 

 

AMPUMARATA (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä ja siviilikäytössä 
olevia ampumaratoja, joihin kohdistuu vähintään seudullisesti tai maa-
kunnallisesti tärkeitä kehittämistarpeita sekä maankäytöllisten edelly-
tysten turvaamis- ja yhteensovittamistarpeita muun maankäytön 
kanssa. 

Suunnittelumääräys:  

Ampumaradan suunnittelussa on otettava huomioon ampumaratatoi-
minnan ympäristövaikutukset sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia.  
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Ampumaratojen Huhtikangas, Kalevala, Multiharju, Multikangas, Risti-
lampi, Ruho ja Vuokatti jatkosuunnittelussa tulee huolehtia siitä, ettei 
ampumaradan toiminnalla aiheuteta pohjavesien pilaantumisvaaraa. 

SVE1 

 

VIRKISTYSALUE (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaa-
kuntakaava 2030)  

Merkinnällä V osoitetaan vähintään seudullisia virkistysalueita ja seu-
dullisesti merkittäviä virkistysalueita ja virkistyskäytön kehittämisalu-
eita taajama-alueiden ulkopuolella. Alueella on voimassa MRL 33.1 §:n 
mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  

Suunnittelumääräys:  

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota alueen virkistyskäytön kehittämiseen sekä luonnon ja ympäris-
töarvojen säilymiseen. Alueen toteuttaminen ei saa vaarantaa alueella 
sijaitsevan tai siihen rajoittuvan Natura-alueen suojelun perusteena 
olevia luonnonarvoja. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 
133 §:n mukaisesti alueellisen ELY-keskuksen tai vastaavan toimivaltai-
sen viranomaisen lausunto.  

Rakentamismääräys:  

Alueelle saa rakentaa yleistä virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja ra-
kennuksia. 

SVE1, SVE3, 
SVE4 

 

MOOTTORIKELKKAILUREITTI (Kainuun vaihemaakuntakaava 2030)  

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittä-
vät yleisen liikkumisen kannalta tärkeät ohjeelliset moottorikelkkailu-
reitit. 

SVE1, SVE4 

 

PARANNETTAVA YHDYSRATA/SIVURATA JA LIIKENNEPAIKKA (Kai-
nuun vaihemaakuntakaava 2030) 

Merkinnällä osoitetaan parannettavat yhdysradat/sivuradat ja liiken-
nepaikat. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus. 

Kainuun valmisteilla olevat kaavat: 

Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos oli 
julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022. 
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Kuva 50. Ote valmisteilla olevasta Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 luonnoksesta (Kainuun liitto 
2022). Sähkönsiirtoreitit on lisätty kaava-alueen päälle.  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat tuulivoimamaakuntakaava 2035 luonnoksen toiminnot 
ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 KV, 220 KV, 110 KV  

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n 220 kV:n ja 110 kV:n kantaverkon ja 
110 kV:n alueverkon nykyiset pääsähköjohdot (voimajohdot). Pääsäh-
köjohdon jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa johtokäytävän johto-
jen lukumäärän. Alueilla on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdolli-
nen rakentamisrajoitus. 

SVE1, SVE4 

 

PÄÄSÄHKÖJOHDON YHTEYSTARVE 400 KV, 110 KV  

Merkinnällä osoitetaan uudet 400 kV:n ja 110 kV:n pääsähköjohtojen 
yhteystarpeet. Pääsähköjohdon jännitetasoon lisätty merkintä osoittaa 
johtokäytävän uusien johtojen lukumäärän. Alueella ei ole voimassa 
MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamisrajoitusta.  

Suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrit-
tävä sijoittamaan samaan tai olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen. 
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SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 

TUULIVOIMALOIDEN ALUE  

Osa-aluemerkinnällä tv osoitetaan alueita, jotka soveltuvat merkityksel-
tään vähintään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Mer-
kinnällä osoitetaan alueen erityisominaisuutta potentiaalisena tuulivoi-
matuotantoon soveltuvana alueena. Alueiden päämaankäyttöluokka on 
kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja 
metsätalous. Maakuntakaavan merkinnöillä ei osoiteta yksittäisten tuu-
livoimaloiden sijaintia, eikä määritetä alueiden kokonaisvoimalamää-
rää, alueille sijoitettavien voimaloiden suurinta sallittua korkeutta tai 
voimalatehoa. 

Alueella ei ole voimassa MRL 33.1 §:n mukaista ehdollista rakentamis-
rajoitusta.  

Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueella tarkoitetaan lähtökohtai-
sesti vähintään kymmenen (10) teollisen kokoluokan voimalan muodos-
tamaa aluetta. Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-alueella maa-
kuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana pidetään vä-
hintään kolmen (3) teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muo-
dostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan tai osittain alle 5 ki-
lometrin etäisyydellä Oulujärvestä. 

Suunnittelumääräys:  

Alueen suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien kehittämistar-
peet ja toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustus-
voimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien tur-
vaamisesta johtuvat rajoitteet.  

Alueiden tv-3 Kivivaara-Peuravaara ja tv-13 Lamankangas-Valkeiskangas 
tuulivoimaloiden sijoittelun ja tuulivoimaloiden määrän suunnittelulla 
on turvattava alueella todetun rauhoitetun petolintulajin suotuisa suo-
jelutaso.  

Alueiden tv-2 Lumivaara, tv-4 Piiparinmäki, tv-5 Murtomäki, tv-10 Mur-
tiovaara, tv-13 Lamankangas-Valkeiskangas, tv-14 Tuomaanmäki, tv-15 
Ruoholamminlehto, tv-21 Kytölehto, tv-22 Löytövaara, tv-24 Kivikangas, 
tv-26 Sivakkalehto, tv-30 Harmajapää ja tv-33 Kiviharju suunnittelussa 
on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke yksinään tai yhdessä 
muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa tarkasteltuna ei luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 
2000 -verkoston alueiden perusteena olevia luonnonarvoja.  

Maakuntakaavan toteuttamisessa alueilla tv-2 Lumivaara, tv-3 Kivivaa-
raPeuravaara, tv-4 Piiparinmäki, tv-5 Murtomäki, tv-9 Varsavaara, tv-11 
Kintasmäki-Iso Koirakangas, tv-13 Lamankangas-Valkeiskangas, tv-14 
Tuomaanmäki, tv-15 Ruoholamminlehto, tv-23 Katajamäki, tv-24 Kivi-
kangas ja tv-26 Sivakkalehto ja niiden suunnittelussa on otettava huo-
mioon luontoarvot ja LSL 49 § 1 mom. mukaisesti luontodirektiivin liit-
teen IV (a) lajit, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on kielletty. 

Tuulivoimaloiden alueilla tv-2 Lumivaara, tv-3 Kivivaara-Peuravaara, 
tv21 Kytölehto, tv-22 Löytövaara, tv-30 Harmajapää ja tv-33 Kiviharju 
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suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja kehittämisedel-
lytykset sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoima-
loiden sijoittelun ja määrän suunnittelussa on otettava huomioon po-
ronhoidolle tärkeät alueet. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavia toi-
menpiteitä suunniteltaessa on valtion maiden osalta neuvoteltava asi-
anomaisen paliskunnan kanssa. 

 

Pohjois-Savon voimassa olevat kaavat: 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 7.12.2011. Maakuntakaavaan on vahvistettu ja hyväksytty 
muutoksia 15.1.2014, 1.6.2016 ja 19.11.2018. 

Pohjois-Savon tuulivoimakaakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan 15.1.2014. Kaavaa on täydennetty 
yhdellä potentiaalisella tuulivoima-alueella 1.6.2016 vahvistuneen kaupan maakuntakaavan yhteydessä. Kaavasta 
on kumottu viisi tuulivoima-aluetta 19.11.2018, jolloin maakuntakaavoissa on osoitettu Pohjois-Savoon kaikkiaan 
14 potentiaalista tuulivoima-aluetta.  

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 1.6.2016. Keskustatoimintojen aluei-
siin ja alakeskuksiin, keskustan ulkopuolella sijaitseviin vähittäiskaupan suuryksiköihin sekä taajamatoimintojen alu-
eisiin liittyviä suunnittelumääräyksiä on tarkistettu 19.11.2018.  

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: maakuntakaavan tarkistaminen 1. vaihe 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa. Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe on hyväk-
sytty maakuntavaltuustossa 19.11.2018. Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheessa on käsitelty lainsäädännön 
muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä, seurannassa ja sidostyhmäneu-
votteluissa esille nousseita teemoja, kuten vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, soidensuoje-
lualueet, pellot, sähkönsiirtolinjat, ampumaradat, moottoriurheilu- ja ajoharjoitteluradat, puolustusvoimien alueet 
ja suojavyöhykkeet, geoenergia, kaivostoimintojen alueet ja suojavyöhykkeet Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivok-
sen kohdalla, Päijänne-Saimaa -kanava, vt5 Leppävirran keskustan kohdalla, puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-
alueet sekä turvetuotannosta poistuvat alueet. 
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Kuva 51. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavayhdistelmäkartasta (Pohjois-Savon liitto 2022). Sähkönsiirtoreitit 
on lisätty kaava-alueen päälle.  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat yhdistelmämaakuntakaavan toiminnot ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

tv - Tuulivoima-alue (4)  

Merkinnällä osoitetaan potentiaaliset tuulivoima-alueet. Alueiden pää-
maankäyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoimaenergian tuotanto, 
yleisimmin maa- ja metsätalous.  

Rakentamismääräys:  

MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoima-alu-
eilla.  

Suunnittelumääräys 1:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tai suunnittelussa tulee pyytää lau-
sunnot asianomaisilta viranomaisilta mm. Puolustusvoimien tutkajärjestel-
mästä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista (ilmailulain 165§:n mukainen 
lentoestelupa) sekä myös liikenneväylien suojaetäisyyksistä ja telemastoista 
johtuvista rajoitteista jo ennen tuulivoimaloiden rakennuslupaa.  
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Suunnittelumääräys 2:  

Etenkin Pienen Neulamäen ja Linnanmäen tuulivoima-alueiden suunnitte-
lussa tulee varmistaa riittävät melusuojaetäisyydet asutukseen meluhaitto-
jen välttämiseksi.  

Suunnittelumääräys 3:  

Ennen tuulivoima-alueiden tarkempaa suunnittelua ja toimenpiteitä tulee 
olla yhteydessä museoviranomaiseen arkeologisen inventoinnin tarpeen ar-
vioimiseksi.  

Suunnittelumääräys 4:  

Tuulivoima-alueiden tv 11.800 Pieni Neulamäki, tv 28.800 Rahustenaho, tv 
28.801 Linnalankangas, tv 44.800 Maaselänmäki ja tv 44.801 Hiirikylä suun-
nittelussa on otettava huomioon, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa luon-
nonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 
2000 -verkostoon kuuluvien alueiden EteläKuopion lehdot ja lammet ja Kol-
misoppi-Neulamäki (SL 11.502, SL 11.503, VL 11.433, SL 11.506, SL 11.558, 
SL 11.594), Rahajärvi-Kontteroinen (SL 28.504, SL 28.508) ja PitkäsuoSärkän-
takanen (SL 44.559) ja Löytynsuo-Maamonsuo (SL 44.556), Pumpulikirkko 
(SL 44.545) ja Tiilikka (SL 44.541) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnit-
telussa on otettava huomioon erityisesti vaikutukset linnustoon. Natura-
alueiden suojeluperusteet ilmenevät kaavaselostuksen liitteestä 2.  

Suunnittelumääräys 5:  

Pienen Neulamäen, Suuri Palosen, Saaristenmäen, Takunkorven, Pisamanie-
men ja Kurenlahden tuulivoima-alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota maisemallisten vaikutusten vähentämiseen. 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

TUULIVOIMA-ALUE (tv) (5)  

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan potentiaaliset tuulivoima-alu-
eet. Alueiden päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoimaener-
gian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous.  

Rakentamismääräys:  

MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus ei ole voimassa tuulivoima-alu-
eilla.  

Suunnittelumääräykset:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tai suunnittelussa tulee pyytää lau-
sunnot asianomaisilta viranomaisilta mm. Puolustusvoimien tutkajärjestel-
mästä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista (ilmailulain 165§:n mukainen 
lentoestelupa) sekä myös liikenneväylien suojaetäisyyksistä ja telemastoista 
johtuvista rajoitteista jo ennen tuulivoimaloiden rakentamislupaa.  

Tuulivoima-aluetta suunniteltaessa tulee turvata puolustusvoimien toimin-
taedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toimin-
nasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat 
rajoitteet.  



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 90 (177) 
 

Tervalamminvuoren tuulivoima-alueen suunnittelussa tulee varmistaa riit-
tävät melu-suojaetäisyydet asutukseen meluhaittojen välttämiseksi.  

Ennen tuulivoima-alueiden tarkempaa suunnittelua ja toimenpiteitä tulee 
olla yhteydessä museoviranomaiseen arkeologisen inventoinnin tarpeen ar-
vioimiseksi.  

Tervalamminvuoren tuulivoima-alueen suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomioita maisemallisten vaikutusten vähentämiseen. 

SVE1, SVE2, 
SVE4  

YHDYSTIE TAI KOKOOJAKATU (1, 3)  

Kaavassa on merkitty yhdystiemerkinnällä (yt) yhdysteiden lisäksi myös nii-
den jatkeena olevat taajamarakenteen sisään jäävät merkittävimmät ko-
koojakadut. Yhdystiet toimivat etupäässä paikallis- ja kyläkeskusten sekä 
haja-asutusalueiden liikenneyhteyksinä. Yhdysteihin kuuluvat maantiet, 
jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ylempiin luokkiin.  

Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

Sähkönsiirtolinja ja jännite (6) Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 110 
kV ja 400 kV sähkönsiirtolinjat. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 

Pohjois-Savon valmisteilla olevat kaavat: 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe 

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on ollut nähtävillä luonnosvaihtoehtoina 11.1.-14.3.2022. Kaavassa 
käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia: 1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen, 2. liikennejär-
jestelmä, 3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus, 4. luonnonvarat, 5. kulttuuriympäristö, 6. energia, yhdys-
kuntatekniikka ja tekninen huolto ja 7. muut teemat. Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos. Maakuntakaavasta 
on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa: SVE1 Kyvykäs uudistuja ja SVE2 Rohkea kasvaja.
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Kuva 52. Ote valmisteilla olevasta Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 luonnoksen 2. vaiheen versiosta SVE1 
(Pohjois-Savon liitto 2022). Sähkönsiirtoreitit on lisätty kaava-alueen päälle.  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnoksen SVE2 toi-
minnot ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

VIHERVERKOSTO  

Merkinnällä osoitetaan viherrakenteen kehittämisperiaatteita ja 
viherrakenteeseen kuuluvia laajoja yhtenäisiä luontoalueita 
(tumma vihreä) ja luonnon ydinalueita (vaalea vihreä), joilla on 
maakunnallista merkitystä alueiden kytkeytyneisyyden, ekologis-
ten yhteyksien, luonnon monimuotoisuuden, maisemallisten ar-
vojen, virkistysarvojen tai ilmastonmuutoksen näkökulmista. Vi-
herverkostoon kuuluvilla alueilla pääasiallinen maankäyttö on 
esim. maa- ja metsätalous, mutta siihen kuuluu myös olevia Na-
tura 2000 -alueita ja luonnonsuojelualueita.  

Suunnitteluohje: 

Alueen suunnittelussa on turvattava metsätalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset. Alu-
een säilyminen yhtenäisenä on turvattava välttämällä alueen 
pirstomista muulla maankäytöllä siten, että syntyy alueen kokoon 
nähden vaikutuksiltaan laaja-alaisia, pysyviä tai pitkäkestoisia liik-
kumisesteitä. Luonnon monimuotoisuutta on lisättävä myös var-
sinaisten suojelualueiden ulkopuolella. Luonnonsuojelualueita on 
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täydennettävä maakunnalle tyypillisillä, mutta nykyisin alieduste-
tuilla luontotyypeillä ja luontotyyppiyhdistelmillä. 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

TUULIVOIMAPOTENTIAALINEN ALUE tv  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät (7 tai use-
amman voimalan käsittävät) tuulivoimapotentiaaliset alueet. Alu-
eiden päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoi-
maenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous.  

Suunnittelumääräykset:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tai suunnittelussa tulee 
pyytää lausunnot asianomaisilta viranomaisilta mm. Puolustus-
voimien tutkajärjestelmästä ja lentoliikenteen turvallisuusvaa-
teista (ilmailulain 165 §:n mukainen lentoestelupa) sekä myös lii-
kenneväylien suojaetäisyyksistä ja telemastoista johtuvista rajoit-
teista jo ennen tuulivoimaloiden rakentamislupaa.  

Tuulivoima-aluetta suunniteltaessa tulee turvata puolustusvoi-
mien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puo-
lustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyh-
teyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet.  

Ennen tuulivoima-alueiden tarkempaa suunnittelua ja toimenpi-
teitä tulee olla yhteydessä museoviranomaiseen arkeologisen in-
ventoinnin tarpeen arvioimiseksi.  

Tuulivoima-alueiden tarkemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden perusteena olevia 
luonnonarvoja. Natura-alueiden suojeluperusteet ilmenevät kaa-
vaselostuksen liitteestä X (ei vielä laadittu). Suunnittelussa on 
otettava huomioon erityisesti vaikutukset linnustoon. 
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Kuva 53. Ote valmisteilla olevasta Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 luonnoksen 2.vaiheen versiosta SVE2 
(Pohjois-Savon liitto 2022). Sähkönsiirtoreitit on lisätty kaava-alueen päälle.  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnoksen SVE2 toi-
minnot ja merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE4  

YHDYSTIE  

Yhdystiet toimivat paikallis- ja kyläkeskusten sekä haja-asutusalu-
eiden liikenneyhteyksinä. Kaavassa osoitetaan myös huoltovar-
muuden kannalta merkittävimmät yhdystiet. 

SVE1, SVE2, 
SVE4 

 

TUULIVOIMAPOTENTIAALINEN ALUE tv  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät (7 tai use-
amman voimalan käsittävät) tuulivoimapotentiaaliset alueet. Alu-
eiden päämaankäyttöluokka on kuitenkin muu kuin tuulivoi-
maenergian tuotanto, yleisimmin maa- ja metsätalous.  

Suunnittelumääräykset:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tai suunnittelussa tulee 
pyytää lausunnot asianomaisilta viranomaisilta mm. Puolustus-
voimien tutkajärjestelmästä ja lentoliikenteen turvallisuusvaa-
teista (ilmailulain 165 §:n mukainen lentoestelupa) sekä myös lii-
kenneväylien suojaetäisyyksistä ja telemastoista johtuvista rajoit-
teista jo ennen tuulivoimaloiden rakentamislupaa.  
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Tuulivoima-aluetta suunniteltaessa tulee turvata puolustusvoi-
mien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puo-
lustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja radioyh-
teyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet.  

Ennen tuulivoima-alueiden tarkempaa suunnittelua ja toimenpi-
teitä tulee olla yhteydessä museoviranomaiseen arkeologisen in-
ventoinnin tarpeen arvioimiseksi.  

Tuulivoima-alueiden tarkemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden perusteena olevia 
luonnonarvoja. Natura-alueiden suojeluperusteet ilmenevät kaa-
vaselostuksen liitteestä X (ei vielä laadittu). Suunnittelussa on 
otettava huomioon erityisesti vaikutukset linnustoon. 

8.3.2 Yleiskaavat 

Hankealue sijoittuu osittain Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle ja välittömästi sen läheisyyteen. 
Muutoin lähimmät yleiskaavat sijaitsevat Pyhännänjärven ympäristössä noin 10 km etäisyydessä sekä Iso Lamujär-
ven ympäristössä noin 20 km etäisyydellä hankealueesta. 

 

Kuva 54. Lähimmät yleiskaavat Pyhännän karttapalvelussa (Sweco 2022). Hankealue ja Sähkönsiirtoreitit on 
lisätty kartalle.  
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Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavat sijaitsevat Pyhännän kunnan ja Kajaanin kaupungin alueilla. 

  

Kuva 55. Ote Pyhännän Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavasta (Pyhännän kunta). Hankealue ja sähkönsiir-
toreitit on lisätty kartalle.  
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Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueella olevat Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavan toiminnot ja merkin-
nät: 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on varattu pääsääntöisesti metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa sijoittaa tuu-
livoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä ver-
kostoja ja kokoonpanoalueita. Alueella on sallittua maa- ja metsätalouden harjoittamista 
palveleva rakentaminen. Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää 
toimintaa ei saa sijoittaa alueelle. 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoreiteillä olevat Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavojen toiminnot ja 
merkinnät: 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.  

Alue on varattu pääsääntöisesti metsätalouden harjoittamiseen. Alu-
eelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille 
sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalu-
eita. Alueella on sallittua maa- ja metsätalouden harjoittamista palve-
leva rakentaminen. Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta 
häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueelle. 

SVE2, SVE3 

 

ENERGIAHUOLLON ALUE.  

Alueelle saa rakentaa sähköasemakentän. Sähköaseman alue tulee ai-
data. Lisäksi alueelle saa rakentaa tuulivoimaloita varten tarvittavat 
huoltorakennukset, varaston ja tukikohdan, jotka saavat olla yhteensä 
enintään 500 krsm2 suuruisia. 

SVE1, SVE2 

 

MAA-AINESTEN OTTOALUE. 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 
VALTATIE. 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4 

 NYKYINEN / PARANNETTAVA TIELINJAUS. 

SVE3 

 

OHJEELLINEN / VAIHTOEHTOINEN UUSI 110 kV:n SÄHKÖLINJA 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4  

OHJEELLINEN MAAKAAPELI.  

Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden ja johtokäytävien yh-
teyteen. 

SVE2, SVE3 

 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ 
ALUE.  

Muu arvokas luontokohde. Kohdekuvaukset kaavaselostuksessa. Alu-
etta ei saa muuttaa niin, että alueen ominaispiirteiden säilyminen vaa-
rantuu. 
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SVE3 

 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ 
KOHDE.  

Vesilain (587/2011) 2. luvun 11 §:n mukainen kohde. Lähde. Vesilaki-
kohdetta koskeva poikkeaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa. 

SVE1, SVE2, 
SVE3, SVE4  

SUOJELUALUE.  

METSO-ohjelmaan kuuluva luonnontilaisena säilytettävä alue. 

 
Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Kajaanin kaupungin alueella Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaava-alueelle sekä reit-
tivaihtoehdot SVE1, SVE2 ja SVE4 valmisteilla olevan Harsunlehdon tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle 
sekä reittivaihtoehdot SVE1 ja SVE4 myös Luolakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle. Kumpikin val-
misteilla oleva tuulivoimaosayleiskaava on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä. 
 

 

Kuva 56. Ote Kajaanin kaupungin karttapalvelusta voimassa olevista (vihreällä Piiparinmäki) ja vireillä olevista 
(punaisella) yleiskaavoista (Löytösuo, Harsunlehto ja Luolakangas).  

8.3.3 Asemakaavat 

Hankealueella ei ole voimassa olevia tai vireillä olevia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja. Hankealuetta lähinnä 
sijoittuvat asemakaava-alueet ovat Pyhännän keskustassa noin 11 km etäisyydellä sekä Iso-Lamujärven rannoilla 
noin 18 km etäisyydellä.  

Sähkönsiirtoreittejä lähimmät asemakaavat sijaitsevat Kajaanin kaupungin alueella Otanmäessä (SVE1, SVE3 ja 
SVE4). Etäisyys suunnitellusta sähkönsiirtoreitistä SVE1 Otanmäen asemakaava-alueelle on noin 180 m. Etäisyys 
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SVE3 reitiltä on noin 1 100 m ja SVE4 reitiltä noin 520 m. Lähimmät ranta-asemakaavat sijaitsevat Rotimon järven 
rannalla Vieremän kunnassa noin 4 km etäisyydellä sähkönsiirtoreiteistä SVE1, SVE2 ja SVE4. 

 

Kuva 57. Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheisimmät asemakaavat on esitetty sinisellä rasterilla ja ranta-
asemakaavat vihreällä rasterilla.  (Lähde: https://liiteri.ymparisto.fi/.) Hankealueen rajaus ja sähkön-
siirtoreitit lisätty kartalle.  

 Maisema ja kulttuuriympäristöt  

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvaillaan hankealueen ja sen maisemallisen vaikutusalueen 
yleisilme ja esitetään tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä sijaitsevat maisemalliset ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua vaikutuksia hankkeen toteutuessa.  

Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti jo aiem-
min arvotettuja kohteita. 

Nykytilan kuvausta täydennetään tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa muun muassa 
maastokäyntien pohjalta.  

8.4.1 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hankealue kuuluu ympäristöminis-
teriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Suomenselkään. 

Maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjan-
maan ja Järvi-Suomen välillä. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuile-
vaa. Korkeuserot jäävät yleensä kuitenkin alle 20 metrin. Karussa kallioperässä on eteläosissa vielä joitakin ruhje-
laaksoja. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. Hankealue sijoittuu korkeustasolle noin 
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+120…+150 (N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on länteen. Hankealueen korkeimmat maastonkohdat si-
jaitsevat alueen koillisosissa. Maasto on jossain määrin vaihtelevaa. Hankealue on maisemamaakunnalle tyypillistä 
aluetta, eikä suuria korkeusvaihteluita ole. 

Asutus on aina ollut harvaa ja takamaiden piirteitä kuvaa myös se, että rakennuskannassa on perin vähän vuosisa-
taisia jäänteitä. Maamme perinteinen mäki- ja vaara-asutus ulottuu reilusti Suomenselän keskisiin osiin asti. Kylät 
ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa tai jonkin selänteen rinteellä. 

8.4.2 Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet 

Hankealueen maasto on pääasiassa metsätalousaluetta. Alueella on runsaasti ojitettua turvemaata. Alueeseen ra-
jautuu pienehköt Ruoholampi ja Mustalampi. Alueelle tai lähialueelle ei sijoitu järviä tai suurempia lampia. Hanke-
alueen eteläosissa virtaa Siikajoki, idässä Pahkapuro ja luoteessa on Kuurajoen latvavesiä. Alueella on metsäauto-
teitä. 

Maasto on jossain määrin vaihtelevaa. Hankealueen länsi- ja koillisosat sijoittuvat korkeammalle kuin hankealueen 
itäpuoli. 

Myös hankealueen lähiympäristö on metsätalousvaltaista. Hankealueelle ei sijoitu asuinrakennuksia. Hankealueen 
lähiympäristö on metsätalousvaltaista, asutusta on vähän. 

 

Kuva 58. Metsää hankealueen pohjoisosassa Laukkuniemessä.  
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Kuva 59. Metsätie hankealueen lounaisrajalla Kirkkokankaalla.  

 

Kuva 60. Järvimaisema Kontiolammella, 2 kilometrin etäisyysvyöhykkeen sisällä hankealueesta. 
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8.4.3 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu vuosina 2010–2015. Inventointia täydennettiin julkisissa 
kuulemisissa ja lausuntokierrosten yhteydessä saatujen palautteiden pohjalta vuosina 2016–2021. Maisema-alueita 
koskevista selvityksistä vastasi ympäristöministeriö. Inventoinnin tulos (VAMA 2021) otettiin valtioneuvoston pää-
töksellä 18.11.2021 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoit-
tamaksi inventoinniksi. VAMA 2021 korvaa valtioneuvoston 5.1.1995 periaatepäätöksen mukaisen aiemman inven-
toinnin. 

Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisia maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue, Miilurannan asutusmaisema, sijaitsee lähimmillään noin 29,7 kilometrin etäisyydellä hankealueen ra-
jasta. Kohdekuvaus on poimittu Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021 -raportista. 

Miilurannan asutusmaisema  

Miilurannan asutusmaisema muodostaa yhtenäisen, toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuskauden asu-
tustoimintaa edustavan kokonaisuuden. Elinvoimaisen kylän maisemallisia arvotekijöitä ovat hyvin säilynyt koko-
naisrakenne, pika-asutusajan tyyppirakennukset sekä pihapiireihin johtavat koivukujat. Aluetta reunustavat suoalu-
eet ovat maisema-arvoiltaan vähäisiä, mutta kytkeytyvät kiinteästi asutustilakylän maisemaan ja alueen maankäy-
tön historiaan. 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella ei sijaitse valtakunnallisia arvokkaita maisema-alueita. 

8.4.4 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyy-
peittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Valtakunnalli-
sesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) ei sijoitu hankealueelle. Pyöriännevan hankealu-
eetta lähimmät RKY 2009 –kohteet ovat Otanmäen kaivosyhdyskunta lähimmillään noin 20 kilometriä, Saviselkä-
Piippola maantie noin 23,5 kilometriä, Lamujokivarsi Piippolan Kirkonkylässä noin 28 kilometriä sekä Painuan uitto-
kanava noin 28 kilometriä hankealueen rajasta. Tiedot kohteista on tarkistettu valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) –listauksesta.  

Suunniteltujen vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien vaikutusalueella sijaitsee yksi valtakunnallisesti arvokas raken-
nettu kulttuuriympäristökohde Otanmäen kaivosyhdyskunta, joka sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle suunnitel-
lusta sähkönsiirtoreittivaihtoehdosta kolme (SVE3) ja noin 450 metrin etäisyydelle sähkönsiirtoreittivaihtoehdosta 
yksi (SVE1). 

Taulukko 11. Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 kilometriä) sijoittuvat valtakunnallisesti ar-
vokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. 

Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys hankealueen rajasta, 
sijaintikunta 

Kohteet välialueella (7–14 km etäisyydellä hankealueen rajasta 

RKY 2009 - - 

Kohteet kaukoalueella 14–30 km etäisyydellä hankealueen rajasta 

RKY 2009 Otanmäen kaivosyhdyskunta 20 km, Kajaani 

RKY 2009 Saviselkä-Piippolan-maantie 23,5 km, Siikalatva, Kärsämäki 

RKY 2009 Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä 28 km, Siikalatva 

RKY 2009 Painuan uittokanava 28 km, Vaala 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue  

Miilurannan asutusmaisema 29,7 km, Kärsämäki 
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Kuva 61. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden sijoittuminen 
hankealueeseen ja sähkönsiirtoreittiin nähden (Museovirasto 2022, Suomen ympäristökeskus 2022)
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Otanmäen kaivosyhdyskunta 

”Otanmäki on edustava esimerkki yhtenäisestä 1950-luvun kaivosyhdyskunnasta ja aikanaan maan tärkeimmästä 
rautakaivoksesta. 

Suotasangon ympäröimä Otanmäen kaivosyhdyskunta on rakennettu Oulujärven etelärannalle keskelle Kainuun 
korpia. Kaivosalue rakentuu selkeän kaavallisen suunnitelman varaan arkkitehtonisesti edustavaksi kokonaisuu-
deksi. Yhdyskunnan näkyvin osa on 1952 valmistunut kaivoksen betoninen nostotorni, joka toimii taajaman keskus-
kadun päätteenä. Kaivostornin on suunnitellut Insinööritoimisto K. Hanson. 

Maastossa asuntoalueiden yläpuolelle kohoavat betoni- ja tiilirakenteiset kaivostupa, murskaamo, korjaamo ja ri-
kastamo sekä malmisiilot. Kaivosalueen rakennukset ovat etupäässä 1950-luvulta ja niitä on myöhemmin laajen-
nettu. Tällaisia rakennuksia ovat mm. korjaamo ja varastorakennus, kaivoskonttori/autotalli/kompressoriasema 
sekä hienomurskaamo/puutyöhalli. 

Välittömästi kaivosalueeseen liittyy kompakti kaivosyhdyskunta. Sen runkona on kaivokselta alkava keskuskatu ja 
korkeiden, 4- ja 7-kerroksisten, katuun nähden diagonaaliin sijoitettujen kerrostalojen jono. Ensimmäinen kerros-
talo "Malmi" on valmistunut 1952 ja viimeisenä vanadiinitehtaan työntekijöitä varten "Vana" 1957. Rakennusrivin 
toiselle puolen sijoittuvat liikerakennukset ja tornillinen paloasema sekä tien päätteeksi kirkko tapuleineen. Kaivos-
kadun kerrostalojen takana on insinöörien rivitaloja sekä tehtaanjohtajan asunto ja edustustila. Yhdyskunnan koulu 
sijaitsee kylän laidalla.” 

Saviselkä-Piippola-maantie  

”Maantie Kärsämäen Saviselästä Piippolaan on osa Oulun ja Savon välistä vanhaa maantieyhteyttä. Sorapäällystei-
sestä vanhasta maantiestä on museotietä 23 kilometrin osuus. Tie kulkee halki osittain asumattomien metsätaipa-
leitten ja polveilee maastossa noudattaen vanhojen talviteiden ja kyläteiden linjauksia.”  

Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä   

”Piippolan kirkonkylässä muodostavat kirkko, pappila ja kantatalojen pihapiirit polveilevassa Lamujokivarressa tär-
keän, pääosaltaan 1800-luvun rakennusperinnettä edustavan historiallisen ulottuvuuden muuten uudisrakenne-
tussa taajamassa.  

Lamujoki mutkittelee Piippolan kirkonkylän kohdalla itä-länsisuuntaisena yhtenäisen peltoviljelysaukean halki. Piip-
polan kirkonkylä on kasvanut jokivarteen Simon Jylkän rakentaman, 1770 valmistuneen puukirkon ympärille. Joen 
mutkassa on Isopappila aittoineen. Jokivarressa ovat kirkonkylän kantatalot, joista mainittakoon erityisesti Anttilan 
pihapiiri kirkon vieressä sekä Lassila, Tuomaala, Piippo ja Jukola.  

Piippolan kirkonkylän kautta kulkeva maantie on osa vanhaa maantieyhteyttä Oulusta Savoon.” 

Painuan uittokanava 

”Siikajoen eli Neittävän uittokanava tai Painuan kanava on uittotoimintaan liittyvä mittava erikoisrakennelma 1900-
luvun alusta. 

Siikajoen uittokanava yhdistää Oulujärven länsirannalla olevan Painuanlahden ja Pohjanlahteen laskevan Siikajoen 
sivujoen, Neittävänjoen. Pituutta avoimella maakanavalla on lähes 13 km. Se kulkee pääosin multa-, turve- ja suo-
alueella. Sen takia kanavan luiskat on tuettu puurakenteilla ja kanavan reunaluiskiin on tasoitettu vonkapaikat. Pai-
nuanlahden päässä kanava kulkee 3,5 km kuivemman maan halki. Ns. Maaselän poikki on tehty noin 200 metrin 
pituinen kallioleikkaus. Pudotuskorkeuden (21,4 m) takia kanavaan on rakennettu yhdeksän 17–120 metrin pituista 
puuseinäistä uittoränniä. Puitten nostamista varten Neittävänjoessa on ollut kolme höyryvoimalla toimivaa, proo-
mujen päällä olevaa ja siirrettävää nostolaitetta, kiramoa. 

Soidinkankaalla on ollut uittotöistä ja kanavan kunnossapidosta huolehtineen kanavankaitsijan vahtitupa ulkora-
kennuksineen. Vahtitupa on siirretty Säräisniemelle ja sittemmin palanut. Kanavavahdin mansardikattoinen talo 
piharakennuksineen on kanavan varressa Talassaaren kohdalla.” 
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8.4.5 Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet on esitetty kartalla ja lueteltu tau-
lukossa Pohjois-Savon yhdistelmämaakuntakaavan 2030 sekä Kainuun maakuntakaavan sekä Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan alue- ja kohderajausten perusteella. Lähtöaineistona on käytetty Pohjois-Pohjanmaan maakun-
nallisia inventointiraportteja. Saaresmäen kylää kuvaileva teksti on lainaus Museoviraston Rakennettu kulttuuriym-
päristö – Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelosta. 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella ei sijaitse maakunnallisesti arvokkaita maisema- tai kulttuurihisto-
riallisia alueita tai kohteita. 

Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin lähiympäristön paikallisesti arvokkaat alueet ja kohteet selvitetään selostusvai-
heessa.  

Taulukko 12. Tuulivoimapuiston teoreettiselle näkyvyysalueelle (30 km etäisyydeltä hankealueesta) sijoittuvat 
maiseman ja kulttuuriympäristön maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet (7 km etäisyydeltä 
hankealueesta).  

Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys hankealueen rajasta, sijainti-
kunta 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet 0–7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Koistila 950 m, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Nokela 1,5 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Perukan 1930-luvun koulu 1,6 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Siirtola  2,1 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Korpela 2,4 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Ukkola 2,5 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Pussila 3,5 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Nygård 3,5 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Suojalinna 6 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Heikkilä 6,1 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Piha-Tervola ja Laakko 6,7 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristökohde 

Sippari 6,8 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokkaat alueet 0–20 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Tavastkenkä 1,5 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  Tavastkengän kulttuurimaisema 3 km, Pyhäntä 
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Status Maakunnallinen/ 
seudullisesti merkittävä kohde 

Etäisyys hankealueen rajasta, sijainti-
kunta 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pyhännän suoryhmä 5 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Leiviskä 12 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Hyvölänrannan kulttuurimaisema 12 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihisto-
riallinen alue 

Saaresmäen kylä 13 km, Kajaani 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Ahokylän kulttuurimaisema 15 km, Pyhäntä 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihisto-
riallinen alue 

Käkisaaren kannas ja kanava 15,5 km, Kajaani 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pihkalanrannan-Mäläskän kult-
tuurimaisemat Siika- ja Neittä-
vänjokivarsilla 

21 km, Siikalatva 

Maiseman vaalimisen kannalta maakunnalli-
sesti tärkeä alue 

Nissilän kylä 21,5 km, Vieremä 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Viitamäen kulttuurimaisema 22 km, Pyhäntä 

Maiseman vaalimisen kannalta maakunnalli-
sesti tärkeä alue 

Isomäen mäkiasutus 23,5 km, Vieremä 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Saviselkä-Piippola-maantie 23,5 km, Siikalatva, Kärsämäki 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Kestilän raitti 24 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Manninkangas 27 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Painuan uittokanava 27,5 km, Vaala 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Lamujokivarsi Piippolan kirkonky-
lässä 

28 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö 

Säräisniemen kylä 28 km, Vaala 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue Miilurannan asutusmaisema 29,7 km, Kärsämäki 
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Kuva 62. Maakunnallisesti arvokkaiden maiseman ja kulttuuriympäristön alueiden sijoittuminen hankealuee-
seen ja sähkönsiirtoreittiin nähden (Kainuun liitto 2022, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022, Pohjois-Sa-
von liitto 2022). 
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Kuva 63. Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristön kohteiden sijoittuminen hankealueeseen ja säh-
könsiirtoreittiin nähden (Kainuun liitto 2022, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022). 

 
Kohdekuvaukset maakunnallisesti arvokkaista maisema- ja kulttuuriympäristöalueista on esitetty alle 14 kilomet-
rin etäisyydellä tuulivoimapuistosta. 

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 

Maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöalueita on alle 14 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta kaksi. Tavastkenkä sijoittuu noin 1,5 km etäisyydelle hankealueesta ja Leiviskä noin 12 km etäisyydelle. Ta-
vastkengän kohdekuvas on otettu Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013–2015 -raportista. Leiviskän kohdekuvaus on otettu Poh-
joisPohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -raportista. 
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Tavastkenkä 

”Tavastkengän kylässä maisema on voimakkaasti kumpuilevaa. Suurimmat korkeuserot alueella ovat noin 25 m. 
Viljelysalueet sijaitsevat maastonmuotoja myötäilevinä lohkoina voimakkaasti kiemurtelevan Siikajoen varrella, 
mäkien, kumpareiden ja kankaiden keskelleen rajaamalla alueella. Maisema-alueella Siikajokeen laskevat Pyhän-
nänjoki ja Törmäsenjoki. Joet ovat kapeita ja eloisasti mutkittelevia. Jokien varsilla on pieniä järviä ja lampia.” 

Leiviskä 

”Maisemallisesti tärkeällä paikalla sijaitsevaan komeaan Leiviskän pihapiiriin kuuluu 1900luvun alussa rakennettu 
asuinrakennus, jossa on suuri tupa ja uuni, talousrakennus ja alaosaltaan kivinen navetta vuodelta 1912. Pihan ul-
kopuolella ovat riihi, kaksi aittaa sekä kirkkolato vuodelta 1683. Leiviskä on toiminut myös majatalona.” 

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kohdekuvaukset on otettu Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013–2015 -raportista. Lähin 
maakunnallisesti arvokas maisema-alue on Tavastkengän kulttuurimaisema ja se sijoittuu noin 3 kilometrin etäisyy-
delle hankealueesta. Kaksi muuta lähintä ovat Pyhännän suoryhmä (n. 5 km) ja Hyvölänrannan kulttuurimaisema 
(n. 12 km). 

Tavastkengän kulttuurimaisema 

”Tavastkengän kylässä maisema on voimakkaasti kumpuilevaa. Suurimmat korkeuserot alueella ovat noin 25 m.118 
Viljelysalueet sijaitsevat maastonmuotoja myötäilevinä lohkoina voimakkaasti kiemurtelevan Siikajoen varrella, 
mäkien, kumpareiden ja kankaiden keskelleen rajaamalla alueella. Maisema-alueella Siikajokeen laskevat Pyhän-
nänjoki ja Törmäsenjoki. Joet ovat kapeita ja eloisasti mutkittelevia. Jokien varsilla on pieniä järviä ja lampia.” 

Pyhännän suoryhmä 

”Pyhännän suoryhmä on useiden soiden kokonaisuus Pyhännän taajaman lähellä. Suoryhmä sijoittuu valtatien 28 
ja kantatien 88 risteyskohtaan, pääosa teiden väliin ja osa kantatien 88 eteläpuolelle. Kokonaisuus on Oulujoen 
eteläpuolista aapasuoluontoa näyttävimmillään ja laajimmillaan. Suot näkyvät osittain pääteille ja niiden lähiosat 
ovat helposti saavutettavissa. Iisalmentien P-paikalta lähtee Muurainsuolle kilometrin pituinen pitkospolku. Kan-
sanneva – Muurainsuon kautta on useina vuosina kulkenut ylläpidetty hiihtovaellusreitti. Suoryhmän kautta kulkee 
myös moottorikelkkailureittejä.” 

Hyvölänrannan kulttuurimaisema 

”Hyvölänrannan kulttuurimaisema-alue sijaitsee Siikajoen varressa Kestilän kirkonkylän eteläpuolella. Maisema on 
loivasti kumpuilevaa. Kapeaa jokilaaksoa reunustavat kangasmaat ja niiden väleihin rajautuvat suovaltaiset alueet. 
Viljelysalueet reunustavat jokea molemmin puolin metsäisten alueiden paikoin katkomana nauhana. Asuinpaikat 
sijaitsevat joen molemmin puolin kulkevien teiden varsilla, jokilaaksoa rajaavien metsäisten selänteiden reunoilla. 
Maisemakuva on vaihteleva, pienipiirteinen ja viehättävä. Joki kulkee viljelysalueiden halki painanteessa ja jokiran-
nat ovat monessa kohdin puuttomat, joten maisema-alueelle ovat tyypillisiä viljelysalueiden yli joen vastarannalle 
avautuvat näkymät.” 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen alue 

Alle 14 kilomerin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu yksi maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen alue, 
Saaresmäen kylä, joka sijoittuu noin 13 km etäisyydelle hankealueesta. Alla esitetty Saaresmäen kylää kuvaileva 
teksti on lainaus www.nba.fi/rky1993/kohde361.htm. 

Saaresmäen kylä 

”Saaresmäki on tiettävästi Kainuun vanhinta pysyvän asutuksen aluetta. Kumpuilevan viljelymaiseman keskellä on 
säilynyt paljon perinteistä rakennuskantaa, erityisesti vanhoja aittoja. Kylän alueella, Saaresjoen varrella, soiden 
keskellä, ovat Saaresjoen 1840–50-luvuilla toimineen harkkohytin rauniot.” 
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 Arkeologinen kulttuuriperintö 

Hankealueelle sijoittuu yksi tunnettu kiinteä muinaisjäännös, Heinäneva. Heinänevan muinaisjäännös sijoittuu lä-
himmillään noin 750 metrin etäisyydelle lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Myöskään suunnitellun sähkönsiir-
toreitin välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa tunnettuja muinaisjäännöskohteita. 

Hankealueelle tehdään arkeologinen inventointi Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu Ay:n toimesta maastokau-
della 2022. Suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueella tehdään arkeologinen inventointi Maanala Oy:n toimesta maas-
tokaudella 2022.  Arkeologisen inventoinnin tuloksista julkaistaan erillinen raportti YVA-selostuksen yhteydessä. 
Muinaisjäännöskohteet, tervahaudat ja kulttuuriperintökohteet otetaan huomioon hankkeen tarkemmassa suun-
nittelussa ja jätetään rakennustoimenpiteiden ulkopuolelle. 

 

Kuva 64. Tunnetut muinaisjäännökset hankealueella (Museovirasto 2022). 
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Kuva 65. Tunnetut muinaisjäännökset sähkönsiirtoreitin läheisyydessä (Museovirasto 2022). 

 Ympäristöolosuhteet ja luontoarvot 

8.6.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Hankealueen kallioperä on pääasiassa migmatoitunutta tonaliittiä, amfiboliittia, jossa esiintyy diabaasijuonia (do-
leriittiä) ja biotiittiparagneissiä. Hankealueen halki kulkee pieni oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros ja esiintyy mag-
neettinen muotoviiva. (Geologian tutkimuskeskus 2021a). 
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Kuva 66. Hankealueen kallioperä (Geologian tutkimuskeskus 2022).  

Alustavien sähkönsiirtoreittien SVE1, SV2 ja SVE4 alueiden kallioperä on migmatoitunutta tonaliittia (jossa esiintyy 
diabaasijuonia eli doleriittia ja gneissiliuskeisuutta), grauvakkaa (jossa esiintyy sähkömagnettiselta kartalta tulkit-
tuna mustaliusketta), graniittia, tonaliittia, mafista vulkaniittia, amfiboliittia, tonaliittistä migmatiittia ja gabroa. 
Alueilla esiintyy lisäksi määrittelemättömiä siirrosvyöhykkeitä, magneettinen muotoviiva, ruhje/murrospinta ja yli-
työntösiirroksia. (Geologian tutkimuskeskus 2021a). 

Alustavan sähkönsiirtoreitti SV3 kallioperässä esiintyy migmatoitunutta tonaliittiä, grauvakkaa (jossa esiintyy säh-
kömagnettiselta kartalta tulkittuna mustaliusketta), tonaliittia, alkalimaasälpägraniittia, kvartsimaasälpägneissiä, 
gabroa (jossa esiintyy diabaasijuonia eli doleriittia), tonaliittistä migmatiittia ja graniittia. Alueella esiintyy lisäksi 
määrittelemättömiä siirrosvyöhykkeitä ja ruhje/murrospinta. (Geologian tutkimuskeskus 2021a). 
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Kuva 67. Kallioperä sähkönsiirtoreitillä (Geologian tutkimuskeskus 2022). 

Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, moreenialueita 
tai tuuli- ja rantakerrostumia. Alustavien sähkönsiirtoreittien SVE1, SVE2 ja SVE4 läheisyyteen sijoittuu Lammaslam-
minkangas (MOR-Y12-013). 
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Kuva 68. Hankealueen arvokkaat moreenimuodostumat, tuulikerrostumat ja kivikot (Suomen ympäristökeskus 
2008, 2012, 2020).  

Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen Geologian tutkimuskeskuksen Suomen maaperäaineistoon (1:200 
000). Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Hankealueen maaperä 
on pääasiassa sekalajitteisia maalajeja, joiden välisissä painanteissa esiintyy turvekerrostumia sekä kalliomaata, 
jota peittää maksimissaan metrin paksuinen maakerros. Hankealueen lounais- ja pohjoisosassa esiintyy lisäksi kar-
keita luokittelemattomia maalajeja (Geologian tutkimuskeskus 2021b). 
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Kuva 69. Hankealueen maaperä (Geologian tutkimuskeskus 2015). 

Alustavien sähkönsiirtoreittien maaperä on pääasiassa sekalajitteisia maalajeja, joiden välisissä painanteissa esiin-
tyy turvekerrostumia ja kalliomaata, jota peittää maksimissaan metrin paksuinen maakerros sekä paikoin karkeita 
luokittelemattomia maalajeja (Geologian tutkimuskeskus 2021b). 
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Kuva 70. Maaperä sähkönsiirtoreitillä (Geologian tutkimuskeskus 2010). 

Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voivat 
hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä raskasmetallien 
liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös liejupitoisia 
ja ne esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkaudenjälkeisen Litorinameren aikoinaan peittämillä alueilla. Karkeasti ot-
taen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin korkeuskäyrän alapuolella. 
Koska hankealue sijoittuu tasolle +120…+150, on happamien sulfaattimaiden esiintyminen hyvin epätodennäköistä. 
Hankealue ja sähkönjohtoreitit eivät myöskään sisälly Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden 
esiintymistodennäköisyyskartoituksen alueelle. Hankealueella ei ole tavattu mustaliuskeita. Sähkönsiirtovaihtoeh-
doilla SVE1, SVE2, SVE3 ja SVE4 on tavattu mustaliuskeita.  
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Hankealueen topografia 

Hankealue sijoittuu korkeustasolle noin +120…+150 (N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on länteen. Han-
kealueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen koillisosissa. Hankealueen topografia on esitetty seuraa-
vassa kuvassa. 

 

Kuva 71. Hankealueen topografia (Maanmittauslaitos 2022). 

8.6.2 Ilmasto  

Pohjois-Pohjanmaan länsiosat lukeutuvat keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, missä Perämeren vaikutus tun-
tuu etenkin rannikolla ja jokilaaksoissa syksyisin lämmittävänä ja keväisin viilentävänä tekijänä. Vuoden keskiläm-
pötila on ilmastoalueen eteläosissa (Oulun eteläpuolella) +2…+2,5 °C, kylmin kuukausi on tammikuu ja keskimäärin 
lämpimin heinäkuu. Vuotuiset sademäärät ovat yleensä 500–600 mm. Maaston kohotessa Pohjois-Pohjanmaan vä-
hälumisesta länsiosasta kohti Suomenselkää sademäärä ja myös lumisuus kasvaa. Termisen kasvukauden pituus on 
150–160 vrk. (Kersalo & Pirinen 2009). 
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8.6.3 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet 

Hankealue sijoittuu Siikajoen vesistöalueelle. Hankealue sijoittuu pääasiassa Perukan alue (57.033), pohjoisosasta 
Kuurajoen valuma-alueelle (57.036), itäosasta Pahkapuron valuma-alueelle (57.037) ja eteläosasta Eteläjoen va-
luma-alueelle (57.038). Hankealueella sijaitsee pieniä lampia. Hankealueen pohjoisosassa rajautuu hankealueeseen 
Ruoholampi ja Mustalampi sekä itäosassa Hannunlampi ja Roinilanlampi. Hankealueelle sijoittuu itä-länsi-suun-
nassa Siikajoki, johon yhtyy hankealueen lounaispuolella Eteläjoki. Hankealueen pohjoisosassa sijaitsee Kuurajoki. 
Hankealueen itäpuolella sijaitsevat Pahkapuro, Naamanganpuro, Sauvapuro, Varsapuro, Taskupuro ja Kontiopuoro. 
Hankealueella esiintyy useita pienempiä virtavesiä. Hankealueen sijoittuminen 3. jakovaiheen valuma-alueille on 
esitetty seuraavassa kuvassa. Eteläjoen ekologinen tila on hyvä ja tavoitetila on saavutettu. Siikajoen ekologinen 
tila on välttävä ja hyvä tavoitetila on tavoitteessa saavuttaa vuoteen 2027 mennessä.  

 

Kuva 72. Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin sijainti valuma-alueilla (Suomen ympäristökeskus 2022). 
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Alustavat sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Siikajoen, Vuoksen ja Oulujoen vesistöalueille. Alustavat sähkönsiirtoreitit 
SVE1, SVE2 ja SVE4 sijoittuvat Pahkapuron valuma-alueelle (57.037), Siikajoen latvaosan valuma-alueelle (57.034), 
Rahajoen valuma-alueelle (04.548), Eteläjoen valuma-alueelle (59.393), Ryynäsenjoen valuma-alueelle (59.392), 
Vimpelinjoen valuma-alueelle (59.323) ja Vuottojoen alaosan alueelle (59.391). Sähkönsiirtoreiteillä sijaitsee Iso-
Maaselänlampi. Sähkönsiirtovaihtoehdoille sijoittuu Naamanganpuro, Nikkisenpuro, Pajupuro, Siikajoki, Maaselän-
joki, Eteläjoki ja Ryynäsjoki sekä pienempiä virtavesiä. 

Alustava sähkönsiirtoreitti SVE3 sijoittuu Pahkapuron valuma-alueelle (57.037), Siikajoen latvaosan valuma-alueelle 
(57.034), Saaresjoen valuma-alueelle (59.394), Vuolijoen alaosan alueelle (59.391) ja Vimpelinjoen valuma-alueelle 
(59.323). Sähkönsiirtoreitillä ei sijaitse järviä tai lampia. Sähkönsiirtovaihtoehdolle sijoittuu Syrjäpuro ja Vuolijoki 
sekä pienempiä virtavesiä. 

Alustaville sähkönsiirtoreiteille SVE1, SVE2 ja SVE4 sijoittuu Iso-Maaselänlampi sekä Naamankapuro, Nikkisenpuro, 
Pajupuro, Siikajoki, Maaselänjoki, Eteläjoki, Ryynäsjoki ja useita pienempiä virtavesiä. Alustavalle sähkönsiirtorei-
tille SV3 sijoittuu Syrjäpuro, Vuolijoki sekä useita pienempiä virtavesiä. Alustavien sähkönsiirtoreittien sijoittuminen 
3. jakovaiheen valuma-alueille on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 73. Sähkönsiirtoreitin sijainti valuma-alueilla (Suomen ympäristökeskus 2022). 
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Pohjavesialueet 

Hankealueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Kontiokankaan (11630008) luokkaan 
2E (Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 
suoraan riippuvainen) kuuluva pohjavesialue, joka sijaitsee noin 0,2 kilometrin etäisyydellä hankealueen lounais-
puolella. Palokankaat (11630007) 2-luokan pohjavesialue (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue) 
sijaitsee noin 0,8 kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella. 

Palokankaan (11630002) 1E-luokan pohjavesialue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjave-
destä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen) sijaitsee noin 5,0 km etäisyydellä hankealueen luo-
teispuolella. Vörssinvaara-Järvienkankaan (1153000)) pohjavesialue sijaitsee noin 2,3 km etäisyydellä hankealueen 
eteläpuolella ja noin 3,4 km etäisyydellä sähkönsiirtoreiteistä SVE1, SVE2 ja SVE4.  

Kontiokankaan pohjavesialue on kokonaispinta-alaltaan 5,39 km² ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen 
pinta-alaltaan 3,86 km². Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 3200 m3/d. Pohjavesialue on antikliininen eli 
pohjavettä ympäristöönsä purkava. Pohjavesialue muodostuu korkeasta kupolimaisesta harjulaajentumasta, jossa 
esiintyy kivistä ja hiekkaista soraa kerroksittain käsittävänä ydinosana ja laajat hiekkaiset liepeet, joiden koostumus 
hienonee reunoille päin. Muodostuman pinnalla esiintyy runsaasti rantavalleja. Maaperän vedenläpäisevyys ja 
runko-osan hydraulinen yhtenäisyys sekä varastotilavuus vaikuttavat hyviltä. Pohjavettä purkautuu reunoille ja 
etenkin ilmeisesti luoteeseen Siikajokeen. Pohjavesioloista ei ole tutkittua tietoa. Pohjavesialue kuuluu pääosin har-
jujensuojeluohjelmaan, mutta kaakkoisosassa on voimakasta maa-aineksen ottotoimintaa. 

Palokankaat -niminen pohjavesialue on kokonaispinta-alaltaan 7,41 km² ja varsinaisen pohjaveden muodostumis-
alueen pinta-alaltaan 4,19 km². Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 3500 ³/d. Pohjavesialue on antiklii-
ninen eli pohjavettä ympäristöönsä purkava. Pohjavesialue muodostuu hiekkavaltaisesta laakeasta harjuselänne-
jaksosta, jossa erottuu paikoin topografisesti kapeahko hiekkaisia sorakerroksia käsittävä runko-osa. Harjulla on 
laajat hiekkaliepeet, joiden maa-aines hienontuu reunoille päin. Muodostuman pintaosassa esiintyy yleisesti ranta-
valleja. Kerrospaksuudet ovat suuria ja pohjavesi on syvällä. Maaperän vertikaalinen vedenläpäisevyys on reunaosia 
lukuun ottamatta hyvä. Hyvin vettä johtava runko-osa on välillä ilmeisesti heikosti kehittynyt. Hydrogeologiset olo-
suhteet pohjaveden suojelun kannalta ovat hyvät. 

Alustavien sähkönsiirtoreittien läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita. 
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Kuva 74. Pohjavesialueet hankealueen ja sähkönsiirtoreitin lähialueella (Suomen ympäristökeskus 2020). 
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Kuva 75. Pohjavesialueet sähkönsiirtoreitin lähialueella (Suomen ympäristökeskus 2022).  

8.6.4 Kasvillisuus ja luontotyypit  

Pyhännän seutu sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliselle Pohjanmaan (3a) vyöhykkeelle.  Soi-
den osalta alue sijoittuu Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasoidenalueelle (3a). Pyhäntä on suoyhdistymiltään 
vaihettumisvyöhykkeessä. Suot kuuluvat pääosin Pohjanmaan aapasoiden alaryhmään Suomenselän aapasuot ja 
osaksi Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaisiin (Vasander 1998). 

Hankealue on matalien moreeniselänteiden ja vahvasti ojitettujen turvekankaiden mosaiikkimaisesta vaihtelevaa 
aluetta.  Alueella vaihtelevat pääasiassa kuivahkon kankaan louhikkoiset kivennäismaat sekä entiset rämeisten soi-
den ojikot ja turvekankaan kasvatusmetsät. Metsien kasvupaikkatyypeissä vaihtelevat kuivahkot kankaat, alueen 
eteläosissa Siikajoen latvavesien tuntumassa ja eteläpuolella esiintyy enemmän myös tuoreita ja lehtomaisia kan-
kaita. Alueella tai seudulla ei esiinny ravinteisia kivilajeja, mikä vaikuttaisi soiden trofiatasoon tai vaateliaampien 
putkilokasvien esiintymiseen. Jokivarren pienialaiset lehdot ovat pitkään sisältyneet talousmetsiin. Hankealueen 
eteläpuolella seudun kasvupaikkatyypit muuttuvat viljavammiksi ja moreenimaat savisemmiksi lähempänä Savon 
järviseutua.  

Alueen talousmetsät 

Hankealueen talousmetsät ovat suurelta osin turvekankaita. Korpisten alueiden ojitusten tuloksena syntyneitä 
mustikka- ja ruohoturvekankaita esiintyy etenkin alueen eteläosissa. Puolukkaturvekankaiden osuus alueen poh-
joisosassa lisääntyy. Kivennäismaan metsissä esiintyy tasaikäisiä, mäntyvaltaisia talousmetsiä ja niiden ikä vaihtelee 
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varttuneista taimikoista noin 40–70 vuotiaisiin kasvatusmetsiin.  Metsäkuvioiden harvennushakkuita on toteutettu 
alueen keskiosissa ja ojituksia on kunnostettu myös entisten ruohokorpien alueella. Erityisiä iäkkäämpiä, vanhan 
metsän piirteitä omaavia metsäkuvioita on hyvin vähän. Varttunutta kuusikkoa sijaitsee pääasiassa alueen etelä-
osiin sijoittuvan Siikajoen latvavesistön varrella.  

 

Kuva 76. Kuivahkon kankaan varttunutta taimikkoa hankealueen keskiosissa, Itäjoenhautakankaalla.  

Suoluonto ja pienvedet 

Hankealueelle ja suunnitellulle voimajohtoreitille sijoittuu runsaasti ojitettuja turvemaita, jotka ovat nykyisin tur-
vekankaita tai rämemuuttumia. Hankealueen suot ovat rämevaltaisia osia alun perin laajemmista suoaltaista, joista 
suurin osa on ojitettua. Nykyisin vielä suoluontokohteina arvotettavat Ruoholamminneva, Varisneva ja Kivineva 
ovat laiteiltaan kuivahtaneita. Pienialaiset suot edustavat tyypiltään sararämeitä, saranevoja, pallosararämeitä sekä 
isovarpurämeitä. Välipintaiset nevat ovat kuivahtaneita, osin lyhytkortisia ja heikosti rimpisiä. Suolaiteiden kaikki 
korpiset osat on ojitettu. Luonnontilaisia korpia hankealueelle ei sijoitu. Hyvin pienialaisia korpikohteita sijoittuu 
virtavesien varsille.  

Hankealueelle ei sijoitu lähteitä tai lähteisiä soita, sillä kaikki moreenimaisen laiteet ovat turvekankaina tai ojikoina. 
Siikajoen latvavesien lisäksi alueelle sijoittuu uomaltaan muuttuneina alueen itäosassa Pahkapuro sekä luoteessa 
Kuurajoen latvauomia. Hakealueeseen rajautuu pieniä lampia; Ruoholampi ja Mustalampi.   

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto 

Hankealueen luontoarvot ovat pienissä suoluontokohteissa sekä virtavesien lähiympäristöissä. Näistä edustavim-
mat sijoittuvat Siikajoen latvavesistön äärelle. Alueen luontotyyppi-inventoinneissa kohteet arvotetaan luontotyyp-
pien uhanalaisuuden perusteella, joten alueen luontoarvot muodostuvat pääasiassa monimuotoisuutta turvaavien 
ja tukevien kohteiden perusteella.   

Alueen metsätaloudessa on huomioitu kohteita, kuten pieniä metsäsaarekkeita ojittamattomalla suolla Ruoholam-
minnevalla, sekä puron lähiympäristöä Kivinevan eteläpuolella (Suomen Metsäkeskus, avoin metsävaratieto 
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05/2022). Kohteet ovat pinta-alaltaan pieniä, pääosin alle hehtaarin suuruisia. Hankealueelle tai suunnitellulle voi-
majohtoreitille ei sijoitu metsätalouden Kemera-ympäristötukikohteita (Suomen Metsäkeskus, avoin metsävara-
tieto 2022). 

Alueen arvokkaat luontokohteet inventoidaan kesän 2022 maastoselvitysten aikana ja arvotetaan niiden luonto-
tyyppien uhanalaisuuden ja luonnontilaisuuden mukaan. Luontokohteina alueen suunnittelussa huomioidaan 
kaikki luonnontilaltaan edustavat suot ja pienvedet sekä puuston iän ja rakenteen perusteella monimuotoisimmat 
kohteet ja lajistoesiintymät.  

Hankealueella ei ole tiedossa valtakunnallisesti uhanalaisten lajien kasvupaikkoja Suomen Lajitietokeskuksen paik-
katiedoissa (Suomen Lajitietokeskus, aineistopyyntö 04/2022). Lähimmät tiedossa olevat lajiesiintymät ovat rau-
hoitetun valkolehdokin esiintymiä hankealueen itä- ja kaakkoispuolella. Alueen eteläpuolelle sijoittuvan suojelualu-
een tienoilla esiintyy kalkinvaatijalajistoa. Kalkkivaikutuksen ei ole havaittu ilmenevän hankealueen kasvillisuudessa 
tai luontotyypeissä.  

Hankkeen sähkönsiirtoreitin olosuhteita tarkastellaan erikseen.  

 

Kuva 77. Hankealueen luontoarvot perustuvat virtavesiin ja niiden lähiympäristöön. Kuvassa Siikajoen latva-
vesiä hankealueen eteläosissa.  

8.6.5 Linnusto 

Pesimälinnusto 

Hankealue on elinympäristöiltään voimakkaassa metsätalouskäytössä olevaa metsä- ja suoaluetta. Alueelle sijoit-
tuu runsaasti eri-ikäisiä hakkuita, taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Alueen elinympäristörakenne on pirstoutu-
nut, ja alueella on vain vähän iäkkäämpiä metsäkuvioita. Suurin osa alueen turvemaista on ojitettu, mutta alueelle 
sijoittuu edelleen myös muutamia keskiosiltaan ojittamattomia soita. Alueen eteläosan läpi virtaa Siikajoki, joka 
hankealueen kohdalla on luonnontilainen ja vielä varsin pieni latvajoki. Ennakkotietojen perusteella alueen linnusto 
koostuu pääasiassa alueellisesti yleisistä ja varsin tavanomaisista karujen metsätalousalueiden lintulajeista. 

Hankealueen linnustolliset arvot löytyvät todennäköisesti alueen soilta, joilla esiintyy jonkin verran uhanalaista suo-
lintulajistoa, sekä Siikajoen varren puronvarsimetsistä. Alueen tavanomaisissa talousmetsissä olevat linnustolliset 
arvot ovat todennäköisesti melko vähäisiä. 
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Lähin tiedossa oleva maakotkan pesäpaikka sijaitsee yli kahden, mutta alle viiden kilometrin etäisyydellä han-
kealuerajauksesta (tarkkaa etäisyyttä ei julkisteta suojelusyistä). Hankealueen voidaan siis tulkita kuuluvan kyseisen 
maakotkaparin reviiriin. Metsähallituksen ja Oulun yliopiston kehittämän maakotkan elinympäristömallinnuksen 
perusteella reviirin yksilöiden arvioidaan liikkuvan myös hankealueella, mutta keskeisimmät liikkumisalueet eivät 
ulotu hankealueelle saakka. Hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei käytettävissä olevien tietojen perusteella si-
joitu tai ole sijoittunut muiden luonnonsuojelulain tarkoittamien suurten petolintujen (LSA 1997/160, 19 §) pesä-
paikkoja. On todennäköistä, että hankealueelle sekä sen ympäristöön sijoittuu muiden alueellisesti tavanomaisten 
petolintujen ja pöllöjen reviirejä. Päiväpetolintujen reviirit ovat kuitenkin laajoja, eivätkä linnuista saatavat havain-
not välttämättä ole osoituksena pesäpaikan läheisyydestä. 

Saatavilla olevan tiedon perusteella hankealueella esiintyvä varpuslintulajisto on pääasiassa varsin tavanomaista, 
vaikka alueella luultavasti esiintyykin jonkin verran mm. uhanalaisia metsävarpuslintuja. Useille uhanalaisille met-
sävarpuslinnuille merkittävimpiä elinympäristöjä ovat lahopuuta sisältävät iäkkäämmät kuusivaltaiset metsäkuviot, 
joita alueelle sijoittuu hyvin pirstaleisesti ja määrältään melko vähänlaisesti. Myös alueen soilla ja niiden laiteilla 
esiintyy todennäköisesti jonkin verran uhanalaista varpuslintulajistoa. 

Muuttolinnusto 

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren rannikko sekä suuret järvet ja jokilaaksot muodostavat muuttolinnuille 
tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Pohjois-Suomessa merkittävimmät päämuuttoreitit sijoittuvat Poh-
janlahden ja Perämeren rannikolle. Päämuuttoreittien ulkopuolelle jäävät sisämaa-alueet, joihin hankealuekin si-
joittuu. Sisämaa-alueilla lintujen muutto on tyypillisesti yksilömäärältään vähäisempää ja luonteeltaan hajanaisem-
paa. Hankealuetta lähin muuttoa ohjaava tekijä on Oulujärvi, jonka esimerkiksi alueen kautta muuttavat petolinnut 
pyrkivät kiertämään. Etäisyyttä Oulujärven lounaisosaan on kuitenkin yli 15 km, joten Oulujärven muuttoreittejä 
ohjaava ja tiivistävä vaikutus ei näy enää hankealueella.  

Alueen kautta ajoittain tapahtuva syksyinen hanhimuutto suuntautuu yleensä leveänä rintamana koillisesta lou-
naaseen kohti Pohjanlahden rannikkoa. Syksyn hanhimuutolla lintujen yksilömäärät ja muuttoreitit ovat hyvin riip-
puvaisia muuttopäivien säätilasta sekä paikallisesti että laajemmalla alueella hanhien lähtöseuduilla Venäjän arkti-
silla alueilla. 

Hankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti tärkeitä lintujen muutonaikaisia lepäily- ja ruokai-
lualueita. 

8.6.6 Yleinen eläimistö sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV a ja II lajisto  

Alueella tavattava muu eläinlajisto on tyypillistä pohjoisen havumetsävyöhykkeen lajistoa, käsittäen pääsääntöi-
sesti alueellisesti yleisiä ja runsaslukuisena esiintyviä eläinlajeja. Metsätalousvaltaiselle metsä- ja suoalueelle tyy-
pillisiä nisäkkäitä ovat esimerkiksi hirvi, kettu, metsäjänis, orava sekä useat eri pikkunisäkäslajit.  

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämiä eläinlajeja, jotka ovat ns. tiukan suoje-
lujärjestelmän lajeja, jolloin niiden lisääntymis- ja levähdysalueiden hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä 
(Lsl 49 § Lsl 42 §). Kiellosta voidaan poiketa vain luontodirektiivin artiklan 16 mukaisilla perusteilla. Poikkeusluvista 
päättää tarpeen mukaan alueellinen ELY-keskus. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista hankealueelta selvitetään 
tarkemmin viitasammakon, liito-oravan ja lepakoiden esiintymistä. 

Hankealueella sijaitsevat lammet ovat viitasammakon lisääntymisen kannalta merkittäviä alueita. Ruoholammelta 
on havaintoja viitasammakon soidinpulputtelusta.  Laji on vahvan esiintymisen alueella mahdollinen myös kaive-
tuissa ojissa ja lammissa, mutta näiltä alueilta ei tehty inventoinneissa havaintoja lajista.  

Hankealueelta ei ole aiempia havaintoja liito-oravan esiintymisestä, eikä lajista tehty havaintoja liito-oravaselvitys-
ten maastoinventoinnissa keväällä 2022. Lajille soveltuvia metsäkuvioita ja kulkureittejä sijoittuu erityisesti vain 
hankealueen eteläosiin, Siikajoen rantametsiin.  

Hankealueella saattaa sen sijainnin, eri eläinlajien levinneisyyden ja elinympäristöjen puolesta esiintyä mm. lepa-
koita (lähinnä pohjanlepakko, mutta mahdollisesti myös viiksisiippa/isoviiksisiippa). Hankealueen metsät eivät 
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edusta lepakoille erityisen suotuisia elinympäristöjä niiden yksipuolisuuden, metsien karuuden ja korpien vähäisyy-
den sekä hakkuiden ja soiden ojitusten vuoksi. Hankealueen läpi virtaavalla Siikajoella voi olla muuta ympäristöä 
suurempi merkitys lepakoiden saalistusympäristönä. 

Muun seudulla esiintyvän EU:n luontodirektiivin IV (a) mukaisen eläinlajiston (mm. saukko, suurpedot) esiintymis-
potentiaalia hankealueella tarkastellaan maastoselvitysten yhteydessä niille soveltuvien elinympäristöjen kautta. 
Hankealueen eteläosissa virtaava Siikajoki on saukolle soveltuva virtavesistö, jossa on myös sopivia koskiosuuksia.  

Suurpedot kuuluvat Pyöriännevan hankealueen eläimistöön. Suurpetojen elinpiirit ovat yleensä hyvin laajoja ja nii-
hin kuuluu monenlaisia metsä- ja suoalueita. Suden osalta hankealueen itäpuolelle sijoittuu viimeisimmässä susi-
kanta-arviossa tulkittu (Luke 2022) Vuolijoki-Marttisen reviiri ja hankealueen eteläpuolelle Kiuruveden reviiri. Han-
kealue ei ole varsinaisesti määritellyn susireviirin alueella, mutta hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat Vuo-
lijoki-Marttisen reviirille. Vuolijoen-Marttisen reviiristatuksen mukaan kyseessä on perhelauma ja sen käyttämän 
reviirin kooksi on määritelty noin 1370 km² alue. Reviiriksi on määritelty (Luke 2022) alue Oulujärven eteläpuolelta, 
Vuolijoen taajaman eteläosista Sukevalle ja Vieremän taajaman pohjoisosiin saakka. Aiemmin alueelle sijoittui eril-
linen Vuolijoen reviiri sekä Marttisen reviiri, jotka ovat nykyisen tulkinnan mukaan osin samaa reviirialuetta. Kiuru-
veden reviiri on statuksen (Luke 2022) mukaan myös perhelauma ja reviirin pinta-alaksi on määritelty 940 km². 
Kiuruveden reviiri on ollut laajempi vielä vuosina 2019 ja 2020, jolloin myös hankealue on sijoittunut tämän reviirin 
rajauksen sisälle.  

Metsäpeura on EU:n luontodirektiivin liitteen II laji ja sen suojelu on toteutettu pääasiassa Natura-alueverkoston 
kautta. Metsäpeura ei ole Suomessa uhanalainen laji.  Hankealue sijoittuu metsäpeuran Suomenselän populaation 
kesälaidunalueelle sekä vaellusreitille laidunalueiden sekä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan talvilaitumien 
välillä. Keväällä peuravaatimet hakeutuvat vasomaan rauhallisille alueille. Puoskarin (2017) mukaan Kainuun popu-
laation metsäpeurat harjoittavat mikrohabitaatinvalintaa lisääntymispaikkaa etsiessään ja vaatimet näyttävät pyr-
kivän voimakkaasti veden läheisyyteen. Myöhemmin pienen vasan kanssa peuravaatimet hakeutuvat laajoille soille, 
missä näkyvyyttä ympäristöön on hyvin. Hankealueella peuran elinympäristöinä potentiaalisimpia ovat Saarisuo 
sekä Ruoholamminneva. Metsäpeuran on todettu viihtyvän varsin hyvin myös tavanomaisissa talousmetsissä kesä-
laidunalueiden tuntumassa sekä kevät- ja syyslaidunkierrolla. Lähialueelle sijoittuvan Piiparinmäen hankealueella 
on tehty havaintoja metsäpeurasta kesäaikaan (FCG maastotyöt, 2022).  

 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet  

8.7.1 Natura-alueet  

Pyöriännevan hankealueelle ja suunnitelluille sähkönsiirtoreiteille ei sijoitu Natura-alueita. Lähin Natura-alue, Tör-
mäsenrimpi-Kolkanneva (FI1104408 SAC/SPA) sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle hankealueesta pohjoiseen.  

Muita alle viiden kilometrin etäisyydelle sijoittuvia Natura-alueita on Itämäki-Eteläjoki (FI1104401 SAC), joka sijoit-
tuu noin 700 metrin etäisyydelle hankealueesta etelään ja lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäisyydelle suunnitel-
luista sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista yksi ja neljä (SVE1, SVE4). Pöntönsuo (FI1200902 SAC) sijoittuu noin 4,8 kilo-
metrin etäisyydelle hankealueesta itään ja 500 metrin etäisyydelle suunnitellusta sähkönsiirtoreitistä kolme (SVE3) 
pohjoiseen. Lisäksi Otanneva (FI1200921 SAC) sijoittuu noin 1,2 kilometrin etäisyydelle sähkönsiirtoreittivaihtoeh-
dosta kolme (SVE3) ja 1 kilometrin etäisyydelle vaihtoehdosta yksi (SVE1). 

Alle 10 kilometrin säteelle hankealueesta sijoittuvat Natura-alueet on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 13. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys hankealu-

een rajasta 
Ilmansuunta hankealueelta 

Törmäsenrimpi-Kolkan-
neva 

FI1104408 SAC/SPA 0,6 km pohjoinen 

Itämäki-Eteläjoki FI1104401 SAC 0,7 km kaakko 

Pöntönsuo FI1200902 SAC 4,8 km itä 

Kinkerisaarenneva FI1104404 SAC 5 km lounas 

Kansanneva-Kurkineva-
Muurainsuo 

FI1104402 SAC/SPA 6,1 km lounas 

Rimpineva-Matilanneva FI200923 SAC/SPA 7,2 km koillinen 

 

Kuva 78. Natura-alueiden sijoittuminen hankealueeseen nähden (Suomen ympäristökeskus 2022). 
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Kuva 79. Natura-alueiden sijoittuminen sähkönsiirtoreitteihin nähden (Suomen ympäristökeskus 2022). 

8.7.2 Luonnonsuojelualueet 

Pyöriännevan hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on Itämäen luonnonsuo-
jelualue (ESA302775) noin 560 metriä hankealueen rajasta etelään. Lisäksi hankealueen pohjoispuolelle noin 700 
metrin etäisyydelle sijoittuu Törmäsenrimmen-Kolkannevan soidensuojelualue (SSA110066). Lounaispuolelle sijoit-
tuu Harjun luonnonsuojelualue (YSA207572) noin 1,2 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Itämäen luonnonsuo-
jelualue sijoittuu myös sähkönsiirtoreitin läheisyyteen, lähimmillään 150 metriä suunnitellusta voimajohtoreitistä 
länteen. 

Alle 10 km:n säteelle hankealueesta sijoittuvat luonnonsuojelualueet on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 14. Hankealuetta ja voimajohtoreittiä lähimmät luonnonsuojelualueet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys hankealueen 

rajasta 
Ilmansuunta hankealu-

eelta 

Itämäen luonnonsuojelu-
alue 

ESA302775 
Muu luonnonsuojelu-
alue 

560 m etelä 

Törmäsenrimmen-Kol-
kannevan soidensuojelu-
alue 

SSA110066 Soidensuojelualue  700 m pohjoinen 

Kinkerisaarennevan luon-
nonsuojelualue 

ESA30277 
Muu luonnonsuojelu-
alue 

5 km lounas 
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Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys hankealueen 

rajasta 
Ilmansuunta hankealu-

eelta 

Kansannevan-Kurkine-
van-Muurainsuon soiden-
suojelualue 

SSAA110065 Soidensuojelualue  5,6 km lounas 

Rimpinevan luonnonsuo-
jelualue 

ESA302783 
Muu luonnonsuojelu-
alue 

7 km koillinen 

Mäykänahon luonnon-
suojelualue 

ESA302794 
Muu luonnonsuojelu-
alue 

8,8 km kaakko 

Harjun luonnonsuojelu-
alue 

YSA207572 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

1,2 km lounas 

Myllytörmän luonnon-
suojelualue 

YSA254768 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

1,4 km länsi 

Itämäen luonnonsuojelu-
alue 

YSA112798 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

3,7 km etelä 

Piiparinpuron luonnon-
suojelualue 

YSA112255 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

5,7 km koillinen 

Piiparinpuro II luonnon-
suojelualue 

YSA201418 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

5,7 km koillinen 

Niemelän luonnonsuoje-
lualue 

YSA253795 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

6,7 km luode 

Vanhan talon suojelualue YSA240565 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

8,1 km lounas 

Vyöaho YSA230875 
Yksityismaiden luon-
nonsuojelualue 

8,4 km etelä 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys lähimmästä 

alustavasta voimajoh-
toreittivaihtoehdosta 

Ilmansuunta voimajoh-
toreitiltä 

Itämäen luonnonsuojelu-
alue 

ESA302775 
Muu luonnonsuojelu-
alue 

150 m etelä/länsi 
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Kuva 80. Luonnonsuojelualueiden sijoittuminen hankealueeseen ja sähkönsiirtoreittiin nähden (Suomen ympä-
ristökeskus 2020). 

8.7.3 Suojeluohjelmien kohteet 

Pyöriännevan hankealueella ei sijaitse valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita tai vastaavia alueita. 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehto kolme (SVE3) sijoittuu noin 60 metrin etäisyydelle Kivisuo-Kokkosuon soidensuojelun 
täydennysehdotuskohteesta. 

Taulukko 15. Hankealuetta lähimmät luonnonsuojeluohjelmien kohteet. 

Alueen nimi Koodi Suojeluperuste 
Etäisyys hanke-

alueesta 
Ilmansuunta han-

kealueelta 

Kontiokangas HSO110119 
luonnosuojeluohjelma-alue, 
harjujensuojelu 

0,6 km länsi 

Törmäsenrimmen-Kolkanne-
van soidensuojelualue 

SSA110066, 
SSO110346 

luonnonsuojeluohjelma-alue, 
soidensuojelu 

0,6 km pohjoinen 

 



Winda Energy Oy Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

14.10.2022 Pyöriännevan tuulivoimapuisto, Pyhäntä 

 HANKEALUEEN NYKYTILA 

 

 
FCG Finnish Consulting Group 130 (177) 
 

 

Kuva 81. Luonnonsuojelualueiden sijoittuminen hankealueeseen ja sähkönsiirtoreittiin nähden (Suomen ympä-
ristökeskus 2022).  

8.7.4 FINIBA- ja IBA-alueet  

Lähimmät linnustollisesti arvokkaat alueet, Oulujärven länsipuolen suot, sijoittuvat lähimmillään 700 metrin etäi-
syydelle hankealueesta pohjoiseen. Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet IBA-alue sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle 
noin 12 km etäisyydelle hankealueesta. Talaskangas IBA-alue sijoittuu noin 20 km hankealueesta kaakkoon. Lisäksi 
noin 20 km etäisyydelle hankealueesta sijoittuu Kortteisen Tekojärvi, Otamäen altaat sekä Oulujärven lintusaaret. 
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Kuva 82. Valtakunnallisesti (FINIBA) ja kansainvälisesti (IBA) tärkeiden lintualueiden sijoittuminen hankealuee-
seen nähden (Suomen ympäristökeskus 2016a, Birdlife Suomi 2012).  
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 Elinkeinot ja virkistys  

8.8.1 Alueen elinkeinotoiminta  

Pyhännällä oli vuoden 2019 lopussa 699 työpaikkaa ja sen työpaikkaomavaraisuus oli noin 122,2 %. Työpaikoista 
23,6 % oli palvelualoilla, noin 67 % jalostuksessa ja alkutuotannossa noin 8,3 %. Työpaikoista suurin osa oli jalostuk-
sessa. Alkutuotannon ja jalostuksen osuus työpaikoista oli huomattavasti suurempi kuin Suomessa keskimäärin. 
Palvelujen osuus työpaikoissa taas oli Suomen keskiarvoa pienempi. 

Pyhännän kunnan matkailu painottuu kesäaikaan ja on luonteeltaan omatoimista luonto- ja virkistysmatkailua. Tuu-
livoimapuiston välittömään läheisyyteen ei sijoitu matkailupalveluita.  

Taulukko 16. Pyhännän ja koko maan työpaikat toimialoittain vuonna 2019 (Tilastokeskus 2022).   

Työpaikat 2019 Pyhäntä Koko maa 

Alkutuotanto (%) 8,3 2,7 

Jalostus (%) 67,0 20,7 

Palvelut (%) 23,6 75,1 

Muut (%) 1,1 1,5 

Työpaikat yhteensä 699 2 373 526 

8.8.2 Virkistyskäyttö ja metsästys  

Tuulivoimapuiston alue on vahvasti metsätalouskäytössä ja muiden metsätalousalueiden tavoin aluetta voidaan 
käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. Hankealueelle ei sijoitu virallisia virkistys-
käytön rakenteita tai -reittejä Jyväskylän yliopiston LIPAS-tietokannan ja retkikartta.fi-palvelun mukaan.   

Pyhännän kunnassa sijaitseva hanke sijoittuu Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueelle. Suurin 
osa hankealueesta sijoittuu Tavastkengän Metsästysseura ry:n metsästysvuokra-alueille. Hankealueelle tai sen lä-
hialueelle sijoittuu myös Oulun Erämiehet ry:n vuokra-alueita sekä Timo Tuikkalan seurueen  ja Juho Luukkosen 
seurueen metsästysvuokra-alueita.  

Metsästysseurojen vuokra-alueet ja niiden sijoittuminen suhteessa hankealueeseen esitetään tarkemmin kartalla 
YVA-selostuksen yhteydessä. Tällöin esitetään myös seurojen pienryhmätilaisuudet ja seurojen sekä riistanhoitoyh-
distyksen haastatteluista saadut tulokset.  

 Liikenne  

8.9.1 Tieliikenne  

Pyöriannevan hankealueen eteläpuolella kulkee valtatie 28 (Kajaanintie), noin 0,5 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta. Hankealueen länsipuolella kulkee yhdystie 18513 (Perukantie) noin 1,4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 
ja yhdystie 18514 (Punaperäntie) noin 1,4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen pohjoispuolella kul-
kee yhdystie 8190 (Vuolijoentie) noin kymmenen kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja itäpuolella kulkee yhdys-
tie 8770 (Keisarintie) noin 12,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Kulku hankealueelle tapahtuu todennäköi-
sesti yksityistieverkkoa pitkin, esimerkiksi yhdystien 18513 ja Laukkuniementien suunnasta. Valittavat kuljetusreitit 
tarkentuvat suunnittelun edetessä. Hankealueella ja sen ympäristössä on laaja yksityistie- ja metsäautotieverkko. 

Valtatien 28 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen eteläpuolella on noin 900–1 400 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 16–21 %. Yhdystien 18513 keskimääräinen vuorokausiliikenne hanke-
alueen länsipuolella on noin 90–360 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 8–22 %. Yhdys-
tien 18514 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen länsipuolella on noin 110 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
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raskaan liikenteen osuus on noin 8 %. Yhdystien 8770 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen itäpuolella 
on noin 80–240 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 8–10 %. Yhdystien 8190 keskimää-
räinen vuorokausiliikenne hankealueen pohjoispuolella on noin 90–180 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liiken-
teen osuus on noin 7–8 %. Liikennemäärät hankealueen läheisellä tieverkolla on esitetty tarkemmin seuraavassa 
taulukossa. 

Valtatien 28 nopeusrajoitus hankealueen kohdalla on 100 km/h. Hankealuetta ympäröivien yhdysteiden 18513, 
18514, 8190 ja 8770 nopeusrajoitus on pääosin yleisnopeusrajoitus 80 km/h. Yhdystiellä 18513 on valaistu osuus 
Tavastkenkän kohdalla. Valtatiellä 28 on myös valaistu osuus Pyhännässä. Hankealuetta ympäröivät yhdystiet ovat 
pääosin sorateitä. Yhdystiellä 18513 on kuitenkin myös päällystettyjä osuuksia. Valtatie 28 on päällystetty koko 
matkaltaan. Hankealuetta ympäröivillä maanteillä ei ole erillisiä kävelyn ja pyöräilyn väyliä. Hankealuetta ympäröi-
villä, todennäköisinä kuljetusreitteinä toimivilla maanteillä ei ole voimassa olevia siltojen painorajoituksia. 

Taulukko 17. Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä Väyläviraston  vuoden 2021 tietojen mu-
kaan. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

 (KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneuvoja 

28 

 

Pyhäntä st 599 – Pyhäntä kt 88 1 400 220 

Pyhäntä kt 88 – Perukka yt 18513 950 150 

Perukka yt 18513 – Vuolijoki yt 8770 900 190 

18513 

 

Haarala vt 28 – Tavastkenkä yt 18514 90 20 

Tavastkenkä yt 18514 – st 822 290–360 30–50 

18514 Tavastkenkä yt 18513 – Punaperä 110 9 

8770 Kiviharju vt 28 – Vuolijoki st 879 80–240 8–20 

8190 Kestilä st 800 – Käkilahti st 879 90–180 8–12 
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Kuva 83. Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Oulun ja Raahen satamista hankealueelle. 

Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan mukaan hankealueelle tai sen lähialueelle ei ole osoitettu 
tiehankkeita. Hankealueen vaikutuspiiriin ei ole tiedossa myöskään muita uusia tiehankkeita. 

Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon kuuluvien kuljetusreittien pituudet hankealueelle ovat lyhyimmillään 
Oulun ja Raahen satamista. Oulun satamasta hankealueelle on noin 140 kilometriä ja Raahen satamasta on hanke-
alueelle noin 135 kilometriä.  

Raahen satamasta SEKV-verkkoon kuuluva kuljetusreitti on yhdystietä 8102 (Rapaluodontie) pitkin yhdystielle 
18582 (Rautaruukintie), josta reitti kulkee valtatien 8 kautta kantatielle 88. Kantatietä 88 pitkin edetään Pyhäntään, 
josta kuljetusreitti jatkuu valtatietä 28 pitkin hankealueen eteläpuolelle. Hankealueelle jatkuva reitti voi olla esi-
merkiksi SEKV-verkkoon kuulumaton yhdystie 18513 (Perukantie) ja Laukkuniemen yksityistie. Oulun satamasta 
SEKV-verkkoon kuuluva kuljetusreitti kulkee yhdystietä 8155 (Poikkimaantie) pitkin valtatielle 4 (Pohjantie), josta 
seututien 815 (Visiolinja) ja seututien 847 (Limingantie) kautta kuljetusreitti jatkuu valtatielle 4 (Jyväskyläntie). Val-
tatietä 4 SEKV-verkkoon kuuluva kuljetusreitti jatkuu Siikalatvaan saakka, josta eteenpäin mahdollinen kuljetusreitti 
on yhtenevä Raahen sataman kuljetusreitin kanssa. Suurimmat liikennemäärät tarkastelluilla kuljetusreiteillä ovat 
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Oulun ja Raahen ympäristöissä, valtatie- tai kantatietasoisilla väylillä sekä valtateillä 4. Kuljetusreitit ja sisäänme-
noreitit tarkentuvat hankkeen edetessä, mutta alustavia kuljetusreittivaihtoehtoja erikoiskuljetusreittiosuuksineen 
on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

Kuva 84. Alustavat kuljetusreittivaihtoehdot Oulun ja Raahen satamista hankealueelle. 

8.9.2 Lentoliikenne  

Pyöriannevan hankealue sijaitsee osin Kajaanin lentoaseman lentoesterajoitusalueella. Lentoasema sijaitsee noin 
50 kilometrin etäisyydellä koilisen suuntaan. Lähin lentopaikka on Kärsämäellä, noin 43 kilometrin etäisyydellä lou-
naan suuntaan hankealueesta.  
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Kuva 85. Lentoestealueet hankealueen läheisyydessä. 

 Viestintäyhteydet ja tutkat  

Tuulivoimahankkeissa tulee Puolustusvoimilta pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista puolustusvoimien tutkien 
toimintaan. Pyöriännevan hankkeesta on saatu puoltava lausunto Puolustusvoimilta alustavasta tuulivoimaloiden 
sijoitussuunnitelmasta. 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Haapaveden radio- ja 
tv-asemalta. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-tv –vastaanottoon mikäli tuulivoimalat sijoittuvat lä-
hetinaseman ja vastaanottimen väliin.  

Lähin Ilmatieteenlaitoksen säätutka sijoittuu Utajärvelle noin 65 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. 
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Kuva 86. Antenni-tv –vastaanotto hankealueen ympäristössä. Haapaveden ja Vuokatin radio- ja tv-asemat on 
merkitty vihreällä ja hankealueen suurpiirteinen sijainti sinisellä merkillä. Valkoiset merkinnät kar-
talla ovat täytelähetinasemia. (Digita 2022)  

 Meluolosuhteet 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonaisuutta, jossa kulloin-
kin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu ovat perusääniä, joihin totutaan. Leh-
tipuiden 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 äänilähteenä on liikenne sekä ajoittaiset metsänhoitotöistä kantau-
tuvat äänet. Piiparinmäen tuulivoimapuiston äänet kuuluvat 35–40 desibelin voimakkuudella hankealueen koillis-
osaan. 
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Kuva 87. Piiparinmäen tuulivoimapuistosta koituva äänitaso hankealueella. Pyöriännevan hankealueen rajaus 
on georeferoitu Piiparinmäen melumallinnukseen. (Piiparinmäen kaavaselostus, (Pöyry Finland Oy) 

 Valo-olosuhteet 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuksesta syntyvää varjon 
välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuu-
livoimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä. Hankealueella ei nykytilanteessa aiheudu varjon välkkymistä lukuun ot-
tamatta hyvin pientä aluetta hankealueen reunalla, johon Piiparinmäen tuulivoimapuiston välkealue yltää.
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Kuva 88. Piiparinmäen tuulivoimapuis-
ton välkealue suhteessa Pyöriännevan hanke-
alueeseen. Kartassa tummansininen viiva 
osoittaa 8 tunnin ja punainen 10 tunnin vuo-
tuista varjon vilkkumisen rajaa. Pyöriännevan 
hankealueen rajaus on georeferoitu Piiparin-
mäen varjojen vilkkumiskarttaan. (Piiparin-
mäen kaavaselostus, Maisemaarkkitehtitoi-
misto Väyrynen Oy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

Hankealueelle ei sijoitu voimassaolevia maa-ainesten ottolupia. Hankealueelle ei sijoitu louhoksia tai turvetuotan-
toalueita. Lähin luvitettu soran ja hiekan ottoalue, Riihikankaan sora-alue, sijoittuu noin kilometrin etäisyydelle 
hankealueen kaakkois-koillispuolelle. Lupa on voimassa vuoteen 2024 saakka. Hankealueen muu luonnonvarojen 
hyödyntäminen on pääasiassa osa alueen virkistyskäyttöä (marjastus, sienestys, metsästys) ja elinkeinotoimintaa 
(metsätalous). 

Alustavan sähkönsiirtoreittivaihtoehdon 1 ja 4 varrelle sijoittuu yksi voimassaoleva soran ja hiekan maa-ainesten 
ottolupa, Sivakkakallion sora-alue. Lupa on voimassa 7.8.2014-13.8.2024. 

Kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole kaivoslain mukaisia 
valtauksia, varauksia tai kaivospiirejä. 
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Kuva 89. Maa-ainestenottoluvat hankealueen ja sähkönsiirtoreitin ympäristössä
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9 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 Arvioitavat vaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaiku-
tuksia Suomessa ja sen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä 
näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen 
edellä mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. 

 

Kuva 90. Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain mukaisesti. 

 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusasteen perus-teella. 
Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Palautuvuusaste kertoo kohteen kyvystä palautua 
tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen vaikutuksen alaiseksi.   

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset vaikutuksensa, 
joihin YVA-menettelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset 
tarkennetaan aina hankekohtaisesti. YVA-menettelyssä arvioinnin painopiste on hankkeen merkittävissä ympäris-
tövaikutuksissa. Lisäksi selvitetään keinoja haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Arvioinnin 
epävarmuustekijät kuvaillaan vaikutustyypeittäin. 

 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset vai-
kutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä roottorin 
pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista tuulivoimaloi-
den osalta merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakaantuvat kolmeen vaiheeseen; rakentamisen aikaisiin vaiku-
tuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisen aikaiset vaikutuk-

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan suh-
teessa ympäristön nykyiseen tilaan. 
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set ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alueiden ja ilmajohtojen raken-
tamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetusten liikennevaikutuksista sekä 
työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja lin-
nustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne 
ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaako-
neiden äänistä ja liikenteestä.  

Sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset maankäyttöön, sähkönsiirtoreitin luontoarvoihin, 
maisemaan tai elinkeinoihin. Vaikutukset ovat erilaisia ilmajohdoilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa, kuin 
maakaapeleilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa. Maakaapeleilla toteutettavassa hankkeessa vaikutuksia ai-
heutuu lähinnä kaapelin asennusvaiheessa. Ilmajohdon ympäristövaikutukset käytön aikana kohdistuvat lähinnä 
maisemaan ja voimajohtoalueen rakentamisrajoitukset kautta maankäyttöön. Arviointityön perusteella hankkeen 
vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä ohjelmassa arvioidusta.  

Tässä hankkeessa ennakoidaan ympäristövaikutusten kohdistuvan tuulivoiman osalta erityisesti maisemavaikutuk-
siin ja maankäyttöön sekä linnustoon. Sähkönsiirron osalta ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan maan-
käyttöön. Kokonaisuudessaan laajana hankkeena vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja aluetalouteen ovat mer-
kittävät varsinkin hankkeen rakennusvaiheessa työllisyyden kannalta sekä käytön aikana kuntatalouden kannalta. 
Arviointityön perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä suunnitel-
massa arvioidusta.  

 Tarkasteltava vaikutusalue 

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

Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset rajoittuvat tuulivoima-
puiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet, ja jotkut levittäytyvät hyvin laajalle alueelle, kuten esi-
merkiksi vaikutukset maisemaan. 

Seuraavassa taulukossa esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyypeittäin. Vaikutusalueiden laajuus 
on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella. Etäisyysvyöhykkeet hankealueen ympäristössä on esi-
tetty seuraavassa kuvassa.  

Taulukko 18. Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen (n. 5 km) 
sekä voimajohdon lähiympäristö. Huomiota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen 
hankealueelle sekä toteuttamisen aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyiseen maan-
käyttöön verrattuna. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen ai-
heuttamiin maankäyttörajoituksiin hankealueella ja sen lähiympäristössä. 

Maisema ja 
kulttuurihistorialliset kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–14 km:n etäisyydelle tuuli-
voimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset myös kaukoalueella 14–30 km 
tuulivoimaloista. Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin arvioidaan alueelta, 
johon voi kohdistua rakentamistoimenpiteitä (perustukset, tiestön vahvistaminen, 
kaapelointi) tai merkittävää maisemakuvan muutosta. Sähkönsiirron osalta maise-
mavaikutuksia arvioidaan teoreettisen näkyvyyden etäisyydellä (n. 2–3 km). 

Muinaisjäännökset Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella sekä tarpeen mukaan säh-
könsiirtoreiteillä. 
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Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Luonto Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiirron alueet. Han-
kealueelta ja sähkönsiirtoreitiltä tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja niiden eko-
logisten olosuhteiden säilyminen. Valuma-alueiden alapuoliset vesistöosat. 

Linnusto Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin alue, lähialueen linnustollisesti merkittävät 
kohteet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin laaja. 

Melu, varjostus, vilkkuminen Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 2–3 km:n säteellä tuulivoimapuistosta. 

Liikenne/Lentoliikenne Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Lentoasemat ja -
paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto sijoittuu. Sähkönsiirtoreitin 
kanssa mahdollisesti risteävät yleiset tiet ja rautatie. 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys, elin-
keinot 

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

Ilmasto Viime kädessä globaali, arvioinnissa huomioidaan kuitenkin maakunnalliset, alueelli-
set ja paikalliset ilmastotavoitteet. 

Ajallinen vaikutus Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkeiden tai muiden 
merkittävien hankkeiden kanssa on tarkasteltu vaikutustyypeittäin vaikutustyypin 
edellyttämässä laajuudessa. 

 

 

Kuva 91. Etäisyysvyöhykkeet 2–30 km hankealueen ympärillä.  
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 Laadittavat selvitykset  

Pyöriännevan tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioimisen tueksi laaditaan hankealueelta YVA-menettelyn yhtey-
dessä seuraavat selvitykset ja mallinnukset:  

• Laadittavat selvitykset: 
o Arkeologinen inventointi 
o Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointi  
o Pesimälinnustoselvitys  
o Metsäkanalintujen soidinpaikkainventointi  
o Pöllöselvitys  
o Päiväpetolintuselvitys  
o Lintujen kevät- ja syysmuuton tarkkailu  
o Lepakkoselvitys  
o Liito-oravainventointi  
o Viitasammakkoselvitys 
o Muiden luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien tai muutoin arvokkaan eläinlajiston elinympäristöjä ja 

esiintymispotentiaalia havainnoidaan muiden selvitysten yhteydessä 

• Tehtävät mallinnukset: 
o Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 
o Melu- ja välkemallinnukset 

• Kyselyt: 
o Asukaskysely  
o Metsästäjähaastattelut 

 

Sähkönsiirron reitiltä laaditaan: 

• Kasvillisuus ja luontotyypit (Faunatica Oy) (Maastokausi 2022, 8 maastotyöpäivää) 

• Arkeologiset inventoinnit (Maanala Oy) (Maastokausi 2022, 9 maastotyöpäivää) 

• Liito-oravainventointi (Albus luontopalvelut Oy) (Maastokausi 2022, 8 maastotyöpäivää) 

 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vaikutusten 
suuruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden järjestel-
mälliseen tarkasteluun Imperia-hankkeessa1 kehiteltyjä menetelmiä käyttäen. Vaikutusten merkittävyyttä arvioi-
daan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia suhteessa ympäristön nykytilaan. Edellä mainittujen tekijöiden 
arviointimenetelmät on kuvattu seuraavassa. 

 
 
 
 

1 EU:n Life+-hanke ”Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden 

parantamisessa (IMPERIA)”. <imperia.jyu.fi.> 
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Kuva 92. Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä.  

9.5.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle voidaan arvioida kohteen nykytilan perusteella määritellyn häiriöherkkyy-
den 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-ekonominen tausta seuraavassa kuvassa esitettyine eri ulottuvuuksineen. 

Kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteerejä kuten esimerkiksi kohteen suojelustatus, 
erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytöntöihin ja tehtyihin suunnitel-
miin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympäristöstandardeihin, muutosten sietokyky, sopeutuvuus, harvi-
naisuus, monimuotoisuus, luonnontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille resursseille tai vaikutuskohteille.  

Vaikutuskohteen herkkyys luokitellaan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa neljään luok-
kaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri. 
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Kuva 93. Periaate vaikutuksen herkkyyden arvioimiseksi.  

9.5.2 Muutoksen suuruusluokka  

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

Muutoksen suuruus arvioidaan tai mitataan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä, jotka kuvataan 
erikseen kullekin vaikutukselle. Myös muutoksen suuruuden kriteerit kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen. 
Muutos voi olla suuruudeltaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen 3) suuri tai 4) erittäin suuri ja suunnaltaan kielteinen tai 
myönteinen. 

 

Kuva 94. Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.  

Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään useita eri menetelmiä.
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Taulukko 19. Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisen menetelmät 

 

9.5.3 Vaikutuksen merkittävyys 

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon mukaisesti ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja 
suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyys luokitellaan tässä arvioinnissa luokiteltu as-
teikolla 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri. Merkittävyys voi olla myönteinen tai kielteinen. 

Taulukko 20. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet. 

Vaikutuksen merkittävyys 

Merkityksetön, 
ei vaikutusta 

Merkityksetön, 
ei vaikutusta 

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen muutoksen 
taustatasosta/luonnollisesta tasosta. 

Vähäinen 

+ 

Vähäinen 

- 

Vähäisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat arvoltaan/herkkyydeltään 
vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. Kohtalaisen suuruusluo-
kan vaikutukset, jotka kohdistuvat vähäisen arvon/herkkyyden vaikutuskohtei-
siin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

Vaikutukset voivat olla suuruusluokaltaan vähäisiä kohdistuessaan vaikutuskohtei-
siin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri, tai kohtalaisia kohdistuessaan vai-
kutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai suuria koh-
distuessaan vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen. 

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan suuria ja kohdistu-
vat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on kohtalainen, tai kohtalai-
sia ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri. / Po-
sitiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan suuria. 

Erittäin suuri 

+ + + + 

 
 

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria ja 
kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on suuri tai erittäin 
suuri, tai suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys 
on erittäin suuri. / Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria. 

 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään ns. erittelevää menetelmää, jossa korostetaan eri arvolähtökoh-
dista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä merkittävyysvertailuja 

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

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

• Tilastotieteellinen arviointi, esim. lintujen törmäysriskin arviointi 

• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimustulosten hyödyntämi-
nen 

• Osallistavien tiedonhankintamenetelmien (seurantaryhmätyöskentely, asukaskysely ja haastatte-
lut, yleisötilaisuudet) hyödyntäminen 

• YVA-työryhmän aiempi kokemus 
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ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun vaikutustyyppiin on useissa tapauksissa liian arvoperus-
teinen, eikä ole positivistisin menetelmin määritettävissä. Tällöin esimerkiksi meluhaittaa ja sen merkittävyyttä ei 
tulla vertailemaan maisemahaittaan. Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteutta-
miskelpoisuuteen, mutta menetelmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta 
tekevät ko. hankkeen päätöksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan taulukoksi vaih-
toehtojen keskinäisen vertailun helpottamiseksi.  

 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltaminen. Ympäristövaiku-
tusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä käytettävään 
tekniikkaan sekä voimajohtoreittien linjauksiin. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet esitetään 
arviointiselostuksessa. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana 
tapahtuvassa jatkosuunnittelussa. 

 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Samoin käytettä-
vissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodostettavien lähtötietojen tarkkuus vaih-
telee. Hankkeen toteuttamiseen ja suunnitelmien etenemiseen liittyy epävarmuuksia. Arvioinnissa käytetyt ja teh-
dyt oletukset sekä epävarmuustekijöiden olemassaolo ja niiden vaikutus arvioinnin lopputulokseen tuodaan esille 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja erillisselvitysraporteissa. 

 Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Ehdotus seurat-
tavista ympäristövaikutuksista tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Seurannan 
avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset ennakoimattomat, merkittä-
vät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. 
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10 ARVIOINTIMENETELMÄT 

 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön  

10.1.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreitin fyysisessä ympä-
ristössä. Tuulivoimapuiston rakennuspaikkojen kohdat muuttuvat maa- ja metsätalousalueesta rakennetuksi alu-
eeksi alueelle sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden ja kaapelikaivantojen myötä. 

Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla tuulivoimapuiston 
alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla aitaamaan, joten alueella liikkuminen tulee rajoit-
tumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa alueella liikkumista. 

Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan aikaisesta me-
lusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka voivat rajoittaa tiettyjen maankäyttömuotojen, kuten 
asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä raken-
nuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsätaloutta voidaan hyvin harjoittaa tuuli-
voimapuiston sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset) rajoittavat maankäyttöä 
huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei ole mahdollista sijoittaa asuin-
rakentamista kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. Kunta voi halutessaan myös 
estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maakuntakaavat, yleis- ja 
asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilmakuvia, hank-
keessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuksia, karttatarkasteluja sekä YVA–ohjelmasta saatua pa-
lautetta. Lisäksi haastatellaan paikallisia maankäytön suunnittelijoita. YVA–selostusvaiheessa kaavamerkintöjen si-
sältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron alueilla. 

Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maankäytön 
kesken kuvaillaan. Hankkeen suhdetta ja toteutumismahdollisuuksia kuvataan nykyisiin voimassa oleviin kaavoihin 
verraten. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastellaan vaikutusalueen osalta. Vaikutusten mer-
kittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella olevien maankäyttömuotojen seudulliseen arvoon ja 
harvinaisuuteen.  

Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia vaikutuksia maakunnallisten 
ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maankäyttöön ja rakennettuun ympäris-
töön kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona.   
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10.1.2 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Vaikutusten tunnistaminen 

Maisemavaikutusten arviointityössä tarkastellaan tuulivoimapuistojen ja niihin liittyvien sähkönsiirtorakenteiden 
toteuttamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia. Maiseman 
luonteen muuttumisen kautta syntyy silmin havaittavia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havaittavuus riippuvat 
paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonä-
köön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietoky-
vyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen asia, jo-
hon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla luonnon-
maiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman mittasuhteita. Voimaloiden hallitsevuus 
maisemakuvassa riippuu myös maiseman luonteesta ja muista maisemakuvaan kuuluvista elementeistä, eikä aino-
astaan siitä, kuinka paljon voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin alueelle. 
Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyy-
destä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Voimaloiden korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus lähialueella saat-
taa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa avointa aluetta. Tällaisia avoi-
mia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. Toisaalta melko vähäinenkin 
pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi voimaloiden havaittavuutta ja hal-
litsevuutta maisemassa. 

Hankkeen huoltoteiden rakentamisen vuoksi joudutaan kaatamaan metsää ja mahdollisesti leventämään nykyisiä 
teitä sekä risteysalueita. 

Ympäristöministeriön oppaassa (Weckman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä seuraavaa: ”Yleistäen 
voidaan todeta, että selkeällä ja kuivalla säällä tuulivoimaloista erottaa paljaalla silmällä 5–10 kilometrin säteellä 
roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike vielä korostaa. 15–20 kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita 
paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa 20–30 kilometrin päähän. Utuisella ja aurinkoisella säällä pyö-
rivien roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumisefekti” korostaa tuulivoima-
loiden näkyvyyttä.” (Weckman 2006) 

Vaikutusten arvioinnissa on totuttu käyttämään Ympäristöministeriön oppaan toteamukseen perustuen seuraavia 
etäisyysvyöhykkeitä: 0–5 km, 5–12 km, 12–25 km ja 25–30 km. Oppaan tekemisen jälkeen tuulivoimaloiden koko 
on kuitenkin kasvanut huomattavasti, mikä väistämättä vaikuttaa myös niiden hallitsevuuteen ja näkymiseen mai-
semassa. Voimala, jonka kokonaiskorkeus on 300 metrin luokkaa voi edelleen olla huomiota herättävä 5–7 kilomet-
rinkin etäisyydellä. Näin ollen lähialueen ja välialueen kokoa on tarkistettu ja laajennettu. Välialueen kokoa ei ole 
laajennuttu samassa suhteessa kuin lähialueen, sillä voimaloiden kasvamisesta aiheutuva vaikutus on tuntuvin lä-
hialueella. Lisäksi mitä kauemmas mennään, sitä hankalampaa tuulivoimalan erottaminen on, ellei sää ole todella 
selkeä. 

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

• lähinnä varjostus, melu, rakentamisen aikaiset vaikutukset 

”lähialue”, etäisyys tuulivoimaloista noin 0–7 kilometriä 

• 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 hallitsevuutta etäisyyden kasvaessa, 
tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” kaukomaisemaan 

• lentoestevalot erottuvat pimeällä 
 

”teoreettinen maksiminäkyvyysalue”, etäisyys tuulivoimaloista 25–30 kilometriä 

• torni saattaa erottua hyvissä olosuhteissa 

• lentoestevalot erottuvat pimeällä hyvissä olosuhteissa 

Vaikutusten arvioinnissa painotetaan lähialuetta (0–7 kilometriä) ja välialuetta (7–14 kilometriä). Lähialueeseen si-
sältyy voimaloiden dominanssivyöhykettä (noin 10 x voimaloiden napakorkeus), jonka alueella voimalat näkyes-
sään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (14–25 kilometriä) tarkastellaan hieman yleispiirteisemmällä tasolla. 
Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–30 kilometriä) osalta tehdään yleispiirteinen tarkastelu.  

 

Kuva 95. Esimerkkikaavio pienialaisen puuston tai muun näkemäesteen vaikutuksesta sen taakse jäävän kat-
vealueen laajuuteen.  

Ylemmässä esimerkkikaaviossa havainnollistetun voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 metriä. Kaaviokuvasta saa-
daan yhtälö, jonka perusteella voidaan laskea näkyvätkö voimalat valittuun kohteeseen: (voimalan kokonaiskorkeus 
/ etäisyys) = (näkemäesteen korkeus / katvealueen laajuus). Kaavan mukaan saadaan laskettua esimerkiksi, että 
yhden kilometrin etäisyydeltä tarkasteltaessa n. 20 metriä korkea puusto jättää tasaisessa maastossa taakseen noin 
100 metrin laajuisen katvealueen, eli havainnoija voi seistä noin kilometrin etäisyydellä voimaloista näkemättä niitä, 
jos välissä on enintään 100 metrin laajuinen avoin alue. 

Vaikutusten arviointi painottuu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voimakkaimmat lähialueilla, 
jos voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10–14 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pie-
niltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Kaukomaise-
massa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvuston yläpuolella, mutta 
voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa tuulivoimaloiden tornit voita-
neen erottaa jopa 20–30 kilometrin etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat osaksi suurmaisemaa.  

Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavat maastomuodot, kasvillisuus ja rakenteet, jotka osittain peittävät tai luovat 
taustaa voimajohtopylväälle. Lähietäisyydeltä tarkasteltuna voimajohtopylväs on hallitseva. Etäisyyden kasvaessa 
pylvään hallitsevuus maisemassa vähenee ja vähitellen kohde alistuu muihin maisemaelementteihin, ennen kuin 
häviää näkyvistä.
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Voimajohdon vaikutustenarvioinnissa maisemavaikutuksia tarkastellaan etäisyysvyöhykkeittäin: 

”välitön lähialue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta enimmillään noin 100 metriä 

• pylvään välitön ympäristö 
 

”lähivaikutusalue”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 100–300 metriä 

• pylvään lähivaikutusalue 
 

”kaukomaisema”, etäisyys voimajohdon keskilinjasta noin 300 metriä- 3 kilometriä 

• pylväs osana kaukomaisemaa 

• teoreettinen maksiminäkyvyysalue 

 

Kuva 96. Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Maisema-arkkitehdit Byman ja Ruokonen Oy 2001). 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja ympäristön nykytilan kuvauksessa sekä tulevan vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään mm. seu-
raavia selvityksiä ja lähdemateriaaleja: 

• Arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö 1993)  
• Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, (Ympäristöministeriö 1992)  
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009  
• maakuntakaavat  
• 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)  

 • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021) (Ympäristöministeriö 2021) 
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• Kioski (Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristön portaali)  
• Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2010.  
• Maakuntakaavan kulttuuriympäristöselvitys (Pohjois-Savon liitto 2009)  
• Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2. 2011  
• Kartat, ilmakuvat (Maanmittauslaitos 2020).  
• Maastokatselmus ja valokuvat (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2022)  
• Tuulivoimalat ja maisema. (Weckman 2006)  
• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016)  
• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016)  
• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013) 
 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona käytetään muun muassa 
maastokäyntiä, aiempia selvityksiä mm. alueen maisema-alueista, suojelunarvoisista alueista ja erityiskohteista 
sekä valo- ja ilmakuvia ja karttoja. 

Arviointityön pohjaksi maisemaa analysoidaan muun muassa tarkastelemalla maisemakuvan kannalta merkittävim-
piä näkymäsuuntia ja -alueita, maamerkkejä ja ympäristön yleisluonnetta ja ominaisuuksia.  

Hankkeen yhteydessä laaditaan näkemäalueanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille voima-
lat tulisivat näkymään. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan muun muassa havainnekuvien avulla. Havainneku-
vat laaditaan alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen WindPRO -ohjelmalla. Maastomallinnustarkastelun 
pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin mallinnetaan tuulivoimalat. Mallinnusta varten 
otettavat valokuvat pyritään ottamaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat havaittavissa. Valokuvat otetaan ka-
meran objektilla, joka vastaa ihmissilmän näkymää. Havainnekuvia laaditaan noin 10 kappaletta eri suunnilta ja 
etäisyyksiltä. 

Arviointityössä arvioidaan sekä tuulivoimapuiston että sähkönsiirron rakenteiden vaikutuksia valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia 
vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Maisemal-
liset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. Lentoeste-
valojen vaikutukset maisemaan ovat yksi arvioinnin kohde. 

Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitsevuutta yleismaisemassa 
sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna. Rakennetun 
kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska hankkeet eivät aiheuta välit-
tömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta arvioidaan vaikut-
taako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai kohteen luonteeseen.  

Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on tuulivoimaloiden maisemallisella lähi- ja välialueella, eli 
0–14 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset kaukoalueella 14–30 kilo-
metrin tuulivoimaloista. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti 
tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Arviot esitetään sanallisina asiantuntija-arvioina. Maisemaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioi maisema-arkkitehti. 

10.1.3 Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön  

Vaikutusten tunnistaminen 

Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät muinais-
jäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja. Kiinteän muinaisjäännöksen kaiva-
minen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty ilman 
muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- ja kivikummut, eri-
laiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrokset. 
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Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaiheeseen ja 
sen aiheuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa 
muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien raken-
teiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin muinaisjään-
nösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä. 
Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaikutuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen mer-
kittävyydestä. 

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

Vaikutusalue 

Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjäännöksiin. Suorat vai-
kutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen. Epäsuoria vaikutuksia kohdistuu muinais-
jäännöskohteen tai –alueen kokemiseen äänimaailman tai maiseman muutoksen myötä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä hankealueella sekä sähkönsiirtoreitillä 
tehtävään arkeologiseen inventointiin. Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olevien lähtötietojen sekä maas-
toinventoinnin perusteella. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on hankealueen ennestään tunte-
mattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, maastotutkimuksesta 
sekä raportoinnista. 

Historiallisen ajan asutus-, elinkeino- ja maankäytön historiaa selvitetään kirjallisuuden ja internetistä löytyvien his-
toriallisten karttojen avulla. Esihistoriallisten muinaisjäännösten etsimisessä käytetään muinaisranta-analyysia, 
maaperäkarttoja, ilmakuvia, laserkeilausaineistoa, lähialueiden muinaisjäännöksiä koskevia tutkimusraportteja ja 
Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalin tietoja. 

Maastoinventoinnissa tarkastetaan tuulivoimaloiden paikat ja niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä hankealu-
eella ja sähkönsiirtoreitillä olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet.  

Kohteiden paikantaminen ja alustava rajaus tehdään riittävällä tarkkuudella. Maastossa kohteiden paikantamisen 
perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumentoidaan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpa-
noin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen mukaan joko GPS-laitteella tai kelamitan avulla. Koh-
teiden sijainnista laaditaan kartta. 

Muinaisjäännösinventointi raportoidaan omana raporttinaan ja inventoinnin keskeiset tulokset sekä vaikutusten 
arviointi esitetään YVA-selostuksessa. 

 Vaikutukset luonnonoloihin  

10.2.1 Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

Rakentamisalueiden toteuttaminen vaatii maa-ainesten poistoa, läjitystä ja massanvaihtoa sekä mahdollisesti louhin-
taa. Tuulivoimaloiden, tiestön ja voimajohtoverkoston rakentamisen maaperävaikutukset ovat suhteellisen vähäi-
siä. Vaikutusten suuruus riippuu pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta. Rakentamisen jälkeen, 
eli tuulivoimapuiston toiminnan aikana, ei aiheudu suoria vaikutuksia maa- ja kallioperään.  
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Hankkeen toiminnan aikana käsitellään voimaloiden huoltojen yhteydessä todennäköisesti koneistojen öljyjä sekä 
muita kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Lisäksi riskei-
hin varaudutaan ohjeistetuilla toimintatavoilla. Voimajohdon huollossa käytettävien koneiden aiheuttama maape-
rän pilaantumista aiheuttava öljyvuotoriski on hyvin vähäinen. 

Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja voimajohtoverkoston rakentamisen maanmuok-
kaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hieman lisätä pintavesiin kohdistu-
vaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan perustuen määritettyjen pienten vesistöjen valuma-
alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumiseen.  

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat lisätä poh-
javeden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Edellä on arvioitu, ettei hankkeen toiminnan aikana 
öljyn ja muiden kemikaalien käsittely aiheuta maaperän pilaantumisriskiä. Häiriötilanteessa öljyvuotoja voi tapah-
tua, mikä voi kuitenkin vaikuttaa pohjavesialueella vedenlaatuun. Tuulivoimapuiston alueella ei sijaitse luokiteltuja 
pohjavesiesiintymiä, joten vaikutuksia ei näiden osalta tule syntymään. Voimajohtoreitti ei sijoitu pohjavesialueille. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuvat pääasiassa ra-
kentamistoimenpiteiden alueelle. Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamiselle voi olla vaikutuksia niihin pin-
tavesiin, joiden lähiympäristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona. Pintavesistä 
erityisesti huomioidaan jokien ekologinen tila. Eteläjoessa ekologinen tila on hyvä. Siikajoen tila on välttävä ja ta-
voitteena on saavuttaa hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Lähtötiedot kerätään ympäristöhallinnon Avointieto ym-
päristö- ja paikkatietojärjestelmästä, ELY-keskuksen aineistoista sekä Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallio-
peräaineistoista. 

Vaikutusten laajuutta arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja kan-
tavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottu-
vuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia komponentteja, joten niiden osalta tar-
kastelua ei tehdä.  

Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- ja poh-
javesille tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia.  

10.2.2 Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset suorat ilmastovaikutukset muodostuvat tuulivoimaloiden raaka-aineiden 
hankinnasta ja osien valmistuksesta, tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien kuljetuksista hankealueelle ja 
hankealueella rakentamisaikana, hankealueen rakentamisesta ja rakentamisen vaikutuksista hiilinieluihin, toi-
minta- ja huoltovaiheen toimenpiteistä sekä tuulivoimaloiden käytöstä poistosta. Päästöistä suurin osa aiheutuu 
materiaalien valmistuksesta ja kuljetuksista. Varsinaisesta tuulienergian tuotannosta ei aiheudu päästöjä ilmaan. 

Tuulivoimahankkeiden ilmastovaikutuksiin liittyy myös tuulivoimapuiston sähkönsiirto. Sähkönsiirron elinkaaren ai-
kaiset ilmastovaikutukset muodostuvat voimajohdon ja tarvittavien rakenteiden raaka-aineiden tuotannosta ja val-
mistuksesta, voimajohdon ja rakenteiden kuljetuksista hankealueelle, voimajohdon rakentamisen vaikutuksista hii-
linieluihin, sähkönsiirtohäviöistä sekä voimajohdon ja sen rakenteiden käytöstä poistosta.  

Myönteisiä ilmastovaikutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmaston kannalta haitallisilla polttoaineilla tuo-
tettua sähköä sekä muuta energiankulutusta, esimerkiksi liikenteessä. Tällä voi myös olla myönteisiä vaikutuksia 
ilmanlaatuun. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen riippuu siitä, mitä sähköntuotantoa 
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ja muuta energiantuotantoa tuulivoimalla korvataan tuulivoimapuiston toiminta-aikana. Pohjoismaissa sähkön tuo-
tantorakenne muuttuu tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisemmäksi, jolloin tuulivoima korvaa nykyistä vähäpäästöi-
sempiä energiantuotantomuotoja. Liikenteessä sähkön käytöllä korvataan fossiilisia polttoaineita tulevaisuudessa 
todennäköisesti yhä enemmän, ja tuulivoimalla on keskeinen rooli uusiutuvan sähkön tuotannossa. Tuulivoimatuo-
tannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseen. Tuulivoima-
tuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpeeseen riippuu mm. energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, 
kysyntäjoustojen ja tuotannon ennustettavuuden kehityksestä. Säätövoiman ilmastovaikutukset riippuvat puoles-
taan siitä, millä se on tuotettu. Nykyisin valtaosa Suomen säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla tai tuodaan muista 
Pohjoismaista, joissa on helposti säädettävää vesivoimatuotantoa. Vesivoimatuotannon ilmastovaikutukset ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin tuulivoimatuotannon.  

Ilmastovaikutukset riippuvat paljolti tuulivoimalan toimintavaiheen kestosta: pidentämällä tuulivoimalan käyt-
töikää voidaan toisaalta vähentää tuulivoimalan elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia vuositasolla ja toisaalta kas-
vattaa voimalalla tuotettua uusiutuvan energian kokonaismäärää. Tuulivoimaloiden tyypillinen käyttöikä on noin 
25–30 vuotta, ja uusimpien voimaloiden käyttöikä voi olla yli 30 vuotta. Voimajohdon käyttöikä on vähintään 40 
vuotta. Myös tuulivoimalan kierrätys sen elinkaaren päätyttyä vaikuttaa päästöihin.  

Vaikutusalue 

Ilmastoon kohdistuvat vaikutukset ovat globaaleja, ja siten myös tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset ilmastovai-
kutukset kohdistuvat viime kädessä globaaliin ilmastoon. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kuitenkin tarpeen 
tarkastella vaikutuksia huomioiden alueelliset ja paikalliset (kunnalliset) ilmastotavoitteet ja hankkeen vaikuttavuus 
näiden tavoitteiden kannalta. Nykytilan osalta kuvataan energiantuotantorakenne ja ilmastopäästöt hankealueella 
maakuntatasolla sekä valtakunnallisesti. 

Käyttövaiheen ulkopuolisissa elinkaarivaiheissa (tuulivoimaloiden osien valmistuksen, kuljetuksen, rakentamisen 
sekä elinkaaren lopun toimenpiteiden) aiheutuvien muiden ilmapäästöjen kuin kasvihuonekaasupäästöjen vaiku-
tukset kohdistuvat paikalliseen ilmanlaatuun hankealueella sekä muualla ketjun toimintojen sijaintipaikoilla, jotka 
voivat olla hyvinkin etäällä hankealueesta eikä niitä näin ollen huomioida arvioinnissa.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston ilmastopäästöjä aiheuttavista elinkaaren vaiheista merkittävimpiä ovat itse puiston ja sen vaati-
man infran materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuulivoimapuiston ja sen vaatiman sähkönsiirron rakentaminen 
sekä tuulivoimapuiston purkaminen, jotka huomioidaan arvioinnissa. Purkamisvaiheessa voimala puretaan ja ma-
teriaalit toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Perustusten hyötykäyttömahdollisuudet ovat tapauskoh-
taisia. Purettujen voimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja kierrätysmenetelmien kehitystyö on parhaillaan 
maailmanlaajuisesti vilkasta. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykyiset hyötykäyttö- ja kierrätysmenetelmät 
voimalan materiaaleille, jolloin arvio on todennäköisesti konservatiivinen suhteessa nyt rakennettavien voimaloi-
den elinkaaren lopun ajankohtaan.  

Hiilinieluihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimapuiston rakentamisen takia tapahtuvat 
muutokset kasvillisuudessa hankealueella sekä puiston edellyttämien sähkönsiirtolinjojen kohdalla. Arvioinnissa 
hyödynnetään tietoa muutosalueiden kasvillisuuden nykytilanteesta ja tuulivoimapuiston rakentamisen aiheutta-
mien muutosten luonteesta ja laajuudesta.  Muutoksia kasvillisuudessa arvioidaan luontovaikutusten arvioinnin 
yhteydessä. 

Tuotannon aikana tuulivoimapuisto ei aiheuta ilmasto- eikä muita ilmapäästöjä. Arvioinnissa tuulivoimalla tuotetun 
energian oletetaan korvaavan muuta sähköntuotantoa sähkömarkkinoilla. Päästövähenemä lasketaan korvattavan 
tuotantomuodon ja tuulivoiman päästöjen erotuksena. Korvattavan sähköntuotannon päästökertoimessa huomi-
oidaan sähkömarkkinoiden ennustettu tuotantorakenne ja siten päästöjen kehittyminen tuulivoimapuiston elin-
kaaren aikana. Toisaalta tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata muita energialähteitä esimerkiksi liikenteessä ja 
teollisuuden prosesseissa. Näitä vaikutuksia arvioidaan laadullisesti.  
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Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmana arvioinnissa pyritään tunnistamaan ilmastonmuutoksesta hank-
keelle mahdollisesti aiheutuvat riskit, joita voivat olla mm. ilmaston ääriolosuhteiden, erityisesti tuulisuuden, vai-
kutukset tuulivoimapuiston toimintaan. Arvioinnissa hyödynnetään mm. sään ääri-ilmiöiden esiintyvyyteen liittyviä 
ennusteita.  

0-vaihtoehdon vaikutukset ilmastoon arvioidaan huomioimalla sähköntuotanto tilanteessa, jossa hanke ei toteudu.  

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa tullaan soveltuvin osin hyödyntämään Hildén ym. (2021) raporttia ”Il-
mastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa -vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely”. 

10.2.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin  

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia yleiseen kasvillisuuteen sekä alueelta paikannet-
tuihin kansallisten lakien mukaisiin tai alueellisesti muutoin arvokkaisiin luontotyyppeihin. Putkilokasvilajiston 
osalta keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat esimerkiksi direktiivien mukaiset lajit, uhanalaiset 
ja silmälläpidettävät lajit sekä muuten arvokkaat ja alueellisesti harvinaiset lajit. 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa tuulivoimapuiston alueen, sähkönsiirto-
reitin alueen sekä niiden välittömän lähiympäristön keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin 
kohteisiin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. 

Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin ja voimajohdon rakentamisesta saattaa sijainnista riip-
puen aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. Tuulivoimaloiden ympärillä ja sähkönsiirtoreitillä 
rakentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia vaikutuksia tavanomaiselle metsäkasvillisuudelle. Luonto-
kohteille aiheutuvat vaikutukset saattavat johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksista sekä alueen hyd-
rologisista muutoksista. Luontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia lähivaluma-alueen olosuhteisiin. Tässä 
työssä vaikutusarvioinnin pääpaino on lähdeympäristöjen ja muiden pienvesien sekä suoluonnon hydrologiavaiku-
tusten tunnistamisessa. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Pyöriännevan tuulivoimapuiston alueella on tehty luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiä maastokaudella 2022. In-
ventointeihin käytetään yhteensä seitsemän maastotyöpäivää. Lisäksi luontotyyppejä ja kasvillisuutta on havain-
noitu muiden alueella tehtävien luontoselvitysten yhteydessä. 

Suunniteltujen sähkönsiirtoreittien kasvillisuus ja luontotyyppi inventoinnit teki Faunatica Oy maastokaudella 2022. 
Inventointeihin käytettiin yhteensä kahdeksan maastotyöpäivää. 

Näiden selvitysten tuloksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Taustatietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella luontotyyppi-inventoinnit kohdistetaan arvokoh-
detarkasteluna koko hankealueelle. Mahdolliset arvokkaat luontokohteet rajataan ja arvotetaan luontotyyppien 
inventointiohjeistuksen mukaisesti (Mäkelä & Salo 2021). Tietoja tuulivoimapuistoalueen direktiivilajeista sekä uhan-
alaisista ja huomionarvoisista lajeista on tiedusteltu Suomen Lajitietokeskuksen tietokannoista (www.laji.fi). Lisäksi 
tarkastellaan lähiseudulle laadittujen muiden luontoselvitysten havainnot ja lajitiedot.  Metsäkeskuksen metsävara-
aineisto sekä tietoja metsätalouden ympäristötukikohteista ja metsälakikohteista on haettu Metsäkeskuksen avoi-
mesta tietopalvelusta. Lisäksi tiedustellaan Metsäkeskukselta ja alueelliselta ELY-keskukselta mahdollisia uusia ym-
päristötukikohteita, Metso -rahoitusohjelman kohteita tai perustettavia uusia suojelualueita YVA-prosessin ede-
tessä.  

Inventoinneilla pyritään paikantamaan seuraavia luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita: 

http://www.laji.fi/
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• Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (LSL 29 § / LSA 10 §) 

• Vesilain suojaamat, luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja purot (VL 2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) 

• Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Kontula & Raunio 2018) mukaisesti arvokkaimmat luontokohteet. Selvi-
tysalue sijoittuu luontotyyppitarkastelussa Etelä-Suomen alueelle. 

• Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LSL 47 § / LSA 21 §) 

• Muut arvokkaan lajiston esiintymät: luontodirektiivin liitteen IV(b) lajit (LSA liite 5, Sierla ym. 2004, Nieminen & 
Ahola 2017), uhanalaiset lajit (LSA liite 4, Hyvärinen ym. 2019) ja alueellisesti uhanalaiset ja muutoin merkittävät 
lajit (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2021) 

• Alueellisesti ja paikallisesti edustavat luontokohteet (esim. iäkkäämpää lahopuustoa sisältävät kohteet, geologisesti 
arvokkaat muodostumat) 

• Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

• Linnuston ja riistalajiston kannalta arvokkaat elinympäristöt 

Raportointi ja vaikutusarviointi  

Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointien tulokset kootaan yhteen ja raportoidaan erillisessä luonto- ja linnusto-
selvitysraportissa. Maastoselvitysten perusteella hankealueelta laaditaan kasvillisuuden yleispiirteinen kuvaus, 
mm. rakentamisalueiden metsien kasvupaikkatyypit ja käsittelyaste. Arvokkaaksi määritellyt luontokohteet kuvail-
laan tarkemmin. Alueen luontoarvojen nykytilanteen pohjalta arvioidaan luontovaikutuksia hankkeen YVA-selos-
tuksessa.   

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan, miten hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden yhteisvaikutukset tulevat vaikut-
tamaan alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä Pyöriännevan hankealueelta paikannettuihin mer-
kittäviin luontokohteisiin ja lajistoon. Arvioinnissa keskitytään erityisesti alueellisesti luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta arvokkaisiin kohteisiin sekä suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. Arvioinnin aineistona käytetään selvitysten ai-
kana kerättyä aineistoa ja paikannettuja luontoarvoja sekä muista selvityksistä ja lausunnoista saatuja taustatietoja.  

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

• Välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-aloissa 

• Välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä 

• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit) 

• Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen / lajin suojelubiologiseen statukseen sekä edustavuuteen paikal-
lisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 

• Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä lajin paikallista kantaa verottaviin 
muihin tekijöihin 

10.2.4 Vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden, tiestön ja johtokäytävien rakentaminen muuttaa hankealueella sekä sähkönsiirtoreitillä pesimä-
linnuston elinolosuhteita. Puuston poistamisella metsäisillä alueilla on elinympäristöjakaumaa muuttava ja pirstova 
vaikutus. Joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaikkoja poistuu, mutta rakentaminen saattaa luoda myös uusia elinym-
päristöjä toisille lajeille. Tuulivoimarakentamisen vaatima maa-ala ja elinympäristöjä muuttavat vaikutukset jäävät 
kuitenkin usein vähäisiksi suhteessa muuhun alueella tapahtuvaan maankäyttöön, kuten metsätalouteen verrat-
tuna. Lisäksi etenkin rakentaminen, mutta myös tuulivoimaloiden toiminta (lapojen liike ja ääni) aiheuttaa häiriö-
vaikutuksia lähialueen linnustolle. Tuulivoimarakentamisella on myös mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muut-
tavaan tai alueella muutoin liikkuvaan linnustoon (törmäys- ja estevaikutus). Olennaisia ovat vaikutukset suojelulli-
sesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman linnustovaikutuksille herkkään lintulajistoon. Linnuston kannalta merkittävim-
piä vaikutusmekanismeja ovat: 
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• Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ihmisten ja työkoneiden liikkumi-
nen alueella) 

• Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsä- ja suoalueilla ja/tai linnustollisesti arvok-
kailla alueilla) 

• Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin (törmäyskuolleisuus ja sen vaiku-
tukset populaatiotasolla) 

• Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esimerkiksi ruokailu- ja levähdysaluei-
den sekä yöpymisalueiden välillä  

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista seikoista muodostuvat alu-
een linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alueen linnustoon 
paikallisesti sekä eri lajien populaatioihin laajemmin. 

Vaikutusalue 

Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja, eikä sitä voida mää-
ritellä kovin tarkasti. 

Pesimälinnuston osalta elinympäristöjä muuttavat vaikutukset sekä melu- ja häiriövaikutukset eivät ulotu kovin laa-
jalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa lajikohtaista ja aluekohtaista vaihtelua. Eräiden 
tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu ulottuvan yli 500 metriä kauemmas tuulivoimaloista, ja usein 
vaikutukset jäävät tätäkin suppeammalle alueelle. Suurten petolintujen pesäpaikkoihin kohdistuvat suorat vaiku-
tukset saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle. Tätä kauempana suorien vaikutusten esiintyminen on 
epätodennäköistä. Epäsuorien vaikutusten, kuten lintujen ruokailulentoihin kohdistuvien estevaikutusten ja saalis-
tusalueen muutoksen osalta vaikutusalue voi ulottua jopa useamman kymmenen kilometrin etäisyydelle, jos tuuli-
voimalat sijoittuvat esimerkiksi lintujen pesimäalueiden ja merkittävien ruokailualueiden väliin tai muuttokaudella 
lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin. 

Muuttavan linnuston osalta vaikutusalue voi teoriassa ulottua koko muuttoreitin varrelle pesimäalueelta aina tal-
vehtimisalueelle saakka. Linnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta tässä hankkeessa on mahdollista tarkas-
tella luotettavasti vain hankealueen ympäristöön sijoittuvia rakennettuja ja rakenteilla olevia tuulivoimapuistoja 
sekä suunniteltuja tuulivoimahankkeita. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella ja sen lähiympäristössä toteutettiin vuoden 2022 aikana kattavia linnus-
toselvityksiä sisältäen mm. pesimälinnustoselvityksiä sekä muutontarkkailua. Linnustoselvityksistä saatavan aineis-
ton lisäksi arviointityön tukena hyödynnetään kaikkea hankealueelta sekä sen ympäristöstä olemassa olevaa ha-
vainto- ja kirjallisuustietoa sekä muita mahdollisia tietolähteitä ja esimerkiksi avoimia paikkatietoaineistoja. Hank-
keen lähtötiedoiksi on hankittu mm. Lajitietokeskuksen aineistoja (Laji.fi) sekä Metsähallituksen vastuupetolintujen 
aineistoja ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimiston sekä sääksirekisterin aineistoja (1/2022). 

Muuttolinnuston vaikutusten arvioinnin ensisijaisina tietolähteinä ovat Perämeren rannikon tuulivoimapuistojen 
alueella vuosina 2014–2021 toteutetut linnustovaikutusten seurannat, joiden aikana on saatu hyvää tietoa lintujen 
käyttäytymisestä alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden kohdalla ja alueen kautta muuttavasta linnustosta (mm. 
FCG Suunnittelu ja tekniikka 2014–2021, Suorsa 2018). Linnustovaikutusten seurannan yhteydessä on myös etsitty 
tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja tuulivoimaloiden alapuolelta. Raportit edustavat tuoreinta alan tutkimustietoa 
Suomessa, ja ne ovat tästä syystä ensisijaista lähdeaineistoa linnustovaikutusten arvioinnissa. 

Hankealueella toteutettavien linnustoselvitysten yhteydessä kerättävä havaintoaineisto sekä muu olemassa oleva 
tieto analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen ja suunnitelmien 
sallimalla tarkkuudella. Tuulivoimahankkeen aiheuttamat linnustovaikutukset arvioidaan tuoreimpaan julkaistuun 
kirjallisuustietoon, linnustovaikutusten seurantoihin sekä arvioijien omakohtaisiin kokemuksiin perustuen. Linnus-
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tovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suojelullisesti arvokkaille lajeille, tuulivoiman linnusto-
vaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille tai linnustollisesti arvokkaille alueille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin 
sekä paikallisesti että alueellisesti. Linnustovaikutusten arvioinnin yhteydessä esitetään myös vaikutuksia lieventä-
vät toimenpiteet sekä ehdotus linnustovaikutusten seurannasta.  

Lisäksi pohditaan tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähiseutujen linnustollisesti arvokkaiden alueiden 
(mm. Natura-, IBA-, FINIBA- ja MAALI-alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavien linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston nykytila raportoidaan YVA-
selostuksen tausta-aineistoksi valmistuvaan luonto- ja linnustoselvitysten erillisraporttiin. Linnustoon kohdistuvat 
vaikutukset arvioidaan hankkeen YVA-selostuksessa. 

Pesimälinnusto 

Pyöriännevan suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueella lähiympäristöineen toteutettiin vuoden 2022 aikana 
kattavia linnustoselvityksiä, joihin kuuluvat tavanomaiset pesimälinnustoselvitykset sekä pöllöselvityksiä, metsäka-
nalintujen soidinpaikkainventointia ja alueella pesivien petolintujen erillistarkkailua. 

Alueen tavanomaista pesimälinnustoa ja lajien runsaussuhteita selvitetään alueelle luotavan pistelaskentaverkos-
ton avulla, jossa laskentapisteet sijoitetaan koko hankealueen laajuudelle sekä alueellisesti että elinympäristöjen 
osalta kattavasti, yleensä pääasiassa laskentahetkellä suunniteltujen tuulivoimaloiden rakennuspaikoille. Pistelas-
kennat suoritetaan Luonnontieteellisen keskusmuseon linnustonseurannan laskentaohjeiden mukaisesti aikaisina 
aamun tunteina. Pisteet lasketaan yhden kerran kesäkuun alussa, jolloin lintujen laulukausi on parhaimmillaan. Pis-
telaskennassa havainnot eritellään laskentaohjeiden mukaisesti alle 50 metrin säteelle laskentapisteestä ja yli 50 
metrin säteelle laskentapisteestä. Laskentojen havainnot tallennetaan Excel -taulukkolaskentaohjelmistolla, ja ne 
tulkitaan linnuston pesimätiheyksiksi asiasta olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Pistelaskentojen lisäksi tietoa alueen pesimälinnustosta hankitaan pesimälinnuston kartoituslaskentamenetelmää 
soveltamalla. Sovelletun kartoituslaskennan yhteydessä kierrellään kattavasti hankealueen eri elinympäristöjä suo-
jelullisesti arvokkaita lintulajeja kartoittaen. Kartoituslaskentoja painotetaan linnuston kannalta arvokkaimpiin 
elinympäristöihin, kuten alueen iäkkäimpiin metsiin, yhtenäisemmille metsäkuvioille, vesistöille ja niiden ranta-alu-
eille sekä soille ja niiden laiteille. Kartoituslaskennan tavoitteena on paikantaa hankealueen linnuston kannalta ar-
vokkaat kohteet ja elinympäristöt, jotka on syytä huomioida hankkeen suunnittelussa ja alueen kaavoituksessa. 
Pistelaskentoihin ja sovellettuun kartoituslaskentaan käytettävä työmäärä on yhteensä 8 maastotyöpäivää. 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvityksessä kartoitetaan kaava-alueelle sijoittuvia metsäkanalintujen (erityisesti 
metso) merkittävimpiä soidinalueita. Kartoitukset kohdennetaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä muun ole-
massa olevan tiedon perusteella sellaisille alueille, joille saattaa sijoittua paikallisesti tärkeitä soidinalueita, kuten 
puustoisille kangasmaa- ja kallioalueille, varttuneen puuston metsäkuvioille sekä soille ja niiden laiteille. Kartoituk-
set ajoitetaan maalis-toukokuulle, jolloin soidinpaikkoja etsitään sekä lumijälkihavaintojen perusteella että lajien 
kiivaimpaan soidinaikaan suorien soidinhavaintojen perusteella. Metsäkanalintujen soidinpaikkojen kartoittami-
seen käytettävä työmäärä on yhteensä viisi maastotyöpäivää. Soidinpaikkaselvitysten yhteydessä saadaan tietoja 
myös muista aikaisin pesintänsä aloittavista lintulajeista sekä mm. muun eläimistön lumijäljistä. 

Hankealueella esiintyviä pöllöjä selvitetään pöllöjen yökuuntelumenetelmää soveltamalla. Selvitykset ajoittuvat 
pöllöjen kiivaimpaan soidinaikaan maalis-huhtikuulle. Kuuntelu tapahtuu pääasiassa hankealueella ja sen lähiym-
päristön metsäautoteillä, joilla pysähdytään kuuntelemaan pöllöjen soidinääntelyä noin 3–5 minuutin ajaksi noin 
500 metrin välein. Koska pöllöjen soidinaktiivisuus vaihtelee eri öiden välillä ja kevään aikana, selvitys toistetaan 
kahteen kertaan samoilla alueilla. Pöllökuunteluun käytettävä työmäärä on yhteensä viisi yötä.  

Hankealueella toteutettiin lisäksi alueella pesivien ja/tai saalistavien päiväpetolintujen erityistarkkailua kesän ai-
kana. Tarkkailun aikana huomioidaan myös muita hankealueella mahdollisesti pesiviä tai siellä saalistavia petolin-
tuja sekä niiden ruokailulentoja. Päiväpetolintujen tarkkailun työmäärä on yhteensä viisi maastotyöpäivää, ja tark-
kailu ajoitetaan keski- ja loppukesälle, jolloin petolinnut ruokkivat aktiivisesti poikasiaan. 
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Hankealueella toteutettavien pesimälinnustoselvitysten lisäksi tietoa alueen linnustosta saadaan myös muuton-
tarkkailun aikana sekä kaikkien muidenkin alueelle kohdennettujen luontoselvitysten yhteydessä. 

Taulukko 21. Hankealueella toteutetut pesimälinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Pistelaskenta ja kartoituslaskenta touko-kesäkuu 2022, 8 pv 

Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys maalis-toukokuu 2022, 5 pv 

Pöllöselvitys maalis-huhtikuu 2022, 5 yötä 

Päiväpetolintujen tarkkailu kesä-elokuu 2022, 5 pv 

Muuttolinnusto 

Pyöriännevan suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu sisämaa-alueella tunnettujen päämuuttoreittien ulkopuolelle, 
alueelle, jossa lintujen muutto on selvästi rannikon päämuuttoreittejä vähäisempää ja hajanaisempaa. Hankealu-
een kautta kulkevan lintumuuton todentamiseksi sekä alueen muutonaikaisen merkityksen ja lintujen lentokor-
keuksien selvittämiseksi alueella suoritetaan lintujen muutontarkkailua hankkeen yhteydessä. Keväällä ja syksyllä 
muutontarkkailun työmäärä on 8 maastotyöpäivää (yhteensä 16 maastotyöpäivää). Tarkkailupaikkana hyödynne-
tään jotain hankealueelta löytyvää tai aivan sen viereen sijoittuvaa näköalapaikkaa, josta käsin hankealueen kautta 
suuntautuva lintujen muutto saadaan hallittua riittävästi. Tarpeen mukaan tarkkailupaikkaa vaihdetaan alueen eri 
puolille lintumuuton kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 

Muuttoa tarkkaillaan ennakkotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perusteella hyviksi arvioituina muutto-
päivinä, kohdentaen tarkkailu tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen suurten ja/tai leveäsiipisten lin-
tulajien (mm. laulujoutsen, hanhet, petolinnut, kurki) muuttokaudelle. Havaituista linnuista kirjataan laji- ja luku-
määrätietojen lisäksi myös tietoja niiden etäisyydestä, lentosuunnasta ja ohituspuolesta suhteessa tarkkailupaik-
kaan. Lisäksi kirjataan myös lintujen lentoreitit hankealueen kautta sekä lentokorkeus. Havainnot on mahdollista 
tuottaa myöhemmin kartoille Excel- ja paikkatieto-ohjelmistojen kautta. 

Hankkeessa toteutettavien muuttolinnustoselvitysten lisäksi tietoa seudun kautta muuttavasta linnustosta hanki-
taan yleispiirteisesti myös muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksistä, joissa on toteutettu 
muuttolinnuston tarkkailua. 

Taulukko 22. Hankealueella toteutettavaksi suunnitellut muuttolinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Kevätmuuton tarkkailu maalis-toukokuu 2022, 8 pv 

Syysmuuton tarkkailu elo-lokakuu 2022, 8 pv 

 

10.2.5 Vaikutukset muuhun eläimistöön 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja sähkönsiirron rakenta-
mispaikoilla ja niiden lähiympäristössä häiriövaikutuksina sekä suorina elinympäristöjen pinta-alan menetyksinä ja 
elinympäristöjen laadun heikkenemisenä esimerkiksi pirstoutumisen kautta. Elinympäristöjen pirstoutumisella voi 
lisäksi olla välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä lajien elinkiertoon liit-
tyvien alueiden välillä. Tuulivoimapuiston ja sen oheisrakenteiden rakentamisen aikana alueella liikkuu paljon työ-
koneita ja ihmisiä. Lisääntyvän ihmistoiminnan seurauksena alueelle aiheutuu häiriötä ja melua, joka voi karkottaa 
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herkimpiä eläimiä. Rakentaminen ajoittuu kuitenkin enintään yhden tai kahden vuoden ajalle, minkä lisäksi raken-
tamisen ajoittamista voidaan ohjata tarpeen mukaan. Rakentamisen jälkeen, tuulivoimaloiden toiminnan aikana, 
melu- ja häiriövaikutukset vähenevät merkittävästi, ja eläinten on havaittu pääasiassa palaavan niiden entisille elin-
alueille. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa sekä selvityksissä pääpaino on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 
lajiston sekä muiden mahdollisesti tärkeiden lajien esiintymisessä ja vaikutusten arvioinnissa.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankitaan muun muassa kirjallisuudesta, lähialueella toteutetuista muista 
luontoselvityksistä sekä Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmistä (www.laji.fi). Tarpeen mukaan mahdollisten 
aineistojen saatavuutta tiedustellaan myös Luonnonvarakeskuksesta (mm. susi, metsäpeura).  Lisäksi taustatietoa 
pyritään saamaan haastattelemalla paikallisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen edustajia ja muita mahdol-
lisia sidosryhmiä.  

Alueen eläinlajiston ja niiden elinympäristöjen esiintymistä selvitetään pääasiassa alueella toteutettavien luonto- 
ja linnustoselvitysten aikana. Kevään lumiseen aikaan tehtävien linnustoselvitysten yhteydessä alueen eläimistön 
esiintymisestä saadaan havaintoja myös niiden lumijälkien sekä mahdollisten ruokailuun liittyvien jälkien kautta. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen rakentamisen ja toiminnan ai-
kaisia vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien elinympäristöjen laatuun ja pinta-alaan sekä eri lajien elinolosuh-
teisiin. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia muutoksia eläinten elinympäristöjen ekologisissa yhteyksissä. 

Viitasammakkoselvitykset 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueella on toteutettu keväällä 2022 EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) la-
jiston osalta erillinen viitasammakkoselvitys. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lajin lisääntymispaikat. Vii-
tasammakkoselvitys toteutettiin toukokuussa kahtena maastopäivänä/iltana lajiryhmän inventointisuositusten mu-
kaisesti.  

Viitasammakko määritetään äänen perusteella. Soidinääni on lajityypillistä haukuntaa tai pulputusta. Potentiaaliset 
elinympäristöt ja niiden reuna-alueet kuljetaan hitaasti läpi ja parhailla paikoilla pysähdytään kuuntelemaan vähintään 
15–30 minuutiksi. Tehdyt havainnot tallennetaan GPS-laitteelle ja samalla arvioidaan alueella kutevien yksilöiden 
määrä sekä rajataan lajille sopiva elinalue ja lisääntymis- ja levähdyspaikat kartalle. 

Liito-oravaselvitykset 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueella on toteutettu keväällä ja alkukesällä 2022 EU:n luontodirektiivin 
liitteen IV (a) lajiston osalta erillinen liito-oravaselvitys. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiinty-
minen alueella sekä kartoittaa mahdolliset lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä esiintymisen ydinalueet. Liito-
oravaselvitys on toteutettu touko-kesäkuussa kahtena maastopäivänä hankealueella. Työ on tehty lajiryhmän in-
ventointisuositusten mukaisesti. Liito-oravalle sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen esiintymiseen on kiinni-
tetty huomiota myös muiden hankealueella tehtyjen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. Inventoinneissa on 
tarkastelu maastossa liito-oravalle soveltuvia metsäkuvioita. Maastossa on havainnoitu myös liito-oravalle soveltu-
via ruokailualueita, metsän rakennetta sekä liito-oravan kannalta tärkeitä kulkuyhteyksiä.  

Lepakkoselvitykset 

Pyöriännevan tuulivoimapuiston hankealueella toteutettiin kesällä 2022 EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajiston 
osalta erillinen lepakkoselvitys. Selvityksen tarkoituksena on selvittää hankealueella esiintyvää lepakkolajistoa ja le-
pakoiden mahdollisia ruokailualueita sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.  

Lepakkoselvitykset toteutetaan kesäkuun ja elokuun välisenä aikana detektoriselvityksenä lajiryhmän inventointisuo-
situsten mukaisesti.  Lepakoille sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut, kallionhalkeamat ja vanhat 
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rakennukset) sekä potentiaalisten ruokailualueiden esiintymiseen kiinnitetään huomiota myös muiden hankealueella 
suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. 

Lepakoiden aktiivikartoituksessa hankealueen lepakoille potentiaalisia elinalueita kartoitetaan detektorin avulla lepa-
koita kuunnellen. Pohjois-Suomen valoisten kesäöiden aikaan lepakoita myös kiikaroidaan aktiivisesti ja mahdollisesti 
nähdyt lepakot pyritään määrittämään lajilleen detektorin avulla. Alueen lepakoita selvitetään kuuden yön aikana 
kesä-, heinä- ja elokuussa (=kaksi yötä / kierros). Aktiivikartoitus ajoittui suunnilleen auringon laskun ja nousun väli-
seen aikaan. Kartoituskierrokset toteutetaan riittävän tyyninä ja lämpiminä öinä, jolloin lepakoiden arvioidaan ruokai-
levan aktiivisesti. Alueelta ei tehdä passiivikartoitusta. Alueen elinympäristöjen luonteen perusteella voidaan arvi-
oida, että lepakoiden esiintymisen todennäköisyys on hankealueella vähäinen, jolloin passiividetektorien käyttö ei 
anna lisäarvoa kartoitukseen.  

Muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun muun eläinlajiston osalta hankealueella toteutetuissa luonto- ja lin-
nustoselvityksissä on huomioitu eri lajeille potentiaalisia elinympäristöjä (mm. saukko, suurpedot) sekä lajien esiin-
tymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Lajien esiintymisestä on saatu tietoja alkukeväällä 
toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä, kun metson soidinpaikkainventointien aikaan on tarkkailtu nisäkkäi-
den lumijälkiä hiihtämällä aluetta läpi sopivan hankikelin aikana. Alueen virtavesien luontoarvojen ja olosuhteiden 
selvitys tuottaa tietoa saukon elinympäristöpotentiaalista hankealueella. Erityishuomioita on kiinnitetty eri lajien 
mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sekä tärkeisiin ruokailualueisiin.  

Metsästysseurojen ja muiden sidosryhmien haastattelulla pyritään saamaan lisätietoja ja yleiskuvaa mm. metsä-
peuran ja suurpetojen esiintymisestä ja niiden kannanvaihteluista hankealueella sekä sen ympäristössä. Sidosryh-
mien haastatteluilla pyritään myös saamaan tietoa eri lajien esiintymisessä ja käyttäytymisessä mahdollisesti ta-
pahtuneista muutoksista alueella. 

Susireviiri on laaja ja se ylläpitää eri vuosina erilaisen statuksen omaavaa laumaa tai paria. Susireviiriä tarkastellaan 
kokonaisuutena, jolloin vaikutustarkastelussa korostuu yhteisvaikutukset koko reviirin alueella tapahtuvien maan-
käyttöä muuttavien hankkeiden osalta. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan reviirin säilymistä elinkelpoisena, jolloin 
reviirin olosuhteiden säilyminen perhelaumaa ylläpitävänä on vaikutustarkastelun näkökulma.  

10.2.6 Vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueille ja luonnonsuojeluohjelmien alueille  

Vaikutusten tunnistaminen 

Natura-alueiden, luonnonsuojelualueiden ja muiden vastaavien kohteiden suojeluperusteisiin kohdistuvat vaiku-
tukset ilmenevät joko suorina tai välillisinä vaikutuksina. Pyöriännevan tuulivoimapuistoalueelle tai sähkönsiirtorei-
tille ei sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien kohteita, joten tuulivoimapuistohank-
keesta ei aiheudu suojelualueille suoria vaikutuksia (esim. elinympäristöjen pinta-alan menetyksiä).   

Välilliset vaikutukset ilmenevät suojelualueille kuten luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen eli voivat ilmetä mm. pie-
nilmaston ja hydrologian muutosten aiheuttamina kasvuympäristön olosuhteiden muutoksina. Linnuston osalta vä-
lilliset vaikutukset voivat ilmetä mm. lintujen törmäysriskin kasvuna, estevaikutuksina tai lintuihin kohdistuvana 
häiriövaikutuksena (melu, välke, ihmisten liikkuminen). Suojelualueen eläimistön osalta välilliset vaikutukset voivat 
liittyä rakentamisen tai käytön aikaisiin häiriövaikutuksiin (mm. melu, välke) tai eläinten liikkumiseen eri elinaluei-
den välillä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähimpiä Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina Natura-tietolomakkeita. Mi-
käli Natura-alueilta on olemassa niiden suojeluperusteena olevien luontotyyppien ja lajien tietoja tarkentavia in-
ventointeja, käytetään näitä arvioinnissa.  

YVA-menettelyn aikana laaditaan luonnonsuojelulain 65§:n mukainen asianmukainen arviointi eli Natura-arviointi 
hankealuetta lähimmälle (n. 600 m etäisyys) Natura-alueelle, jonka suojeluperusteena on linnusto ja luontotyypit 
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(SPA/SAC).  Yleisesti YVA-selostuksessa tarkastellaan Natura-arvioinnin velvollisuus niiden hankealueen ympäris-
töön sijoittuville Natura-alueille, joihin hankkeella saattaa olla vähäisiä potentiaalisia vaikutuksia. Luontodirektiivin 
(SCI) perusteella Natura 2000 -verkostoon sisällytettyjen kohteiden osalta tarkastelu on suppeampi, koska luonto-
direktiivin mukaisiin kasvilajeihin, luontotyyppeihin tai eläinlajistoon kohdistuvat vaikutukset eivät tuulivoimahank-
keiden osalta ulotu kovin laajalle alueelle. Lintudirektiivin (SPA) mukaisina kohteina Natura 2000 -verkostoon sisäl-
lytettyjen kohteiden osalta mahdollisten vaikutusten tarkastelualue on laajempi, mutta se rajataan tapauskohtai-
sesti noin 10 km etäisyydelle hankealueesta sijoittuviin Natura-alueisiin. Natura-selvityksen johtopäätöksenä esite-
tään arvio, tuleeko hankkeesta laatia muille Natura-alueille varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Na-
tura-arviointi.  

Natura-alueiden lisäksi tuulivoimahankkeiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut lähialueelle sijoit-
tuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet. 

10.2.7 Riistalajisto ja metsästys  

Vaikutusten tunnistaminen 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston rakentamisen aikainen melu ja muu häi-
riö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltoliikenne, lisääntyvä virkistyskäyttö (mm. mar-
jastus, sienestys, huviajelu), huoltotiestön muodostama estevaikutus ja käytävävaikutus sekä elinympäristöjen hä-
viäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen.  

Tuulivoimaloiden välittömät rakennuspaikat ja niiden lähialueet muuttuvat rakentamisen myötä avoimemmiksi ja 
teollisemmiksi. Voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia ampumasek-
toreita. Hankealuetta ei kuitenkaan aidata eikä liikkumista alueella estetä, koko tuulivoimapuiston alue on edelleen 
mahdollista metsästysoikeuden vuokra-aluetta. Rakentamisen myötä (tuulivoimalat, huoltotiestö, sähkönsiirto-
reitti) uusien avoimien alueiden vesakoituminen lisäävät mm. hirven ruokailualueita. Voimajohtokäytävälle avau-
tuu siten esimerkiksi ampumasektoreita hirvenmetsästykseen. 

Vaikutusalue  

Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lähialueelle. 
Tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule metsästyskieltoaluetta, mutta yleinen turvallisuus tulee huomioida tuulivoi-
mapuiston alueella metsästettäessä. Ampumaturvallisuuden kannalta voimaloiden olemassaolo tulee huomioida 
jopa yli kilometrin etäisyydellä voimaloista ammuttaessa luotiaseella.  

Pienriistan osalta voimaloiden ja tieverkoston riistanelinympäristöjä pirstova vaikutus sekä äänen ja liikennöinnin 
aiheuttama häiriövaikutus kohdistuvat pääasiassa rakentamisalueiden läheisyyteen. Rakentamista tapahtuu vain 
osassa hankealuetta samanaikaisesti. Suurpetojen ja hirvieläinten osalta häiriövaikutusalue voi olla laajempi tai kes-
tää pidempään, ennen kuin häiriöherkemmät lajit/yksilöt palaavat rakennetuille alueille.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään pääasiassa alueella toimivien metsästysseurojen 
ja etenkin metsästävän hirviseurueen haastatteluilla. Alueella toimivat seurat ja niiden jäsenet ovat parhaita asian-
tuntijoita alueen riistakantojen tilasta. Lisäksi voidaan hyödyntää valtakunnallisia tilastoja pienriistan kannanvaih-
teluista sekä hirvitalousalueen tilastoja hirven kannasta ja sen suuntauksista.  Riistakantoihin vaikuttavina mekanis-
meina tarkastellaan myös metsästyskiintiöitä (mm. suurpedot) sekä muita hankkeita ja maankäytönmuutoksia alu-
eella ja sen lähialueella. Olemassa olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastatteluaineistojen sekä pohjoismai-
sen tutkimusaineiston perusteella arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liikku-
miseen jatkossa hankealueella.  

Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten perusteella arvioi-
daan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi pohjautuu riistakantojen tilaan, riistan 
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kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä metsästysmahdollisuuksien koettuun muutok-
seen alueella. 

 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

10.3.1 Ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdis-
tuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä 
(ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia tarkastellaan muun muassa liikenne-, melu- 
sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, joihin vaikutusten 
voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa painotetaan hankealueen lähialuetta. Ih-
misiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon yleisinä kriteereinä 
vaikutuksen suuruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä sekä vaikutuksen kesto. 
Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutoksia laajalle alueelle ja/tai suu-
relle asukasmäärälle. 

Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä asuinviihtyvyyteen ja virkistyk-
seen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä alueen maankäytön ja mai-
seman muutoksista, tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen kokemisesta sekä tuulivoimaloiden lapoihin kertyvän jään 
turvallisuusriskeistä. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy sekä tuulivoimapuiston rakentamisen, että sen käytön aikana. 
Erityisesti rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. 

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. Asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät siis välttämättä 
liity vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista olosuhteista, 
riskeistä ja mahdollisuuksista. Huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön ovat myös riippumattomia siitä, onko pel-
koon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden vaikutustyyppien 
vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä valo-olosuh-
teisiin.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi ja asukasosallistumisen lisäämiseksi toteutetaan kysely. Kysely 
kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteensä noin 500 kotitalouteen, asuinrakennusten ja loma-asunto-
jen omistajille, hankkeen keskeisellä vaikutusalueella. Postitse toteutettavassa kyselyssä selvitetään hankealueen 
nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä 
myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista ja vaikutuksista mm. virkistyskäyttöön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. 
Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin asukkaat voivat vastata vapaamuo-
toisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille tiivis kuvaus hankkeesta. 

Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastausten jakautumat ja kuvaus 
avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoidaan myös vastaajaryhmittäin (esimerkiksi vakitui-
nen/loma-asukas, asuinrakennuksen/loma-asunnon sijainti suhteessa hankealueeseen), mikäli vastausten määrä 
vastaajaryhmissä on riittävän suuri.  
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Kyselyn tuloksia hyödynnetään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tunnistettaessa sellaisia alueita ja vä-
estöryhmiä, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan myös tunnistaa asuk-
kaiden merkittävimmiksi kokemat vaikutukset, jolloin niihin voidaan vaikutusten arvioinnissa kiinnittää erityistä 
huomiota. Asukaskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten arvioinnissa, mikäli vas-
tauksissa tulee esille paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi maiseman tai eläimistön kannalta mer-
kittävistä kohteista. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien taustatietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutusalueiden pysyvästä ja 
loma-asutuksesta. Arvioitavien vaikutusten merkittävyys on sidoksissa mm. hankkeen lähiasutuksen määrään ja sen 
sijaintiin suhteessa tuulivoimapuistoon. 

Arvioinnissa hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä, seurantaryhmältä saatuja 
tietoja sekä mahdollista kirjoittelua alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. 

Vaikutusten arvioinnissa tukena käytetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nin opasta sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa. Vaiku-
tusten tunnistamisessa hyödynnetään erilaisia edellä mainituissa oppaissa olevia tunnistuslistoja. 

10.3.2 Meluvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia äänimaisemaan, eli meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana mm. teiden ja tuulivoimaloi-
den rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöriessään aerodynaa-
mista melua. Tuulivoimaloiden ominainen melu (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan aerodynaamisesta melusta sekä 
lavan ohittaessa maston, jolloin siiven melu heijastuu rungosta ja toisaalta rungon ja lavan väliin puristuva ilma 
synnyttää uuden äänen. Meluvaikutuksia syntyy myös hankkeen aiheuttamasta liikenteestä. 

Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta tämä melu peittyy lapojen 
huminan alle (Di Napoli 2007). Hankealuetta ei aidata eikä liikkumista estetä. Voimajohtojen koronamelu voidaan 
kokea häiritsevänä liikuttaessa voimajohdon läheisyydessä. Ääni vaimentuu kuitenkin nopeasti etäännyttäessä voi-
majohdosta. 

Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu mm. tuulen suunnasta sekä tuulen nopeu-
desta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden kannalta olennaista on taustamelun taso. Tausta-
melua aiheuttavat mm. liikenne ja tuuli (tuulen oma kohina ja puiden humina). 

Vaikutusalue 

Meluvaikutukset ulottuvat niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden melu on havaittavissa. Vaikutusalueen laajuus 
riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen lähtömeluarvoista sekä voimalaitosten koosta.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

Tuulivoimamelun mallintamisessa noudatetaan Ympäristöministeriön ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun mallintami-
nen (2/2014)”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO-ohjelmalla suoritetun 
mallinnuksen pohjalta. WindPRO-ohjelmisto on kehitetty tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointiin. 
WindPRO-ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia ja pohjois-
maista teollisuusmelun laskentamallia. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan siten, että huomioidaan voimalaitos-
ten ominaisuudet. Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet tulevat perustumaan hankkeesta 
vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin. Melumallinnukset laaditaan käyttäen tuulennopeutena 8 m/s. Mallin-
nuksessa huomioidaan viereisen Piiparinmäen tuulivoimapuiston voimalat sekä lähiympäristön muut tuulivoima-
hankkeet. 
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Kuva 97. Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen mukaisesta tuulivoima-
melun leviämisestä alarivissä. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan melukartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheuttamat keskiäänitasot 
(LAeq). Melukartoissa esitetään 40 dB:n ja 45 dB:n keskiäänitasojen meluvyöhykkeet. 

Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20–200 Hz) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan ilmoittaman lähtöme-
lutason mukaan. Äänitaso mallinnetaan jokaisen oktaavikaistan kolmasosalle. Matalataajuinen ääni mallinnetaan 
rakennuksille, johon ISO 9613-2 mallinnus on osoittanut korkeimman melutason. 

Hankealueen muiden nykyisten melulähteiden, sekä tuulivoimaloiden yhteismelua arvioidaan asiantuntijan toi-
mesta sanallisesti laadittujen mallinnusten ja viimeisimpien tutkimusten ja samankaltaisten projektien tuoman ko-
kemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta muutoksesta 
nykymelutasoihin. 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja leviävän sup-
pealle alueelle. Tuulivoimaloiden ylläpidon aiheuttamaa melua ei tarkastella, koska ylläpitotoimia tehdään harvoin 
ja ylläpidon pääasiallisin meluava työvaihe on ajoneuvoliikenne tuulivoimaloille. 

Melun merkittävyyttä arvioidaan hankkeen lähialueen jokaisen tiedossa olevan asuin- ja vapaa-ajan rakennuksen 
kohdalla.  

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien aiheuttaman me-
lun elinympäristössään. Aineistona käytetään kirjallisuutta ja tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin liittyviä aiempia 
selvityksiä. 
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Melun ohjearvot 

Meluvaikutusten mallinnuksessa ja arvioinnissa tullaan käyttämään uusimpia viranomaisten ohjeita. Ympäristömi-
nisteriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on ilmestynyt helmikuussa 2014. Tuulivoimaloiden melun 
ohjearvona käytetään 1.9.2015 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelu-
tason ohjearvoja. 

Taulukko 23. Ympäristöministeriön asetuksen 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 45 dB 40 dB 

Hoitolaitokset  45 dB 40 dB 

Oppilaitokset 45 dB - 

Virkistysalueet 45 dB - 

Leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Kansallispuistot 40 dB 40 dB 

Matalataajuinen melu 

Asumisterveysasetuksessa (tullut voimaan 15.5.2015) on annettu pienitaajuiselle melulle ohjeelliset enimmäisar-
vot. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on annettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina 
tersseittäin. Ohjearvot koskevat yöaikaa ja päivällä sallitaan 5 dB suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai las-
kentatuloksia näihin arvoihin, ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. 

Taulukko 24. Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaiset matalien taajuuksien äänitasot. 

Terssin keskitaajuus, 
Hz 

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

Painottamaton kes-
kiäänitaso sisällä  

Leq, 1h, dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

10.3.3 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupisteessä 
tämä koetaan luonnonvalon voimakkuuden nopeana vaihteluna, välkkymisenä. Pilvisellä säällä valo ei tule selkeästi 
yhdestä pisteestä ja siten lapa ei muodosta selkeitä varjoja. Välkkymisen esiintyminen riippuu auringonpaisteen 
lisäksi auringon suunnasta ja korkeudesta, tuulen suunnasta ja siten roottorin asennosta sekä tarkastelupisteen 
etäisyydestä tuulivoimalaan. Suuremmilla etäisyyksillä lapa peittää auringosta niin vähäisen osan, ettei välkettä 
enää havaitse. 

Valo-olosuhteisiin vaikuttavat myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät lentoestevalot mää-
räytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Trafin ohjeiden mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia 
tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät hankealueen valopisteiden määrää. Valojen näkymi-
nen muuttaa myös alueen maisemakuvaa. 
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Vaikutusalue 

Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. Vaikutusalueen 
laajuus riippuu valittavasta voimalatyypistä ja sen roottorin halkaisijasta ja kokonaiskorkeudesta.  

Lentoestevalojen vaikutusalue on yhtä suuri kuin alue, johon lentoestevalot näkyvät. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan asiantuntija-arviona, WindPRO -ohjelman Shadow-moduulilla suoritetun 
mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” -tilanteen mukaan, eli mallinnuksessa otetaan huomi-
oon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka paljon aurinko pais-
taa ollessaan horisontin yläpuolella, sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen käyntiaika.  

Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli kolme astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan ti-
lanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa huomioidaan maaston korkeus-
suhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä. 

Mallinnuksessa huomioidaan viereisen Piiparinmäen tuulivoimapuiston voimalat sekä lähiympäristön muut tuuli-
voimahankkeet. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan alueet leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoehtojen 
varjon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, joissa näkyvät 
myös voimalaitokset ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjonmuodos-
tuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet, eli 
lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri hankevaihtoehdoissa tuulivoima-
loiden käytön ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjonmuodostusta. 

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen enimmäis-
kestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa on vakiintunut käytäntö verrata saatuja mallin-
nustuloksia esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo varjostuksen osalta on kahdeksan 
tuntia varjostusta vuodessa. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. Sen perus-
teella arvioidaan mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta ar-
vioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 

10.3.4 Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen 

Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Merkittävä osa kulje-
tuksista syntyy muun muassa rakennus- ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä perustuksiin 
tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuulivoimalakomponent-
tien, kuten lapojen ja konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Voimaloiden rakenteita joudu-
taan mahdollisesti kuljettamaan erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti liikenteen sujuvuuteen. Vaiku-
tuksen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on 
kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen. 

Erikoiskuljetukset ylittäessään tasoristeyksen voivat mahdollisesti vaatia erikoistoimenpiteitä, kuten tasoristeyksen 
rakenteiden muuttamista. Tällöin kyseessä on ratatyö, jolle on nimettävä ratatyöstä vastaava. Edellä mainitut eri-
koistoimenpiteet tai jos tasoristeystä ei voida ylittää sujuvasti ja pysähtymättä ylityksen aikana vaativat rautatielii-
kenteen keskeyttämisen. 
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Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Lisäksi tuulivoi-
malat itsessään voivat vaikuttaa teiden ja rautateiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden lavoista voi sinkou-
tua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huomiokykyyn heikentä-
västi. Näiden riskien minimoimiseksi on Liikennevirasto laatinut Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 
8/2012), jossa on annettu ohjeet tuulivoimaloiden suositelluista vähimmäisetäisyyksistä maanteistä ja rautateistä 
sekä voimaloiden sijoittumisesta suhteessa ajoneuvon kuljettajan näkökenttään. 

Tuulivoimalat ja voimajohdot voivat rajoittaa mahdollisuuksia kehittää liikenneverkkoa, sillä niiden alueella raken-
taminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja voimajohdon 
risteyskohdissa. 

Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat len-
toasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Tällaisessa tapauksessa jokaiselle tuulivoima-
lalle tarvitaan Traficomin myöntämä lentoestelupa ennen voimalan rakentamista. 

Vaikutusalue 

Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lähiteille. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kuljetukset arvioidaan tuu-
livoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi tarvittavien erikoiskuljetusten määrä arvioidaan erikseen. Yksi-
tyisteiden rakentamiseen ja parantamiseen tarvittavien kuljetusten määrä arvioidaan teiden pituuden perusteella. 
Käytön aikaisesta liikenteestä saadaan arvio hankevastaavalta. Liikenneverkon nykytila selvitetään Väyläviraston 
Tierekisterin tiedoista, josta saadaan muun muassa ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä tei-
den nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti verrattuna 
nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tarkastellaan 
erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuksia kuljetusreittien liiken-
teen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään tarvittaessa toimivuustarkasteluja. Li-
säksi tasoristeyksien ylityksiä tarkastellaan Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä -ohjeen (Väyläviraston oh-
jeita 8/2021) perusteella. 

Tuulivoimapuistojen teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä tarkastellaan Liikenneviraston 
Tuulivoimalaohjeen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012) perusteella. Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta 
tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin Liikenne- ja viestin-
tävirasto Traficomin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten lentoesterajoitusalueiden perusteella. 

Suunnitellun voimajohdon osalta tarkastellaan vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskuljetusten ja liikennever-
kon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston ”Sähkö- ja telejohdot ja maantiet” -ohje 
(Liikenneviraston ohjeita 3/2018). Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona. 

10.3.5 Vaikutukset elinkeinotoimintaan  

Vaikutusten tunnistaminen 

Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja maankäytön vaikutusten arviointia kiinnitetään huomiota elinkeinoihin 
kohdistuviin vaikutuksiin, joista keskeisiä ovat tuulivoimapuiston sekä voimalinjan vaikutukset metsätalouden har-
joittamiseen.  

Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen hankealueella 
sekä sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun toimintaan. Tuulivoimalat eivät rajoita metsätalouden harjoitta-
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mista muualla kuin rakentamispaikoilla. Hankealueen maanomistajille maksetaan vuokratuloa, mikä lisää huomat-
tavasti metsätalouden tuottoa. Hankealueen kokonaispinta-alassa rakentamisen aiheuttamat muutokset ovat pie-
niä ja hankealueen tiestö paranee. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työllisyy-
teen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri sektorille. Tuulivoimahanke työllistää etenkin 
rakentamisvaiheessa paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja perustamistöissä sekä 
välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Toimintavaiheessa tuulivoima-
puisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauksessa sekä välillisesti mm. majoitus-, 
ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston käytöstä poistaminen työllistää samoja 
ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. Työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta tuulivoima-
puisto lisää myös kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja. 

Vaikutusalue 

Vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat paikallisia ja kohdistuvat han-
kealueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle lähiseudulle, 
maakuntaan ja koko Suomeen.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen ja arvi-
ointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen vaikutus-
alueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuotettuja tietoja. 
Arvioinnin lähtötietoina käytetään myös YVA-menettelyn aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä vakituisille 
ja loma-asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia. 

Maa- ja metsätalouden osalta arvioidaan mm. maa- ja metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat tuulivoimapuis-
ton rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet, maakaapelilinjat sekä voima-
johtoalue). 

Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankealueen nykyiset matkailumuodot 
sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen mahdollisesti aiheuttamia vai-
kutuksia näiden kohteiden maisemakuvaan tai luonteen muutoksiin ja miten nämä muutokset mahdollisesti muut-
tavat matkailukohteita tai matkailukäyttäytymistä alueella.  

 Muut vaikutukset 

10.4.1 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina, 
sillä merkittävimmät alueen hyödynnettävät luonnonvarat muodostavat pohjan alueen virkistyskäytölle (marjastus, 
sienestys, metsästys).  

10.4.2 Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestintäyhteyksiin (esimer-
kiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, ilmatieteenlaitoksen säätutkat, radioita televisiovastaanottimet sekä matkapu-
helinyhteydet).  

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten suuruus riippuu voima-
loiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin. Tuulivoimahankkeissa vaikutukset viestintäyhteyksiin 
ovat olleet suhteellisen harvinaisia. 
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Hankkeen vaikutukset puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan puolustusvoimien pääesikunnan lausun-
non perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia puolustusvoimien valvontajärjestelmiin, tee-
tetään erillinen tutkaselvitys VTT:llä.  

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. Linkki-
jänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on lähettimen ja vastaanottimen välissä, 
voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä. Radiolinkkiluvat Suomessa myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, 
jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä. 

Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla. Häiri-
öiden esiintyminen riippuu muun muassa voimaloiden sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja TV-vastaanottimiin, 
lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta sekä maastonmuodoista ja muista mahdollisista esteistä lä-
hettimen ja vastaanottimen välillä. Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vähemmän kuin analogisissa.  

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen perusteella (mm. 
Digita). 

Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten laitosten yhteisjärjes-
tön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan voimaloita ei tulisi sijoittaa alle 
viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Vaikutukset tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 20 kilometrin etäi-
syydellä säätutkista. Tämän tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin. 

10.4.3 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 

Tuulivoimapuistot rakennetaan siten, etteivät ne pääse aiheuttamaan turvallisuusvaaraa. Turvaetäisyydet on huo-
mioitu jo useissa tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavissa suojaetäisyyksissä (mm. etäisyydet tiestöön, rautatei-
hin, korkeusrajoitukset jne.). Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida Finanssialan kes-
kusliiton suojeluohje ”Tuulivoimalan vahingontorjunta 2017”. 

YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella toteutuvatko tuulivoimapuistossa 
yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristö- ja turvallisuusriskit ja mah-
dolliset häiriötapahtumat koko hankkeen elinkaaren aikana sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja pohditaan 
keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja estämiseksi. 

10.4.4 Vaikutukset toiminnan jälkeen  

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alueilla olevat maanpäälliset 
voimalarakenteet puretaan ja betoniperustukset sekä kaapelit jätetään maahan. Voimajohdot oletetaan puretta-
van tai käytettävän muuhun sähkönsiirtoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin ra-
kentamisen aikaiset vaikutukset. Purkamistoiminnasta aiheutuu melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan 
kantaa luonnonympäristön palautumiskykyyn ja alueen käyttömuotoihin hankkeen jälkeen. 

 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo nykyisin tapahtuva toi-
minta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia tämän 
hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. Hankealu-
een lähistölle myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan niiden 
hankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä. 

Tämän YVA-ohjelman laadinnan aikana Pyöriännevan tuulivoimahankkeen välittömään läheisyyteen sijoittuu Piipa-
rinmäen tuulivoimapuisto, jonka osalta on tarpeen tarkastella yhteisvaikutuksia melun ja välkevaikutusten osalta. 

Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutuksia noin 20–25 kilometrin säteellä olevien 
tuulivoimapuistojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa sekä huomioidaan myös etäämpänä jo toiminnassa ja raken-
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teilla olevat tuulivoimalat tai suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 50 kilometrin säteellä. Etenkin pyritään arvi-
oimaan miten useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet merkittävät pelto-, 
suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet). Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten arviointi painottuu yleisesti 
noin 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Yhteisvaikutuksia arvioidaan myös etäämmällä sijaitse-
vien tuulivoimapuistojen osalta. 30 kilometrin säteelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet otetaan huomioon tehtäessä 
Pyöriännevan mallinnuksia sekä havainnekuvia. Kauempana olevat tuulivoimapuistot ja hankkeet otetaan huomi-
oon vaikutusten arvioinnissa siinä mittakaavassa kuin mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan aiheutua. 

Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti lin-
nuston, suurpetojen ja metsäpeuran kannalta. Lisäksi tarkastellaan suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien 
mahdollisuuksia ja toteutumista useiden hankkeiden ja sähkönsiirtoreittien suunnittelun myötä.  

Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähialueille suunniteltujen tuu-
livoimapuistojen tai muiden isojen rakennushankkeiden kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu samaan 
aikaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja kuljetusreitit. 
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