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Esipuhe 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma Siikalatvan kunnan alueelle suun-

nitellun Taikkonevan tuulivoimapuiston ja sen liityntäjohdon ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttami-

sesta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy, PROKON Wind 

Energy Finland Oy:n toimeksiannosta. FCG:n työryhmään kuuluvat: 

Asiantuntija 
Kokemus-
vuodet 

Tehtävä ja vastuualue 

Hanna Halmeenpää 
FM, maantiede 

7 Projektipäällikkö, projektin johto, yhteydet tilaa-
jaan, viranomaisiin ja sidosryhmiin, suunnitelma-
asiakirjat 

Essi Tanskanen 
FM, ympäristötiede 
KTM, yritysten ympäristöjohtaminen 

2 YVA-koordinaattori. kartta-aineistot laatuvastuu, 
paikkatiedot, suunnitelma-asiakirjat 
Ilmastovaikutusten arviointi 

Tuuli Lahin 
LuK, maantiede 

1 Kartta-aineistot, paikkatiedot 

Arto Sipinen 
Ins. YAMK, maanmittaus 
 

19 Kaavan laatija, kaavoituksen projektipäällikkö, 
vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntaraken-
teeseen 

Mika Jokikokko 
FM, biologi 

3 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, vaikutus-
arvioinnit, linnusto- ja luontoselvitykset sekä vai-
kutusten arvioinnit, liito-oravaselvitys, 

Natura-alueet ja muut suojelualueet 
Harri Taavetti 
merkonomi 

14 Linnusto- ja luontoselvitykset sekä vaikutusten 
arvioinnit, muu eläimistö 
Natura-alueet ja muut suojelualueet 

Kimmo Vuokare 
Fil. yo, biologi 

3 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset 

Maija Aittola 
FM, maaperägeologia 

22 Maa- ja kallioperä sekä pinta- ja pohjavedet, vai-
kutusarvioinnit 

Taina Ollikainen 
FM, suunnittelumaantiede 

30 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, vaikutukset 
elinkeinoihin ja matkailuun, asukaskysely 

Hilja Léman 
Maisema-arkkitehti MARK 

1 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Henna-Riikka Rintamäki 
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 

5 Melu- ja välkemallinnukset sekä vaikutusarvioin-
nit, näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 

Saara Aavajoki 
DI, liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 

10 Liikennevaikutukset 

Albus Oy / Panu Välimäki, FT, biologi ja 
Netta Keret, FM, biologi 

20 

10 

Lepakkoselvitykset 

Latvasilmu osk /  
Pekka Majuri, FM, biologi 

20 Pesimälinnustoselvitykset, metsäkanalintuselvi-
tykset, muuttolinnustoselvitykset: maastotyöt 

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 
Ay / Jaana Itäpalo. Fm, arkeologi ja 
MA/FM, arkeologi Hans-Peter Schulz 

20 Arkeologinen inventointi ja vaikutustenarviointi. 
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Hankkeen YVA-asiakirjat ovat luettavissa Ympäristökeskuksen internet-sivuilla osoitteessa: 

www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA 

 

Arviointiohjelma on nähtävillä paperiversiona seuraavissa paikoissa: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aulapalvelussa (Veteraanikatu 1, 90130 Oulu), Siikalatvan kunnanvirastossa (Pulk-

kilantie 4, 92600 Pulkkila), Rantsilan kirjastossa (Kunnantie 1, 92500 Rantsila), Haapaveden kaupungintalolla (Tähte-

länkuja 1, 86600 Haapavesi), Haapaveden kirjastossa (Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi), Raahen kaupungintalolla 

(Rantakatu 50, 92100 Raahe), Raahen kirjastossa (Rantakatu 45, 92100 Raahe), Siikajoen kunnanvirastossa (Virastotie 

5 A, 92400 Ruukki), Ruukin kirjastossa (Opintie 3, 92400 Ruukki) sekä Limingan kunnanvirastossa (Liminganraitti 10, 

91900 Liminka) ja Limingan kirjastossa (Tupoksentie 5, 91900 Liminka) niiden aukioloaikoina. 
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Lyhenteet ja käsitteet   

dB desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

FINIBA Suomen tärkeä lintualue 

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 

KVL keskimääräinen vuorokausiliikenne 

KVL ras raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne 

LsL luonnonsuojelulaki 

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 

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 

TWh terawattitunti, energian yksikkö 

yt yhdystie 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-laki laki ympäristövaikutusten arvioinnista 

YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-selostus ympäristövaikutusten arviointiselostus 



 

 

Tiivistelmä 

Hanke ja hankealue 

PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee 

Taikkonevan tuulivoimapuistoa Siikalatvan kun-

taan. Hankealue rajautuu länsipuoleltaan Fingridin 

voimajohtoon sekä Leuvannevan tuulivoimapuis-

toon. Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 

40 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen 

voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 

noin 300 metriä. 

Hankealueen koko on noin 5 180 hehtaaria. Tuuli-

voimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten maan-

omistajien maille.  

Hanke muodostuu tuulivoimaloiden hankealu-

eesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimala-

sijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hanke-

suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin 

edetessä.  

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on PRO-

KON Wind Energy Finland Oy, joka on vuonna 2011 

tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen 

perustettu yhtiö. Prokon Finland on osa saksalaista 

Prokon-konsernia, joka kuuluu Saksan johtaviin 

yrityksiin tuulivoimaloiden suunnittelun, rakenta-

misen ja ylläpidon alalla. Prokon Finlandilla on ke-

hitteillä useita suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 

olevia hankkeita eri puolella Suomea, yhteensä 

150 tuulivoimalan verran. 

Ympäristövaikutusten arviointime-

nettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevassa 

lainsäädännössä (YVA-laki 252/2017) edellytetään 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yli 10 

tuulivoimalan kokonaisuuksille tai hankkeille, 

joissa kokonaisteho on vähintään 45 megawattia. 

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, 

arvioida ja kuvata hankkeen todennäköisesti 

merkittävät ympäristövaikutukset. Arviointime-

nettelyssä kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden 

oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä 

yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimintaa hankkeen 

vaikutukset saattavat koskea. Arviointi ei ole lupa-

menettely. Arvioinnin tuottamaa tietoa käytetään 

hankkeessa tehtävän päätöksenteon tukena. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksi-

vaiheinen menettely, joka muodostuu arviointioh-

jelma- ja arviointiselostusvaiheesta. Molemmissa 

vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään 

hankkeesta ja yhteysviranomainen pyytää lausun-

toja tarpeellisiksi katsomiltaan tahoilta. Yhteysvi-

ranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsult-

tina on FCG Finnish Consulting Group Oy.  

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on tavoite osaltaan pyrkiä nii-

hin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on 

kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Uusiutuvan 

energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus ener-

gian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 

2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että 

energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja pe-

rustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin.  

Suunniteltujen tuulivoimaloiden nimellisteho on 

enintään 10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin ole-

maan 40 voimalalla noin 400 MW. Tuulivoimapuis-

ton arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi 

tällöin olemaan noin 1 150 GWh luokkaa. Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan vuotuinen sähkönkulu-

tus oli 5 946 GWh vuonna 2021. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-ohjelmavaiheessa tarkastellaan hankealuetta 

kokonaisuutena, voimalamäärä on mitoitettu han-

kealueen koon perusteella. 

Tarkasteltavana on toteutusvaihtoehto ja niin kut-

suttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaihtoehtona tarkas-

tellaan YVA-ohjelmavaiheessa 40 voimalan koko-

naisuutta. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien 

luonto- ym. selvitysten perusteella 



 

 

 

tuulivoimaloiden sijoittelua tarkennetaan ja voi-

malapaikkojen lukumäärä voi muuttua jatkosuun-

nittelussa. YVA-selostusvaiheessa voidaan muo-

dostaa eri toteutusvaihtoehtoja. 

Taikkonevan tuulivoimapuiston liittyminen sähkö-

verkkoon on alustavasti suunniteltu toteutetta-

vaksi Fingrid Oyj:n Haapaveden suunnitteilla ole-

valle sähköasemalle. Tuulivoimapuistosta Haapa-

veden suunnitellulle sähköasemalle rakennetaan 

uutta voimajohtoa, joka sijoittuu Fingrid Oyj:n ole-

massa olevan 400 kV voimajohdon (Metsälinja) ja 

220 kV voimajohdon itäpuolelle. Sähkönsiirron 

suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnittelun ja 

vaikutusten arvioinnin edetessä.  

VE0 Tuulivoimalat 

Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, 

vastaava sähkömäärä tuotetaan 

muilla keinoilla. 

VE1
  

Tuulivoimalat 

Taikkonevan alueelle rakennetaan 40 

uutta tuulivoimalaa. Yksikköteho 

enintään 10 MW. 

 

VE A 

 

 

Sähkönsiirto  

Sähkönsiirto tapahtuu hankealueen 

keskiosilta sen länsireunalle, josta se 

jatkaa lounaaseen Haapaveden kes-

kustaan. Ollikkaannevan kohdalla 

linja kiertää olemassa olevan suoje-

lualueen sen itäpuolelta. Siirtolinjan 

pituus noin 31 kilometriä.  

VE B
  

Sähkönsiirto  

Sähkönsiirto tapahtuu hankealueen 

keskiosilta sen länsireunalle, josta se 

jatkaa lounaaseen Haapaveden kes-

kustaan. Siirtolinjan pituus on noin 

30 kilometriä. 

 

Hankealueen nykytilan kuvaus 

Alueen yleiskuvaus 

Hankealue sijoittuu Siikalatvan kunnan länsiosaan, 

Siikajoen, Raahen ja Haapaveden kunnanrajojen, 

Uljuan tekoaltaan, Siikajoen ja Raahentien väliselle 

alueelle. Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomara-

kennuksia. 

Hankealueesta pääosa on metsätalousojitettua 

suota, lukuun ottamatta alueen koillisreunaan si-

joittuvia peltoalueita. Alueen talousmetsät ovat 

eri kehitysvaiheissa, ja alueella on myös avohak-

kuita. Hankealueella ei sijaitse turvetuotantoa, 

suunnitellut sähkönsiirtolinjat kulkevat hankealu-

een lounaispuolella sijaitsevan Kivinevan turve-

tuotantoalueen läpi. 

Alueella on jonkin verran olemassa olevaa tiestöä.  

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankealueen lähiympäristö on pääosin metsäta-

lousaluetta ja maaseutua. Lähin taajama-asutus si-

jaitsee Pulkkilassa noin 6 kilometriä hankealueesta 

kaakkoon. Muita lähialueen taajamia ovat Rantsila 

noin 10 kilometriä pohjoiseen sekä Haapaveden 

keskusta noin 25 kilometriä etelä-lounaaseen. Li-

säksi lähiympäristössä on useita pienkyläkeskitty-

miä erityisesti Siikajoen ja Lamujoen varressa han-

kealueen itäpuolella. Lähimmät kylät Porkanranta, 

Kerälä ja Sipola ovat kaikki noin 1 kilometrin etäi-

syydellä 

Asutus ja loma-asutus 

Hankealueen lähiympäristö on suhteellisen har-

vaan asuttua, mutta asutus on painottunut hanke-

alueen itäpuolelle Siikajoen ja Lamujoen varteen. 

Jokien varteen sijoittuu useita vakituisia asukkaita, 

mutta kaikki asutus sijoittuu vähintään 2 kilomet-

rin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Usei-

den kyläkeskuksien ohella asutus on keskittynyt 

Pulkkilan, Piippolan, Rantsilan ja Kestilän taaja-

miin. Alle 3 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista 

voimaloista asuu 127 asukasta, ja alle 5 kilometrin 

etäisyydellä 235 asukasta. 



 

 

 

Hankealueelle tai 2 kilometrin etäisyydelle suunni-

telluista voimaloista ei sijoitu asuin- tai lomaraken-

nuksia. Asuin- ja lomarakennukset ovat painottu-

neet hankealueen itäpuolelle Siikajoen ja Lamu-

joen varteen sekä hankealueen eteläpuolelle Vii-

tastenjärven rantaan. Lähimmät asuinrakennukset 

sijoittuvat 2 kilometrin etäisyydelle lähimmästä 

voimalasta hankealueen eteläpuolelle Viitasten-

järven rantaan, hankealueen kaakkoispuolelle La-

mujoen varteen, sekä hankealueen itäpuolelle Sii-

kajoen varteen. Alle 3 kilometrin etäisyydellä 

suunnitelluista voimaloista on 107 asuin- ja 95 lo-

marakennusta, ja alle 5 kilometrin etäisyydellä 178 

asuin- ja 123 lomarakennusta. 

Kaavoitus 

Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntakaava. Hankealueelle on maakuntakaa-

vassa osoitettu mm. turvetuotantoalueita, maa-

seudun kehittämisen kohdealue mk-4, vihreyh-

teystarve, pääsähköjohto sekä uusi pääsähköjohto 

400 kV. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmasto-

vaihemakuntakaavan luonnoksessa hankealue on 

merkitty tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi alu-

eeksi. 

Hankealueelle ei sijoitu voimassa olevia yleis- tai 

asemakaavoja. Hankealueelle laaditaan tuulivoi-

mayleiskaava. 

Maisema- ja kulttuuriympäristö 

Hankealueelle tai sen lähiympäristöön (30 kilo-

metrin etäisyydelle) ei sijoitu valtakunnallisesti ar-

vokkaita maisema-alueita. Alle 30 kilometrin etäi-

syydellä suunnitelluista voimaloista on yhteensä 

yhdeksän valtakunnallisesti arvokasta rakennetun 

kulttuuriympäristön kohdetta ja niistä lähimmät, 

Rantsilan kirkko ja vanha raitti sekä Vareksen tila, 

sijaitsevat noin 12 kilometriä suunnitelluista tuuli-

voimaloista pohjoiseen. 

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja 

rakennetun kulttuuriympäristön kohteita on alle 

20 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voima-

loista yhteensä kahdeksan. Näistä lähimpänä ovat 

Mankilan – Sipolan kulttuurimaisemat Siikajokivar-

ressa (noin 1,3 km voimaloista pohjoiseen) sekä 

Viitastenjärven rantamaisema (noin 1,8 km voima-

loista etelään). 

Alle 14 kilometrin etäisyydellä olevia paikallisesti 

arvokkaita kohteita on yhteensä seitsemän. Näistä 

lähin, Pahaoja (nyk. Hyväoja), sijaitsee noin 4,8 km 

hankealueesta itään. 

Muinaisjäännökset 

Hankealueella ei sijaitse ennestään tunnettuja 

muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös, Jylhän-

niska, sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä 

suunnitelluista voimaloista hankealueen itäpuo-

lella. Toinen muinaisjäännös, Tervaskangas 1, si-

jaitsee noin 50 metriä hankealueen lounaisrajasta 

ja suunnitelluista sähkönsiirroista länteen. Maan-

mittauslaitoksen maastokartan tarkastelun mu-

kaan hankealueella sijaitsee yhteensä 16 terva-

hautaa. 

Kesällä 2022 hankealueella toteutetaan arkeologi-

nen inventointi, josta tehdään erillinen selvitysra-

portti. Voimajohtolinjojen arkeologiset selvitykset 

toteutetaan 2023. 

Kallio- ja maaperä 

Hankealueen kallioperä koostuu pyrokseenigranii-

tista, gabrosta, biotiittiparagneissistä (jossa esiin-

tyy diabaasijuonia, dioriittiä) ja granodioriitistä.  

Sähkönsiirtoreittien kallioperä koostuu pyroksee-

nigraniitista, biotiittiparagneissistä, granodiorii-

tistä, porfyyrisestä graniitista, peridotiitistä ja 

kvartsi-maasälpäporfyyristä. 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luo-

kiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, moreeni-

alueita tai tuuli- ja rantakerrostumia. Sähkönsiirto-

reitti sijaitsee osittain Rahkovuoren arvokkaan ki-

vialueen (KIVI-17-069), Korkattivuoren tuuliker-

rostuman (TUU-11-062) ja Korkattivuori-Rahko-

vuoren kallioalueen (KAO110045) kohdalla. 

Hankealueen maaperä koostuu enimmäkseen 

paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista ja paikoin 

hienojakoisista maalajeista sekä näitä reunusta-

vista sekalajitteisista moreenivaltaisista maala-

jeista, joiden päällä esiintyy paikoin soistumia tai 



 

 

 

ohut turpeisia turvemaakerroksia. Hankealueen 

kaakkoisosassa esiintyy karkearakeisia maalajeja. 

Hankealueen kaakkois- ja länsiosassa esiintyy pie-

nialaisia kalliopaljastumia.  

Sähkönsiirtoreitin maaperä koostuu koillisosasta 

pääasiassa paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista ja 

paikoin sekalajitteisista moreenivaltaisista maala-

jeista. Lounaisosasta maaperä koostuu pääasiassa 

sekalajitteisista moreenivaltaisista maalajeista, 

joiden päällä esiintyy paikoin soistumia sekä kal-

liomaasta ja karkearakeisista maalajeista. Sähkön-

siirtovaihtoehto VE B kohdalla esiintyy paksuja (yli 

0,6 m) turvekerroksia. 

Hankealue on maastonmuodoiltaan loivapiirteistä 

ja sijoittuu pääosin korkeustasolle noin +60…+95 

(N2000). Maaston yleisviettosuunta alueella on 

koilliseen.  

Yleiskartoitusaineiston mukaan hankealue sijait-

see alueella, jossa happamien sulfaattimaiden 

esiintymisen todennäköisyys on pieni tai hyvin 

pieni. Hankealueella sijaitsevissa kartoituspis-

teissä ei ole havaittu happamia sulfaattimaita, eikä 

hankealueella esiinny mustaliuskejuonia. Happa-

mien sulfaattimaiden todennäköisyys on suuri 

noin kahden kilometrin päässä hankealueesta 

kaakkoon Siikalatvan keskustassa sekä noin kah-

den kilometrin päässä hankealueesta pohjoiseen 

Kerälän kylässä. 

Pinta- ja pohjavedet 

Hankealue sijoittuu valuma-alueiden pääjaossa Sii-

kajoen vesistöalueelle (57). Kolmannen jaon alu-

eista hankealue sijoittuu suurimmalta osin Leu-

vanojan valuma-alueelle (57.028), koillis-, kaak-

kois- ja pohjoisosassa Koskitalonkosken alueelle 

(57.022) ja kaakkoisosassa Lamujoen alaosan alu-

eelle (57.061). Hankealueen itäosassa virtaa Hir-

vioja, joka laskee Leuvanojaan ja edelleen hanke-

alueen koillispuolella sijaitsevaan Siikajokeen. 

Hankealueen lounaisosassa virtaa Myllyoja. Turve-

valtaiset alueet ovat ojitettuja. Hankealueen ete-

läpuolella sijaitsee Viitastenjärvi. 

Sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat Siikajoen (57) 

ja Pyhäjoen (54) vesistöalueille. 

Sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat Leuvanojan 

valuma-alueelle (57.028), Naarastenojan valuma-

alueelle (57.069), Ristisenojan valuma-alueelle 

(57.068), Ainalin valuma-alueelle (54.075) ja Piip-

sanojan valuma-alueelle (54.034). Sähkönsiirto-

vaihtoehtojen kohdilla ei sijaitse järviä tai lampia. 

Osittain sähkönsiirtoreitillä virtaa Myllyoja ja 

muita pienempiä virtavesiä. 

Hankealue ja sähkönsiirtovaihtoehdot eivät si-

jaitse pohjavesialueilla. Hankealuetta lähin pohja-

vesialue on Sipola, noin 2,8 km etäisyydellä hanke-

alueesta koilliseen. Sähkönsiirtovaihtoehtoihin 

nähden lähin pohjavesialue on Nevalanmäki, joka 

sijaitsee noin 0,3 km etäisyydellä kaakkoon.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Hankealueen maasto on pääasiassa intensiivisessä 

metsätalouskäytössä, lukuun ottamatta hankealu-

een koillisreunaan sijoittuvaa pientä peltoa. Alu-

eella vallitsevat turvekankaat sekä niiden väliset 

kangassaarekkeet, jotka ovat pääosin tuoreita 

mutta etenkin Näsinnevan-Hoikkanevan lähellä 

kuivahkoja kankaita. Turvekankailla vallitsevat 

puolukka- ja varputurvekankaat. Pääosa hankealu-

een metsistä on mäntyvaltaisia varttuneita kasva-

tusmetsiä tai uudistuskypsiä kuvioita taikka hak-

kuuaukkoja ja taimikoita; alueella tehdään jatku-

vasti uusien kuvioiden päätehakkuita. Laajimmat 

hakkuuaukot ovat Tyngänkankaan–Taikkonevan–

Tyngännevan alueilla hankealueen länsi–keski-

osissa.   

Alueelle sijoittuu myös muutama ojittamaton 

pieni suonjäänne sekä Näsinnevan-Hoikkanevan 

karu aapa–keidassuo. Alueen halki luoteeseen vir-

taa Hirvioja, joka on ojituksen kuormittama ja uo-

maltaan perattu. Luontokohteina alueelta on ra-

jattu luontotyyppiperusteisesti muutamia suokoh-

teita Näsinnevan-Hoikkanevan lisäksi, Hirviojan 

varren luonnontilaisimpia osia sekä monimuotoi-

suudelle arvokas kangasmetsä. Kokonaisuutena 

alueen luontoarvot ovat vähäiset, ja myös arvo-

kasta kasvilajistoa on niukasti. 

Sähkönsiirtoreittien pohjoisosan kasvillisuus on il-

makuvatulkinnan perusteella samankaltaista kuin 

hankealueella, mutta eteläosassa kangasmaiden 



 

 

 

osuus on suurempi ja se on kallioisempaa ja lähtei-

sempää seutua. Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot ylit-

tävät myös Kivinevan turvetuotantoalueen ja sen 

viereisiä muuttuneita suonosia; vaihtoehto VE B 

ylittää lisäksi Hevossaarennevan, jota luonnehtivat 

ilmakuvatarkastelun perusteella rahkaräme ja 

muut karut rämeet. VE A sijoittuu Hevossaarenne-

van itäpuolen turvekankaille. 

Linnusto 

Taikkonevan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirto-

reittien alue on lähes kokonaisuudessaan voimak-

kaiden metsätaloustoimien muuttamaa metsä- ja 

suoelinympäristöä. Laajalle hankealueelle mahtuu 

myös pienialaisempia linnustollista monimuotoi-

suutta kasvattavia kohteita. Pääasiassa Taikkone-

van ympäristössä elää alueellisesti tavanomaisia ja 

ihmisen muokkaamassa elinympäristössä toi-

meentulevia metsien yleislajeja. Hankealueen 

suot on pääosin ojitettu. 

Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan han-

kealueen lähiympäristössä pesii maakotka, jonka 

Metsähallituksen määrittelemä reviirirajaus ulot-

tuu hankealueelle ja lähialueelle on seurantatieto-

jen mukaan mahdollisesti syntymässä uusi kotka-

reviiri. Tilanne on tässä vaiheessa epäselvä, peto-

lintuseurantaa jatketaan. 

Hankealueella tavataan kaikkia metsäkanalintula-

jejamme (teeri, metso, pyy, riekko) ja alueella si-

jaitsee ainakin yksi metson soidinpaikka. Lajistossa 

on sekä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja, joista 

valtaosa on kosteikoilla ja soilla esiintyviä lajeja, 

että tavanomaisissa talousmetsissä toimeen tule-

via metsälintulajeja. 

Muuttolinnusto 

Muuttolinnuston osalta Taikkonevan hankealue si-

joittuu Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-

alueelle, jossa lintujen muutto on luonteeltaan 

melko hajanaista ja selvästi rannikon päämuutto-

reittejä vähäisempää. Syysmuuton osalta hanke-

alue sijoittuu Suomen merkittävimmän kurki-

muuttoreitin itäreunalle.  

 

Muu eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu pääosiltaan seu-

dullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläinla-

jeista, jotka ovat sopeutuneet elämään ihmisen 

voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalueilla. 

Alueen yleisimpiä nisäkkäitä ovat esimerkiksi ru-

sakko ja metsäjänis sekä hirvi, kettu, orava ja useat 

pikkunisäkäslajit. Alueella tavataan kaikkia suurpe-

tojamme (susi, karhu, ahma, ilves) ja todennäköi-

sesti enenevässä määrin myös metsäpeuraa.  

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista luonto- 

ja linnustoselvitysten perusteella esiintyy vii-

tasammakkoa. Liito-oravalle tyypillistä elinympä-

ristöä hankealueella on vähänlaisesti, eikä kysei-

sillä alueilla havaittu merkkejä lajin esiintymisestä. 

Alueen metsien yleisen rakenteen perusteella lajin 

ei todennäköisesti arvioida esiintyvän alueella. 

Hankealueella toteutetuissa lepakkoselvityksissä 

ei saatu havaintoja myöskään lepakoista. Suden 

osalta alue sijaitsee Pulkkilan ja Rantsilan susirevii-

rien alueilla. Reviirit ovat osittain päällekkäisiä.  

Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet 

Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita. Lähin Na-

tura-alue, Heikkilän laitumet (FI1104801, SAC), on 

noin 1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

pohjoiseen. Alle 10 kilometrin etäisyydelle voima-

loista ei sijaitse muita Natura-alueita. Lähin luon-

nonsuojeluohjelma-alue on Köyryrimmen soiden-

suojeluohjelma-alue (SSO110340) noin 10,4 kilo-

metriä suunnitelluista voimaloista lounaaseen. 

Hankealueella ei myöskään sijaitse yksityisiä tai 

muita luonnonsuojelualueita. Lähin yksityinen 

luonnonsuojelualue, Kontu (YSA207424), sijaitsee 

noin 0,5 kilometriä hankealueesta kaakkoon. 

Muita alle 10 kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta sijaitsevia luonnonsuojelualueita on yh-

teensä kahdeksan. 

Suunniteltu sähkönsiirtoreittivaihtoehto VE-B kul-

kee useaksi eri luonnonsuojelualueeksi luokitellun 

alueen läpi. VE-B kulkee Haapaveden lintuvesien ja 

soiden Natura-2000 alueen (FI11100001, 

SAC/SPA) läpi Siikalatvan Hevossaarennevan koh-

dalla. Sama alue kuuluu myös soidensuojeluohjel-

maan. Ko. Natura-alueelle laaditaan 



 

 

 

asianmukainen Natura-arviointi, ja sähkönsiirto-

reittivaihtoehdoista 200 m etäisyydelle sijoittuvan 

Korkattivuoren (FI1100002, SAC) Natura-alueen 

suojeluperusteille potentiaalisesti aiheutuvia vai-

kutuksia tarkastellaan Natura-arviointiselvityksen 

(ent. Natura-arvioinnin tarveharkinnan) tasolla. 

Alle 2 km etäisyydelle sähkönsiirtoreiteistä sijoit-

tuu yhteensä muutama yksityinen tai valtionmaan 

suojelualue. 

Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäris-

tössä ei ole kansainvälisesti tärkeitä lintualueita 

(IBA) tai kansallisesti tärkeitä lintualueita (FINIBA). 

Lähin IBA-kohde on moniosaiset Haapaveden lin-

tujärvet, jotka sijaitsevat lähimmillään noin 10,8 

kilometriä hankealueen lounaispuolella. Se on lä-

himmillään noin 2 kilometrin päässä kummastakin 

sähkönsiirtovaihtoehdosta. Alue on samalla myös 

FINIBA-alue. 

Elinkeinot ja virkistys 

Taikkonevan tuulivoimapuiston hankealue on 

metsätalouskäytössä. Lähin turvetuotantoalue si-

jaitsee noin kaksi kilometriä hankealueesta lou-

naaseen. Hankealueen välittömään lähiympäris-

töön ei sijoitu muita erityisiä elinkeinotoimintoja, 

lähialueet ovat pääosin maa- ja metsätalouskäy-

tössä. 

Hankealueella ei ole virallisia virkistysrakenteita, 

mutta aluetta voidaan käyttää ulkoiluun, marjas-

tukseen, sienestykseen ja luonnon tarkkailuun. 

Suunnitellut sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot kul-

kevat Haapaveden Korkattivuoren alueella noin 

200 metrin etäisyydeltä Korkattivuoren laavusta, 

tulentekopaikasta sekä uimapaikasta. 

Liikenne 

Taikkonevan hankealueen itä- ja pohjoispuolella 

kulkee yhdystie 18562 (Jylhänrannantie) ja sen ja 

Siikajoen itäpuolella kulkee valtatie 4 (Ouluntie). 

Hankealueen itäpuolella on myös yhdystie 18537 

(Matilaisentie) Siikajoen yli yhdistäen yhdystien 

18562 ja valtatien 4. Hankealueen pohjoispuolella 

valtatien 4 ja Siikajoen väliin jäävät yhdystiet 

18564 (Keräläntie) ja 18563 (Rantsilanraitti). Han-

kealueen luoteispuolella kulkee seututie 807 

(Paavolantie/Ruukintie) ja länsipuolella yhdystie 

8060 (Karhukankaantie/Rantsilantie). Hankealu-

een etelä- ja lounaispuolella kulkee kantatie 88 

(Raahentie/Malmitie) ja eteläpuolella on myös yh-

dystie 18531 (Lantontie/Viitastentie). Hankealu-

een kaakkoispuolella on yhdystie 18528 (Pakkalan-

tie), joka yhdistää valtatien 4, yhdystiet 18530 

(Pulkkilantie/Ojantakasentie) ja 18531 sekä kanta-

tien 88. Hankealueen kaakkoispuolella on myös 

yhdystie 18533, joka yhdistää valtatien 4 ja yhdys-

tien 18530. Hankealueella ja sen ympäristössä on 

yksityis-/metsäautoteitä. Pieni Tyngäntie kulkee 

hankealueen läpi johtaen yhdystieltä 18562 Leu-

vanjärvelle. Tyngäntie puolestaan kulkee hanke-

alueen läpi johtaen yhdystieltä 18531 yhdystielle 

8060. Hankealueen lounaiskulman poikki kulkee 

Hietaharjuntie, joka lähtee yhdystieltä 18531 jat-

kuen yhdystielle 8060. Käytettävät kuljetusreitit 

Taikkonevan hankealueelle tarkentuvat hankkeen 

edetessä. 

Hankealue ei sijoitu lentoasemien korkeusrajoitus-

alueelle. 

Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa tulee pyytää Puolustusvoi-

mien lausunto hankkeen vaikutuksista tutkien toi-

mintaan. Puolustusvoimien alkuvuonna 2022 an-

taman lausunnon mukaan Puolustusvoimat ei vas-

tusta hankkeen rakentamista. 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealu-

een läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Haapa-

veden lähetinasemalta. Teoreettisesti mahdollisia 

yhteyshäiriöitä voisi ilmentyä hankealueen koillis-

puolelle. 

Ilmatieteenlaitoksen lähin säätutka sijaitsee Uta-

järvellä noin 48 kilometriä hankealueesta koilli-

seen. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Suunnitellun tuulivoimapuiston keskeisimpiä selvi-

tettäviä ympäristövaikutuksia ovat: 

• vaikutukset maankäyttöön 



 

 

 

• vaikutukset maisemaan ja merkittäviin 
maisema-alueisiin 

• vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen 
kulttuurihistoriaan 

• vaikutukset rakennuspaikkojen 
luonnonympäristöön 

• vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon 

• vaikutukset lähialueiden Natura- ja 
muihin luonnonsuojelualueisiin 

• melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

• vaikutukset ihmisten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen 

• vaikutukset muihin elinkeinoihin  

• yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa 

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen elin-

kaaren ajalta eli noin 50 vuoden mittaiselta ajan-

jaksolta. Vaikutustenarviointi jaetaan rakentami-

sen aikaisiin ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Li-

säksi huomioidaan tuulivoimapuiston käytöstä 

poiston vaikutukset. 

Ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntija-

työnä laadittaviin selvityksiin sekä olemassa ole-

vaan tietoon perustuen. Hankkeen yhteydessä 

käytetään erilaisia ja asianmukaisesti kohdennet-

tuja selvitys- ja arviointimenetelmiä, kuten maas-

toinventointeja, kirjekyselyjä, eri mallinnusmene-

telmiä ja havainnekuvia. 

Osallistumis- ja tiedottamissuunni-

telma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat 

osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin kuten 

asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajan-

viettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vai-

kuttaa. Arviointiohjelman ollessa vireillä kansalai-

set voivat esittää kantansa hankkeen aiheutta-

mien vaikutusten selvitystarpeista ja siitä, ovatko 

YVA-ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. 

Kansalaiset voivat myös myöhemmin YVA-selos-

tusvaiheessa esittää mielipiteensä selvitysten riit-

tävyydestä ja vaikutusarviointien kattavuudesta. 

YVA-menettelyä varten on perustettu seuranta-

ryhmä, jossa on edustettuna hankkeen vaikutus-

alueen kunnat ja viranomaistahot sekä alueella 

toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Lisäksi hank-

keesta informoidaan eri tahoja, joiden toimintaan 

hankkeella saattaa olla vaikutuksia.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana 

järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja 

YVA-selostusvaiheessa. Yleisötilaisuuksissa on kai-

killa mahdollisuus esittää mielipiteitään hank-

keesta ja selvitysten riittävyydestä, saada lisää tie-

toa hankkeesta ja YVA-menettelystä sekä keskus-

tella hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja viran-

omaisten kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. 

hankealueen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen kuulutuksissa ja ilmoituksissa sanoma-

lehdessä sekä internet-sivuilla. 

YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopai-

koista kuulutetaan YVA-ohjelman kuulutuksen yh-

teydessä. Laadittavien raporttien sähköiset versiot 

ovat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-

sen internet-sivuilla. Yhteysviranomaisen lausun-

not ovat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-

kuksen internet-sivuilla  

www.ymparisto.fi/taikkonevantuulivoimaYVA  

Aikataulu 

YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu syksyllä 

2022. YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle 

vuoden 2022 aikana. Ympäristövaikutusten arvi-

ointia varten laadittavat selvitykset tehdään maas-

tokausilla 2022-2023. YVA-selostuksen on tarkoi-

tus valmistua vuonna 2023.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FtaikkonevantuulivoimaYVA&data=05%7C01%7C%7C74406e62b0a14f772c2a08dab19055a6%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638017530730035827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5nOVl1kdlRtaxDv4DP5DQkzY%2F%2BPyG6jDUuwhak5iZmM%3D&reserved=0
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1 JOHDANTO 

PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan alueelle, Siikalatva/Pulkkilan kes-

kustan pohjoispuolelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 40 uuden tuulivoimalan rakentamista. 

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikkö-

teho on enintään noin 10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 400 MW. 

Taikkonevan hankealue kattaa noin 5100 hehtaarin laajuisen alan. Hankealue on pääosin ojitettua metsäta-

lousaluetta ja suota. Hankealue sijoittuu Siikalatvan kuntaan noin 10 kilometriä Siikalatvan Rantsilan taajama-

alueesta etelään, 6 kilometriä Siikalatvan Pulkkilan taajama-alueesta luoteeseen, ja noin 25 kilometriä Haapa-

veden keskusta-alueesta koilliseen.  

Hankkeen sähkönsiirto sijoittuu alustavan suunnitelman mukaan hankealueesta noin 24 kilometriä lounaa-

seen Haapaveden kaupungin puolelle. Valtatie 4 kulkee pitkin Siikajokea ja Lamujokea noin yhden kilometrin 

etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Hankealueella ei sijaitse turvetuotantoalueita, suunnitellut sähkönsiir-

tolinjat kulkevat hankealueen lounaispuolella sijaitsevan Kivinevan turvetuotantoalueen kautta. 

 

Kuva 1.1  Tuulivoimapuiston sijanti. 
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 

2.1 Arviointimenettelyn tarve ja tavoitteet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristövaiku-

tusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä 

kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Euroopan yhteisöjen (EY) antama ympäristövaikutus-

ten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arvi-

oinnista eli YVA-lailla (252/2017) ja YVA-asetuksella (277/2017). 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 3 luvun mukaista menettelyä, jossa tunnis-

tetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuul-

laan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden 

toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma- ja ar-

viointiselostusvaiheesta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysvi-

ranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. 

Tässä hankkeessa arvioitavia ympäristövaikutuksia on esitelty tarkemmin luvussa 9. Lisätietoja YVA-laista on 

luettavissa mm. internetistä ympäristöministeriön sivuilta: 

https://ym.fi/ymparistovaikutusten-arviointia-koskeva-lainsaadanto 

 

 
Kuva 2.1  YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu työohjelma laadittavista 
selvityksistä (YVA-ohjelma). Käsillä olevassa toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA-selostus). 

1. VAIHE

Arviointiohjelman 
laatiminen

•ympäristön nykytilan kuvaus

•ehdotus arvioitavista 
ympäristövaikutuksista ja 
niiden selvittämisestä

•suunnitelma 
arviointimenettelyn 
järjestämisestä

Arviontiohjelma 
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://ym.fi/ymparistovaikutusten-arviointia-koskeva-lainsaadanto
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2.2 YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen 

YVA-lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla to-

dennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

YVA-lain liitteessä 1 on luettelo hankkeista, joihin on aina sovellettava YVA-menettelyä. Tuulivoimalahankkei-

den osalta YVA-menettelyä sovelletaan luettelon mukaan hankkeissa, joissa laitosten määrä on vähintään 10 

kpl tai joissa kokonaisteho on vähintään 45 megawattia. Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta 

tekee alueellinen ELY-keskus.  

Tässä hankkeessa tarkastellaan tuulivoimalahanketta, jonka voimalaitosten määrä on yli 10 kappaletta ja ko-

konaisteho yli 45 MW, joten hankkeeseen sovelletaan automaattisesti ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyä.  

2.3 Arviointimenettelyn sisältö 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käsittää:  

Arviointimenettelyn sisältö 

1. arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisen 

2. arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta tiedottamisen ja kuulemisen mukaan lu-
kien kansainvälinen kuuleminen 

3. yhteysviranomaisen tarkastelun arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa esitetyistä 
tiedoista ja kuulemisten yhteydessä annetuista mielipiteistä ja lausunnoista mukaan lu-
kien kansainvälinen kuuleminen 

4. yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 

5. yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuk-
sista 

6. arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien kan-
sainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän huomioonotta-
misen lupamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisällyttämisen lupaan. 

Kuva 2.2 Arviointimenettelyn sisältö. 

2.4 Arviointiohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaih-

toehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämi-

sestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. 

YVA-ohjelma 

1. kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maan-
käyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaa-
vasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta 

2. hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien 
kannalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta 
jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton 
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3. tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista  

4. kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

5. ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioi-
den rajat ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa, siinä laajuudessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä pe-
rustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle 

6. tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä 
aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä ole-
tuksista 

7. tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä  

8. suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä 
näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumis-
ajankohdasta 

Kuva 2.3 YVA-menettelyssä julkaistaan kaksi raporttia. Ensimmäisenä julkaistava YVA-ohjelma on kuvaus ympäristön 
nykytilasta ja suunnitelma siitä, miten hankkeen vaikutusten arviointi laaditaan. 

2.4.1 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioin-

neista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausun-

non perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen 

todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 
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YVA-selostus 

1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeim-
mistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnon-
varat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sel-
laiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pilaan-
tumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja 
käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien 

2. Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteutta-
misen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hank-
keen liittymisestä muihin 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 han-
ketta ei toteuteta 

5. Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen alt-
tius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toi-
menpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet 

6. Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista 

7. Tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 

8. Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu 

9. Tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mu-
kaan lukien ympäristövaikutukset 

10. Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja ja mer-
kittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 

11. Tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liit-
tyvistä seurantajärjestelyistä 

12. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen 
suunnitteluun 

13. Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadin-
nassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnista-
misessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista 
puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä 

14. Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 

15. Selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon  

16. Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1–15 kohdassa esitetyistä tiedoista 
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Kuva 2.4 YVA-selostuksessa esitetään hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja 
vertaillaan eri vaihtoehtoja.  

2.4.2 Arviointimenettelyn päättyminen 

Yhteysviranomainen toimittaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän viimeistään kahden kuukauden ku-

luttua nähtävillä oloajan päättymisen jälkeen hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin 

ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu 

yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Yhteys-

viranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän 

ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan tasalla, ja miltä osin arviointiselos-

tusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä 

kuuleminen järjestetään uudelleen ja yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun 

päätelmän. 

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään näkemyksensä 

laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä tietoja perustellun pää-

telmän ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

2.5 Arviointimenettelyn osapuolet 

2.5.1 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on PROKON Wind Energy Finland Oy. Prokon Finland on osa saksa-

laista Prokon-konsernia, joka kuuluu Saksan johtaviin yrityksiin tuulivoimaloiden suunnittelun, rakentamisen 

ja ylläpidon alalla. 

2.5.2 Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteys-

viranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistamisesta sekä ympäristövaikutusten 

arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän tekemisestä. 

Yhteysviranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely jär-

jestetään YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Yhteysviranomainen hoitaa ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä annetun lain 17 § ja 20 §:n mukaiset tiedotukset ja kuulutukset sekä järjestää tarvittavat 

julkiset kuulemistilaisuudet, kerää lausunnot ja mielipiteet, tarkistaa arviointiselostuksen riittävyy-

den ja laadun sekä antaa siitä perustellun päätelmänsä.  

2.5.3 YVA-konsultti 

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 

ympäristövaikutuksia. 
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2.5.4 Laatijoiden pätevyys 

YVA-konsulttina toimiva FCG Finnish Consulting Group Oy on toteuttanut yli 100 YVA-hanketta. Talvisuon ja 

Eteläsuon tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn osallistuva työryhmä on toteuttanut viimeisen viiden vuo-

den aikana yli 10 tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. Työryhmän asiantuntijat ovat kokeneita ja päteviä eri-

laisten ympäristövaikutusten arvioijia. FCG Finnish Consulting Group Oy on palkittu YVA ry:n vuoden Hyvä YVA 

palkinnoilla vuosina 2011, 2017 ja 2019.  

2.6 YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisen kaavan laatimista. Hankealueella ei ole tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavaa kaa-

vaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista. Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen 

Siikalatvan kunnalle hankealueen kaavoittamisesta. Siikalatvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoitus-

aloitteen kokouksessaan 02.11.2021 §290.  

Hankkeen YVA- ja kaavoitusprosessit pyritään toteuttamaan samanaikaisesti, mutta niihin liittyvät kuulemiset 

ovat erilliset. Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituk-

sessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA–menettelyn selvitysaineiston poh-

jalta. Hankkeen YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointiselostus pyritään asettamaan yhtä aikaa 

nähtäville, mutta niistä pyydetään erikseen lausunnot ja mielipiteet. YVA-selostus ja kaavaluonnos pyritään 

asettamaan yhtä aikaa nähtäville, mutta niistä pyydetään erikseen lausunnot ja mielipiteet. YVA- ja kaavapro-

sesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet pyritään yhdistämään siten, että hankkeesta kiinnostuneet voivat tiedo-

tustilaisuuksissa 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 

lausunnon ja perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle. Perustellun päätelmän jälkeen valmistellaan kaa-

vaehdotus, johon on valittu yksi toteutusvaihtoehto. Kaavaselostuksessa tuodaan esiin, miten YVA-menette-

lyn aikana saadut mielipiteet ja lausunnot sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu huomioon. 

Vaikka YVA- ja kaavoitusmenettelyt on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voidaan hyö-

dyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri lait. 

Hankkeen lupavaiheessa on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 

Tarvittaessa vaikutusten arviointia on täydennettävä niin, että ajantasaistettu perusteltu päätelmä voidaan 

antaa.  
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Kuva 2.5 YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikataulutus. 

2.7 Vuorovaikutus, osallistuminen ja tiedottaminen YVA-menettelyssä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu hankkeen seurantaryhmä tukemaan 

ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää osallistumista sekä 

tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien välillä. YVA-kon-

sultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet huomioon arviointisuunnitelmaa ja -selostusta laadittaessa. 

Hankkeen seurantaryhmään kutsuttiin seuraavat tahot: 

Viranomaistahot: 

• Finavia 

• Fingrid Oyj 

• Haapaveden kaupunki 

• Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Limingan kunta 

• Luonnonvarakeskus Luke 

• Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan luon-
topalvelut 

• Museovirasto 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI 

• Puolustusvoimat 

• Raahen kaupunki 

• Siikajoen kunta 

• Siikalatvan kunta 

• Siikalatvan Vesihuolto Oy 

• Ympäristöpalvelut Helmi 

Muut osalliset:  

• Ainalin Riistamiehet ry 

• Haapaveden metsästysyhdistys ry 

• Haapaveden Riistanhoitoyhdistys ry. 

• Hietaharjun metsätien tiekunta 

• Kiimamaan metsätien tiekunta 

• Koirikiven Metsästysseura ry 

• Kopiston metsätien tiekunta 

• Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsä-
mäki 

• Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus 

• Miiluranta-Sydänmaa Metsästysseura ry 

• MTK Keskipiste 

• MTK Pohjois-Suomi 

• Paloperän yksityistien tiekunta 

• Piippolan Metsästysyhdistys ry 

• Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys 

• Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yh-
distys ry 

• Pro Agria Oulu 

• Pulkkilan Erä ry 
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• Pulkkilan Seura ry 

• Rantsila-seura 

• Riistakeskus Oulu 

• Saviselän Erämiehet ry 

• Saviselän kyläseura ry 

• Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistys 

• Siikalatvan luonto ry 

• Siikalatvan Yrittäjät ry 

• Sipolan kyläyhdistys 

• Suomen Luonnonsuojeluliitto, Pohjois-
Pohjanmaan piiri 

• Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelu-
alue 

• Tahkokallion metsätien tiekunta 

• Turveruukki Oy 

• Tyngän metsätien tiekunta 

• Uljuan Eräpojat 

• Vapo Oy 

• Voimajohtolinjan alueen yksityisiä 
maanomistajia 

 

Informoitavat tahot:  

• Cinia Group Oy (ent. Coronet)  

• Digita Networks Oy  

• DNA Oy  

• Elenia  

• Elisa Oyj  

• Ilmatieteenlaitos  

• Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom  

• Väylävirasto 

• Suomen Erillisverkot  

• TeliaSonera Finland Oyj  

• Ukkoverkot Oy (nykyinen EDZCOM) 
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Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman käsittelyä varten 18.10.2022. Seurantaryhmässä esiteltiin YVA-

ohjelman luonnosta ja tehtyjä selvityksiä. Seurantaryhmässä keskusteltiin muun muassa sähkönsiirtolinjasta, 

tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksista ja Natura-arvioinnin tarpeesta sekä tarkennettiin seurantaryhmään 

kutsuttujen tahojen tietoja lisäämällä kutsuttavien joukkoon Rantsilan riistamiehet ry, joka kutsutaan seuran-

taryhmätyöskentelyyn YVA-selostusvaiheessa. 

 

Kuva 2.6 YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

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-selostuk-

seen kootaan hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Sähköiset versiot rapor-

teista ovat nähtävillä ja ladattavissa www.ymparisto.fi -sivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/taikkonevan-

tuulivoimaYVA. 

Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta 

ilmoitetaan kuntien ilmoitustauluilla ja vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kummassakin 

YVA-menettelyn vaiheessa voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 

vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Mielipiteet tulee 

esittää kirjallisina ja toimittaa yhteysviranomaisen ilmoittamaan osoitteeseen sähköisesti tai postitse. Lisäksi 

hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus antaa lausunto 

arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen 

antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolopai-

koista kuulutetaan ohjelmakuulutuksen yhteydessä. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FtaikkonevantuulivoimaYVA&data=05%7C01%7C%7C74406e62b0a14f772c2a08dab19055a6%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638017530730035827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5nOVl1kdlRtaxDv4DP5DQkzY%2F%2BPyG6jDUuwhak5iZmM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FtaikkonevantuulivoimaYVA&data=05%7C01%7C%7C74406e62b0a14f772c2a08dab19055a6%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638017530730035827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5nOVl1kdlRtaxDv4DP5DQkzY%2F%2BPyG6jDUuwhak5iZmM%3D&reserved=0
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Vuorovaikutuksen ja osallistumisen takaamiseksi järjestetään YVA-menettelyn aikana kaikille avoimet tiedo-

tus- ja yleisötilaisuudet YVA-ohjelma- ja YVA-selostusvaiheissa. Tilaisuuksissa on läsnä hankkeesta vastaavan 

edustajat, kaavoittajan edustaja, yhteysviranomaisen edustaja sekä YVA-konsultin edustaja. 

Taulukko 2.1 Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin 

YVA-ohjelman raportti 

 

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) 

 

ympäristö.fi -sivusto 

kuntien viralliset ilmoitustaulut 

hankealueen kirjastot 

marraskuu 2022 

Tiedotus- ja yleisötilaisuus Siikalatvan kunta marraskuu 2022 (YVA-ohjelma-
vaihe) 

syksy 2023 (YVA-selostusvaihe) 

YVA-selostusraportti 

 

Kaavan valmisteluaineisto (kaava-
luonnos) 

ympäristö.fi -sivusto 

kuntien viralliset ilmoitustaulut 

hankealueen kirjastot 

syksy 2023 

Mielipiteiden ja lausuntojen anta-
minen 

sähköisesti/postilla Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle 

YVA-ohjelman ja OAS:in nähtä-
villä olon aikana 

YVA-selostuksen nähtävillä olon 
aikana 

Seurantaryhmän kokous Siikalatvan kunta lokakuu 2022 

syksy 2023 

Tiedottaminen hankkeesta Internet (ymparisto.fi/) ja Siikalatvan 
kunnan internet-sivut) paikalliset sano-
malehdet 

Koko kaavoitus- ja YVA-menette-
lyn ajan 

 

2.8 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Pohjois-Pohjanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle marraskuussa 2022. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman näh-

täville kuukauden ajaksi. Hankkeen vaatimat luonto- ja ympäristöselvitykset toteutetaan pääosin maastokau-

della 2022. Varsinainen arviointityö aloitetaan samanaikaisesti ja sitä täydennetään YVA-ohjelmasta saadun 

yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoitteena jättää 

yhteysviranomaiselle syksyllä 2023. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Yhteysviran-

omaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta saadaan arviolta loppuvuodesta 2023. Aikatauluun vaikutta-

vat mm. ohjelma- ja selostusvaiheen nähtävilläolo- ja lausuntoajat. 
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3 HANKE 

3.1 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

3.1.1 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite osaltaan pyrkiä niihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joi-

hin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Hankkeeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset ilmasto- 

ja energiastrategiat sekä tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 3.1 Hankkeeseen liittyvät 

kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset strategiat, sekä muita tuulivoimahankkeen suunnit-

telua ohjaavia ohjelmia, strategioita ja suunnitelmia.). Lisäksi taulukkoon on koottu muita hankkeen suunnit-

telua ohjaavia ohjelmia ja suunnitelmia. 

Taulukko 3.1 Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset strategiat, sekä muita 
tuulivoimahankkeen suunnittelua ohjaavia ohjelmia, strategioita ja suunnitelmia. 

Ilmasto- ja energiapoliittiset strate-
giat ja sopimukset 

Tavoite 

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

Eurooppalainen ilmastolaki Laki astui voimaan kesällä 2021. Sen myötä EU:n ilmasto-neutraaliustavoite 
vuoteen 2050 mennessä ja vuoden 2030 vähintään 55 prosenttia päästövä-
hennystavoite ovat laillisesti sitovia. Komissio julkisti 14.7.2021 ilmasto- ja 
energialainsäädäntöehdotusten Fit for 55 -paketin, jolla EU panisi toimeen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteensa. 

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

Uusi ilmastolaki (423/2022) Laki astui voimaan heinäkuussa 2022. Ilmastolaissa säädetään kansallisista il-
mastotavoitteista sekä ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, johon kuu-
luvat pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, keskipitkän aikavälin ilmastopolitii-
kan suunnitelma ja sopeutumissuunnitelma sekä erillisenä energia- ja ilmas-
tostrategia. Lain mukaan Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä. Ilmastolain mukaan vuoden 1990 tasoon verrattuna tavoit-
teena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä, 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttia, pyrkien 95 
prosenttiin, vuoteen 2050 mennessä. Laki laajeni koskemaan myös maankäyt-
tösektoria ja siihen on kirjattu tavoite nielujen vahvistamisesta. 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitii-
kan 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. 

Energia- ja ilmastostrategia Hallituskausittain tehtävä strategia, joka käsittelee päästökauppa-, taakan-
jako- ja maankäyttösektoreita sekä energian huolto- ja toimintavarmuusasi-
oita ja energiamarkkinoiden toimintaa. Uusi ilmasto- ja energiastrategia hy-
väksyttiin valtioneuvostossa 30.6.2022. Sen yhtenä tavoitteena on uusiutuvan 
energian tuotannon edistäminen. Strategia huomioi myös Sanna Marinin hal-
litusohjelman (2019) tavoitteen siitä, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 
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Kansallinen ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen suunnitelma 
(KISS2030) 

Maa- ja metsätalousministeriön kokoaman suunnitelman tavoitteena on hal-
lita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin 
muutoksiin. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoden 2022 loppuun ja uusi 
valmisteila oleva suunnitelma ohjaa toimia vuoteen 2030 saakka. 

Maankäyttösektorin ilmastosuun-
nitelma (MISU) 

Heinäkuussa 2022 Suomen valtioneuvoston hyväksymässä suunnitelmassa 
määritetään ne keinot, joihin panostamalla vähennetään maankäyttösektorin 
ilmastopäästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3.2) on lisäksi koottu muita hankkeen suunnittelua ohjaavia ohjelmia ja 

suunnitelmia. 

Taulukko 3.2 Muut hankkeen suunnittelua ohjaavat ohjelmat ja strategiat. 

Muut ohjelmat ja strategiat  Tavoite 

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

Kansallinen luonnon monimuotoi-
suusstrategia ja toimintaohjelma 
vuoteen 2035 

Laaditaan kansallinen biodiversiteettistrategia sekä toimintaohjelma. Strate-
gia ja toimintaohjelma huomioivat YK:n luonnon monimuotoisuutta koske-
van yleissopimuksen osapuolikokouksessa asetettavat tavoitteet vuoteen 
2030, EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet sekä kansallisesti päätettävät 
tavoitteet. 

METSO-ohjelma (2014) Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma vuosille 2014–2025 liittää toi-
siinsa metsien suojelun ja niiden talouskäytön. Ohjelman toteutuskeinona 
ovat vapaaehtoiset ja ekologisesti tehokkaat keinot. 

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus 
soiden suojelun täydentämiseksi 
(2015) 

Ohjelman tavoitteena on täydentää aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat 
vuosilta 1979 ja 1981. 

Helmi-elinympäristöohjelma (2021) Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja 
parantaa elinympäristöjen tilaa sekä edistää ekosysteemipalveluja, hiilensi-
dontaa, vesiensuojelua ja muuta ilmastonmuutokseen liittyvää hillintää sekä 
sopeutumista. Ohjelma jatkuu vuoteen 2030. 

3.1.2 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle 

Kansainvälisten sopimusten ja säädösten lisäksi maamme energiahuollon ja omavaraisuuden turvaamiseksi 

Taikkonevan tuulivoimahanke vahvistaa Suomen energiahuoltoa ja edistää Suomen energiaomavaraisuutta. 

Lisäksi hanke edesauttaa Suomen hallituksen julkistaman ilmasto- ja energiastrategian (2016) toteutumista, 

jossa tavoitteena on mm. uusiutuvan energian tuotannon lisääminen. Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) 

tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvoin-

tiyhteiskunta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoimalla tuotetun 

sähkön kapasiteetti 2 500 MW:in vuoteen 2020 mennessä ja tämä tavoite saavutettiin (Kuva 3.1). Vuonna 

2020 rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 302 MW ja vuonna 2021 otettiin käyttöön 141 

uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 671 MW. Vuonna 2021 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla 8,06 TWh 
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sähköä, jolla katettiin noin 9,3 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja 11,7 prosenttia sähköntuotannosta 

(Energiateollisuus ry 2022a). 

 

Kuva 3.1 Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (Energiateollisuus 2022). 

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeessa on arvioitu 

uusiutuvan energian käytön kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä; noin 50 prosenttia vuoden 2020 

tasoon verrattuna. Erityisen merkittäväksi kasvu arvioitiin tuuli- ja aurinkoenergian osalta (Koljonen ym. 

2021). Sitran (2021) muistiossa arvioidaan sähkönkulutuksen kasvavan yli 20 prosenttia vuoteen 2035 men-

nessä ja tuplaantuvan vuosisadan puoliväliin tultaessa. Ennustettu muutos vaatii yli kolminkertaista sähkön-

tuotantokapasiteettia nykytilaan verrattuna, ja kapasiteetin 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 nou-

sevan vuoden 2020 3,5 GW:n tasosta 14 GW:iin vuoteen 2030 mennessä ja 47,2 GW:iin vuoteen 2050 men-

nessä. Maatuulivoimalla tuotetun sähköntuotannon arvioidaan kasvavan 8,1 TWh:sta 121 TWh:iin samalla ai-

kavälillä, joka vastaa jopa 72 prosenttia tuotetusta sähköstä vuonna 2050 (Sitra 2021). Gasum (2020) puoles-

taan 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). 

3.1.3 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021–2030 on julkaistu kesällä 2021. Yksi ilmastotyön kärkiteemoista 

on uusiutuvan 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 tuulivoimapotentiaali määritetään TUULI-hankkeessa (8/2020–8/2022) huomioiden viherrakenne-

kestävyys sekä kestävä ja taloudellinen sähkönsiirto. Merialuesuunnitelmalla on osoitettu potentiaalisia alu-

eita merituulivoiman kehittämiseen Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. 

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen johtava tuulivoiman tuottaja ja tuotantokapasiteetti kasvaa myös tulevaisuu-

dessa.   



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 21/167 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma vuosille 2022–2025 kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan kehityksen kan-

nalta tärkeisiin ilmiöihin ja teemoihin. Alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyy-

den ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen 

hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat kaikkia painopisteitä 

poikkileikkaavia teemoja. 

Taikkonevan tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnalliseen 

sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan noin 400 MW ja arvioitu vuotui-

nen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 1 150 GWh luokkaa. 

Tuulivoimapuisto vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. 

Tuulivoimapuisto lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiin-

teistö- ja yhteisöverotuloja. Tuulivoimapuiston merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakennusvai-

heessa. Rakennusvaiheessa tuulivoimahanke työllistää paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, 

maanrakennus- ja perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitse-

missa palveluissa. 

Toimintavaiheessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauk-

sessa sekä välillisesti mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuis-

ton käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. 

3.1.4 Tuulisuus 

Tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuuliatlaksesta (www.tuuliatlas.fi). Tuuliat-

las toimii 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 

tuulivoimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat maaston kor-

keuserot, maaston rosoisuus, sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentäessä. Suomessa tuuliolosuh-

teiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat rannikko-, meri- tai tunturialueilla. 

Isommat tornikorkeudet mahdollistavat kuitenkin tuulivoiman rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, 

jossa edulliset tuuliolosuhteet löytyvät rannikkoseutua korkeammalta (Motiva 2022). Tuulivoiman kannalta 

voidaan edelleen todeta, että Suomessa tuulee eniten talvikuukausina (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2022a).  

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta nähdään, että suunniteltu tuulivoimapuistoalue on sopiva tuulivoimatuotan-

toon. Kuva 3.2 esittää tuulivoimapuiston hankealueen tuuliruusut 100 ja 200 metrin korkeudelta.  Vallitsevat 

tuulet puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan lounaasta. Tuuliatlaksen tietojen mukaan keskimääräi-

nen tuulennopeus on hankealueella 100 metrin korkeudella 6,0 m/s, 200 metrin korkeudella 7,3 m/s ja 300 

metrin korkeudella noin 8,2 m/s. (Kuva 3.3) 
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Kuva 3.2 Tuuliruusut hankealueen keskivaiheelta 100 metrin ja 200 metrin korkeudelta (Ilmatieteen laitos 2022a). 

 

Kuva 3.3 Hankealueen tuulen nopeusprofiili 50–400 metrin korkeudella (Ilmatieteen laitos 2022a). 

3.2 Tuulivoimapuiston suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

3.2.1 Taikkonevan tuulivoimapuiston suunnitteluvaiheet 

Taikkonevan tuulivoimahankkeen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2021 Prokon Wind Energy Finland Oy:n 

toimesta. Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa. 
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Hankkeesta järjestettiin ennakkoneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, 

Pohjois-Pohjanmaan museon, Haapaveden kaupungin, Siikalatvan ja Siikajoen kuntien kanssa 20.1.2022, jossa 

hanketta esiteltiin viranomaistahoille ja keskusteltiin hankkeen suunnittelusta ja jatkotoimista. 

3.2.2 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Taikkonevan tuulivoimapuistossa vuonna 2027. Hankkeen 

tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty taulukossa 3.3. 

Taulukko 3.3 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu.  

YVA-menettely      2021–2023 

Osayleiskaava     2022–2023 

Rakentamiseen tarvittavat luvat   2024 

Tekninen suunnittelu    2021─2025 

Rakentaminen     2025─2027 

Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttö   2027– 

 

4 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

4.1 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen vaihtoehdot, joista 

yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole 

tarpeeton. 

Taikkonevan tuulivoimapuistohankkeen laajuuden määrittelemisessä on alustavat voimalapaikat pyritty sijoit-

tamaan niin, että ne lähtökohtaisesti aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille ja 

ympäristölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattava. Tuulivoimaloiden sijoit-

telun esisuunnittelussa 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.  

YVA-ohjelmavaiheessa tarkastellaan maksimimäärää tuulivoimaloita, mikä hankealueelle teoreettisesti esisel-

vitystietojen perusteella voidaan sijoittaa. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnusten, 

sekä YVA-menettelyssä saatavan palautteen perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarvittaessa tarkenne-

taan ja muodostetaan YVA-selostuksen vaikutusten arviointiin toteuttamiskelpoiset hankevaihtoehdot. Voi-

maloiden lopullinen lukumäärä voi muuttua hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on ollut viime vuosina vauhdikasta ja voimalakorkeudet ovat kasvaneet 

muutamassa vuodessa useita kymmeniä metrejä. Suurimmat Suomeen rakennetut voimalat ovat 250 metriä 

korkeita. Tässä YVA-menettelyssä varaudutaan voimalakokojen edelleen jatkuvaan kasvuun ja ympäristövai-

kutuksia tarkastellaan jopa 300 metriä korkeilla voimaloilla. 
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Hankealueella tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon han-

kealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n 400 kV Metsälinja -voimajohdon ja 220 Kv voimajohdon vie-

reen rakennettavan uuden voimajohdon kautta suunnitellulle Haapaveden sähköasemalle. Voimajohdon 

suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet tehdä yhteistyötä viereisen hankkeen kanssa. Sähkönsiirron ratkai-

sut ja liittymispisteen sijainti tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. Tässä 

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta eri sähkönsiirron vaihtoehtoa. 

4.2 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan yhtä varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä niin sanot-

tua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat hanke-

vaihtoehdot:  

VE0 Tuulivoimalat 

Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla. 

VE1
  

Tuulivoimalat 

Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 40 uutta tuulivoimalaa Siikalatvan ja kuntaan. Tuu-

livoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään noin 10 MW. 

Tuulivoimaloiden alustavat sijaintipaikat hankevaihtoehdossa VE1 on esitetty alla (Kuva 4.1). 
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Kuva 4.1 Taikkonevan tuulivoimapuiston alustava voimalasijoittelu ja voimaloiden numerointi. 

 

Hankealueella tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnanverkkoon on alustavasti tarkasteltavana kaksi varsi-

naista toteutusvaihtoehtoa (Kuva 4.2): 

VE A  Sähkönsiirto  

Sähkönsiirto toteutetaan hankealueen keskiosilta sen länsireunalle, josta se jatkaa lounaaseen 

Haapaveden keskustaan. Ollikkaannevan kohdalla linja kiertää olemassa olevan luonnonsuojelu-

alueen sen itäpuolelta. Voimajohdon pituus on noin 31 kilometriä. 
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VE B

  

Sähkönsiirto  

Sähkönsiirto toteutetaan hankealueen keskiosilta sen länsireunalle, josta se jatkaa lounaaseen 

Haapaveden keskustaan. Voimajohdon pituus on noin 30 kilometriä. 

 

 

Kuva 4.2 Taikkonevan suunniteltu sähkösiirtoreitti ulottuu Haapaveden kaupungin puolelle. (Maanmittauslaitos 2022).  
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5 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS 

5.1 Hankkeen maankäyttötarve 

Tuulivoimaloiden maa-alueet ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hankkeesta vastaava on 

tehnyt vuokrasopimuksia tuulivoima-alueiden maanomistajien kanssa. Hankealueen koko on noin 5100 heh-

taaria. Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle hankealuetta, muualla nykyinen maankäyttö 

säilyy ennallaan.  

Rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu voimalapaikoista, joka on noin 1,5—2 hehtaaria/voimala), sisäl-

täen voimalan viereen rakennettavat kokoamis- ja nosturialueet. Kokoamisalue rakennetaan jokaisen tuuli-

voimalan perustusten viereen ja se on noin 60 x 70 metriä ja nosturin kokoamista varten tarvittava maa-ala 

noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija on noin 25—30 metriä.  

Rakentamisen vaatima pinta-ala koostuu lisäksi huoltoteistä, mahdollisista kaapelilinjoista sekä rakennettavan 

sähköaseman alueesta. Sähköaseman vaatima maa-ala on sähköaseman jännitteestä ja koosta riippuen noin 

0,5—4 hehtaaria. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaista varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparak-

kialueita. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Väliaikaiset alueet 

palautuvat muuhun, esimerkiksi metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston valmistuttua. 

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja niitä tar-

vittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuk-

sien mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien ajouran tulee olla vähintään 5 metriä leveä. Keskimäärin puus-

tosta vapaaksi raivattava huoltotieaukko on pitkien ja leveiden kuljetusten vuoksi 10—15 metriä leveä. 

 
Kuva 5.1  Ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloita varten on rakennettu huoltotiet ja 
nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja välialueilla aikaisempi maankäyttö on säilynyt ennallaan. 
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Tuulivoimapuiston sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti huol-

toteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sisäisten maakaapelireittien 

sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat tuulivoimapuiston suunnittelun edetessä.  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan sähköasema, jonne maakaapelit voimaloilta johdetaan. Sähkö-

asemalta rakennetaan siirtojohto valtakunnanverkon liityntäpisteeseen. Sähköaseman sijoituspaikka ja luku-

määrä tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

5.2 Tuulivoimapuiston rakenteet 

Taikkonevan tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huolto-

teistä, tuulivoimaloiden ja sähköaseman välisistä maakaapeleista, tuulivoimapuiston sähköasemasta ja valta-

kunnanverkkoon liittymistä varten rakennettavasta ilmajohdosta. 

Tuulivoimapuiston rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väliaikaisia varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparak-

kialueita. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatkosuunnittelussa. Hankkeen luonto- 

ja ympäristöselvityksissä koko hankealueelta selvitetään ja rajataan arvokkaat luontokohteet sekä alueet, 

jotka on syytä jättää rakentamistoimien ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Nämä ra-

jaukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa varastointi- ym. alueiden sijainteja suunniteltaessa. Väliaikai-

set alueet palautuvat muuhun, esimerkiksi maa- ja metsätalouskäyttöön tuulivoimapuiston valmistuttua. Tuu-

livoimapuiston aluetta ei aidata. 

5.3 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, kolmilapaisesta roottorista ja konehuo-

neesta. Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikaltaan umpinaisesta tor-

nista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan teräsrakenteisena, täysin beto-

nirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä niin kutsuttuna hybridirakenteena (Kuva 5.2). 
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Kuva 5.2 Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista (Leila Väyrynen ja Ville Suorsa, FCG). 

Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään noin 10 

MW. Tornin napakorkeus on enintään noin 210 metriä ja roottoriympyrän halkaisija noin 150–180 metriä (siipi 

75-90 m). Voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 300 metrin korkeuteen (Kuva 5.3).  

 

Kuva 5.3 YVA-menettelyssä tarkasteltava voimalan maksimikorkeus on noin 300 metriä (Ville Suorsa, FCG). 

Voimalat saattavat voimalatyypistä riippuen vaatia harukset voimalatornin tukemiseksi. Harukset tarvitsevat 

perustusalueen, joka sijoittuu roottoriympyrän ulkopuolelle. Rakentamisvaiheessa perustuksen ympäristöstä 

poistetaan puusto niin laajalta alalta, että perustukset mahdutaan rakentamaan.  
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Kuva 5.4 Harusten perustukset sijoittuvat nostoalueen ulkopuolelle. 

5.3.1 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. Konehuo-

neen runko valmistetaan yleensä teräksestä ja kuori lasikuidusta (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2012). 

Voimalassa käytettävät hydrauliikkaöljyt sijaitsevat konehuoneessa, ja vaihteistolla varustetussa voimalassa 

öljyjä on noin 300–1500 litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tarvitaan tyypillisesti muu-

tama kymmenen litraa. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdytysnestettä, voimalatyypistä riip-

puen noin 100–600 litraa. Laakereissa ja muissa liukupinnoissa käytetään lisäksi jonkin verran voitelurasvaa. 

Konehuoneen toimintaa tarkkaillaan reaaliaikaisella etävalvonnalla. Jos öljynpaineet laskevat tai öljyn virtaus 

on alle minimiarvojen, voimala menee hälytystilaan ja pysäyttää itsensä välittömästi. Tällä tavalla voidaan hal-

lita mahdollisen öljyvuodon seuraukset. Hälytystilassa voimala pysäyttää jarrumekanismilla roottorin, sen 

kääntömekanismin, sekä kaikki konehuoneen moottorit pumppuja myöten. Tuulivoimalan konehuone on 

osastoitu vuotojen varalta siten, että mahdolliset nestevuodot eivät pääse koko konehuoneen alueelle. Kone-

huone on suunniteltu tiiviiksi, 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. 
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5.3.2 Lentoestemerkinnät 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimaloihin on lisättävä lentoestemerkinnät ja asennettava lentoestevalais-

tus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti Fintraffic lennonvarmistus Oy:n antamassa len-

toestelausunnossa tai vaihtoehtoisesti lentoesteluvassa, jonka hankevastaava hakee Liikenne- ja viestintävi-

rasto Traficomilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. Lentoestevalot sijoite-

taan konehuoneen päälle ja torniin. Lentoestevaloina tulee käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. Yöllä 

valot voivat olla keskitehoisia kiinteitä tai vilkkuvia punaisia valoja (Kuva 5.5).  

 

Kuva 5.5 Kiinteät punaiset lentoestevalot (Ville Suorsa, FCG). 

5.3.3 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan pohjaolosuh-

teista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle tuulivoimalalle 

tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihtoehto. 

Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperustuksella massan-

vaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella tai kallioankkuroidulla teräsbetoniperus-

tuksella (Kuva 5.6).  

 

Kuva 5.6 Tuulivoimalat voidaan perustaa useilla eri tavoilla. Periaatekuvat maavaraisesta teräsbetoniperustuksesta 
(vasemmalla), teräsbetoniperustuksesta massanvaihdolla (keskellä) sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta 
(oikealla). 
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5.3.4 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön. Tiet ovat vähintään 5 

metriä leveitä ja sorapintaisia (Kuva 5.7). Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituksessa on lisäksi otettava 

huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle yli 50 metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. 

Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enemmän tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 

metriä. Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuulivoi-

malatyömaalla, tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Olemassa oleva tieverkko kun-

nostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan tuulivoimapuiston alueelle tarpeen 

mukaan. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoi-

menpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 

 
Kuva 5.7 Vasemmalla esimerkki tuulivoimapuiston rakennus- ja huoltotiestä. Oikealla tuulivoimalan osia kuljetetaan 
erikoiskuljetuksina (Ville Suorsa, FCG).  

5.4 Sähkönsiirron rakenteet 

5.4.1 Tuulivoimapuiston sähköasema(t), sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoimapuiston sähkönsiirron rakenteet koostuvat keskijännitemaakaapeleista, yhdestä tai useammasta 

sähköasemasta (tyypillisesti 1–4 kpl/tuulivoimapuisto) (Kuva 5.8) ja voimajohdoista.  

Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään tuulivoimaloilta keskijännitetason (esimerkiksi 33 kV) maakaa-

peleilla tuulivoimapuistossa sijaitsevalle sähköasemalle. Sähköasemalla jännitetaso nostetaan 400 kV tasolle. 

Sähköasemien määrä ja sijainti tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa. 
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Kuva 5.8 Esimerkki tuulivoimapuiston sähköasemasta (FCG). 

5.4.2 Tuulivoimapuiston ulkoinen sähkönsiirto 

Alustavan suunnitelman mukaan Taikkonevan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään tuulivoimapuis-

ton sisäiseltä sähköasemalta kantaverkkoon noin 30–31 km pituisella 400 kV:n ilmajohdolla. Voimajohto si-

joittuu tuulivoimapuiston hankealueen reunaan noin 6 kilometriä ja sen jälkeen noin 24–25 kilometriä Fingri-

din 400 kilovoltin voimajohdon (Metsälinja) rinnalle. Tällä hetkellä Metsälinjan itäpuolelle sijoittuu olemassa-

oleva Fingrid Oyj:n 220 kV:n voimajohto Petäjävesi-Haapaveden VL. Liityntä tapahtuu Haapaveden suunnit-

teilla olevalle sähköasemalle. Sähkönsiirron reitti ja sähkönsiirron rakenteet tarkentuvat suunnittelun ede-

tessä. 

Voimajohdon suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet tehdä yhteistyötä viereisen hankkeen kanssa.  

400 kV:n ilmajohto vaatii noin 36–42 metriä leveän johtoaukean. Lisäksi puuston kasvu on pidettävä rajoitet-

tuna kymmenen metrin reunavyöhykkeellä johtoaukean molemmin puolin. Johtoalueen kokonaisleveydeksi 

muodostuu näin ollen noin 56–62 metriä (Kuva 5.9). Tilanteissa, jossa uusi voimajohto rakennetaan vanhan 

voimajohdon viereen, on johtoalueen vaatima maa-ala pienempi, sillä tällöin nykyistä johtoaluetta voidaan 

hyödyntää. 
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Kuva 5.9 Rinnakkain sijoittuvat voimajohdot. Vasemmalla 400 kV voimajohto, keskellä 220 kV voimajohto ja oikealla 400 
kV voimajohto. 

5.5 Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentaminen 

5.5.1 Tuulivoimapuiston rakentaminen 

Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella (Kuva 5.10). 

Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimapuiston sisäisen sähköverkon kaapelit teiden reuna-alueille (Kuva 

5.11). Tuulivoimapuistoalueella teiden rakentamiseen käytetään kiviaineksia. Tiestön valmistuttua tehdään 

voimaloiden perustukset (Kuva 5.12). Voimalakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla ja tuulivoi-

malat kootaan valmiiksi rakennuspaikalla (Kuva 5.13). Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja torninosturin 

kokoamisalueelta raivataan kasvillisuus (Kuva 5.14). Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse raivata voi-

malan ympäriltä vaan se saa palautua ennalleen rakennustöiden valmistuttua lukuun ottamatta voimalan nos-

toalueita ja huoltoteiden alueita. 

 
Kuva 5.10 Tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamisella (Ville Suorsa, FCG). 
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Kuva 5.11 Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (Ville Suorsa, FCG). 

 

Kuva 5.12 Tuulivoimalan perustusten rakentamista (Leila Väyrynen, FCG). 

 

Kuva 5.13 Tuulivoimalan kokoamista (Ville Suorsa, FCG). 
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Kuva 5.14 Tyypillinen tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue. 

Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan rekkakuljetuksina 7–10 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus voi koos-

tua noin 20 elementistä, joiden päälle tulee 2–4 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yhtenä kappaleena, 

sekä erikseen jäähdytyslaitteisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla valmiiksi ennen nostoa. Voi-

malatyypistä riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nostoa tai lavat nostetaan nosturilla ja 

kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan.  

Taikkonevan tuulivoimapuiston rakentaminen ajoittuu suunnitelman mukaan vuosille 2025─2027, jonka ai-

kana tehdään tiet ja perustukset, kootaan voimalat sekä rakennetaan tarvittavat sähkönsiirtorakenteet. Yksit-

täisen noin 10–15 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentaminen (tiet, perustukset, voimalat) kestää yh-

teensä noin yhden vuoden. Tuulivoimapuiston rakentamisen arvioidaan kestävän hankevaihtoehdoissa VE 1 

noin kaksi vuotta.   

5.5.2 Voimajohdon rakentaminen 

Voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat; perustustyövaihe, pylväskasaus ja 

pystytysvaihe sekä johdinasennukset. (Kuva 5.15) 
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Kuva 5.15 Sähköaseman ja voimajohdon rakentamista (Ville Suorsa, FCG). 

Uuteen johtokäytävään sijoittuva uusi 400 kV voimajohto tarvitsee noin 36-42 metriä uutta johtoaukeaa sekä 

molemmin puolin 10 metrin reunavyöhykkeen, jolla puusto kasvu pidetään rajoitettuna. Peltoalueilla ja soilla 

perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routa-aikana, mikä vähentää ympäristön vaurioita. 

Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusankkurit kaivetaan roudattomaan syvyyteen. 

Vapaasti seisovan pylvään perustukset valetaan paikan päällä. 

Pystytystä varten teräsrakenteiset pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pulttaamalla. 

Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa telatraktorilla vetämällä. 

Johtimet tuodaan paikalle keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko niin sanotun normaalin vetotavan 

mukaisesti tai kireävetona. Johtimien liittäminen tehdään räjäytysliitoksin.  

Tuulivoimapuiston sisäiset maakaapelit kaivetaan maahan. Niiden sijoittelussa pyritään hyödyntämään tielin-

jauksia. 

5.5.3 Rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon ja voima-

lapaikkojen rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimaloiden torni, konehuone ja lavat, 

kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennus-

paikoille todennäköisesti hankealueen lähimmistä satamista (Oulu, Raahe tai Kalajoki). Yksittäisen voimalan 

rakentaminen edellyttää 12–16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä kutakin voi-

malaa kohden on 80–110 kuljetusta valittavasta voimalatyypistä riippuen. 

Liikennesuoritteiden määrät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu etenee ja esimer-

kiksi rakennettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä. 

5.6 Huolto ja ylläpito 

5.6.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti (Kuva 5.16). Huollon 

ja ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja tarpeen mukaan aurattuna myös talvisin. 
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Kuva 5.16 Tuulivoimalan huoltotoimenpiteitä (Ville Suorsa, FCG). 

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. Tuulivoimaloiden vuosihuollot kestävät noin 

2–3 vuorokautta voimalaa kohti. Tuotantotappioiden minimoimiseksi vuosihuollot pyritään ajoittamaan ajan-

kohtaan, jolloin tuulisuusolot ovat heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit nostetaan kone-

huoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös autonosturia, ja ras-

kaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia. 

5.6.2 Voimajohto 

Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkastukset tehdään noin 

1–3 vuoden välein. Tarkastukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohtoalueen reunapuuston 

korkeutta voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla.  

Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhykkeiden 

puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5–8 vuoden välein koneellisesti tai raivaussahalla. 

Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät puut joko kaadetaan tai puuston lat-

vustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta. (Fingrid Oyj 2022a) 



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 39/167 

 

5.7 Käytöstä poisto 

5.7.1 Tuulivoimalat 

Tässä menettelyssä arvioitavien tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30-35 vuotta. Perustukset mitoi-

tetaan 50 vuoden käyttöiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoi-

mapuiston käyttöikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti.  

Tuulivoimapuiston käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaatteessa vastaavat 

kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät muun muassa terästä, alumiinia ja kuparia, ja osat ovat 

pääosin kierrätettävissä. 

Voimalatorni, roottori, konehuone ja naselli 

Purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Voimalatornin alumiiniosat ja kuparikaapelit irrotetaan. Torni puretaan 

ensin paikan päällä ja kuljetetaan pois. Betonitornin osat murskataan tai räjäytetään ja raudoitukset erotellaan 

ja kierrätetään. 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 ovat polymeereistä (kuten epoksista ja polyestereistä), balsapuusta, metallista ja lasi- 

sekä hiilikuiduista koostuvaa komposiittimateriaalia. Komposiittimateriaalin kierrättämisen haaste on materi-

aalien erottaminen toisistaan. On kuitenkin olemassa teknologia, jonka avulla pystytään hyödyntämään lapo-

jen materiaalia lujiteaineena esimerkiksi rakennusteollisuuden komposiittimateriaalien valmistuksessa. (Paa-

latie 2020) 

Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaosto selvitti osana syksyllä 2022 päättynyttä KiMuRa (kierrätetty, murskattu 

raaka-aine) -hanketta kustannustehokasta muovikomposiittijätteen kierrätyslogistiikkaa varmistamaan, että 

jäte saadaan tehokkaasti mahdolliseen hyödyntämispisteeseen. Hankkeessa komposiitista tehty jätemurska 

toimitettiin sementin raaka-aineeksi. Komposiittijätteen muoviosa toimii sementin valmistuksessa fossiilisia 

polttoaineita korvaavana polttoaineena, ja lujitteet voidaan hyödyntää sementin valmistuksen raaka-aineina. 

Komposiittien materiaalit kyetään näin hyödyntämään tehokkaasti, eikä prosessissa synny komposiittijätteen 

energiahyödyntämisen tavoin tuhkaa. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2021) 

Yksi voimalavalmistaja on julkaisut vuoden 2021 syksyllä ensimmäisen täysin kierrätettävän lavan ja ensim-

mäiset lavat ovat jo tuotannossa. Uusilla lavoilla varustetut voimalat on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022 

Saksassa.  

Tuulivoimaloiden kierrätysaste on mahdollista nostaa yli 90 prosenttiin kun lapojen materiaali saadaan kier-

rätettyä. Suomessa kierrätettiin ensimmäiset lavat tänä vuonna (Uusioutiset 2022). 

Elektroniikka, kaapelit ja maakaapelit  

Tuulivoimapuiston sisäinen sähköasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan pois. Tuulivoi-

malan elektroniset osat ja sähköaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. Voimaloiden purkamisessa tulee 

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

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan tai poistetaan sen mukaan mitä rakennusluvassa tai muilla sopimuksilla on 

sovittu, ja mitkä ovat purkamisajankohdan ympäristömääräykset. Perustuksen purku kokonaan edellyttää 
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betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Räjäyt-

täminen on tehokkain purkamiskeino. Betoni hävitetään ja raudoitus kierrätetään. 

Voimalapaikat, nostoalueet ja huoltotiet 

Voimalapaikat maisemoidaan käytön päätyttyä.  Nostoalueet ja huoltotiet voidaan maisemoida tarvittaessa 

maa-aineksilla. 

Vaarallinen jäte 

Voimaloissa oleva vaarallinen jäte (entinen ongelmajäte) tulee kerätä erilleen ja kierrättää asianmukaisesti. 

Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi öljyt, akut ja patterit, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet. 

5.7.2 Voimajohdon käytöstä poisto 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60–80 vuotta. Voimajohto voidaan tämän jälkeen perusparantaa, 

mikä lisää sen käyttöikää noin 20–30 vuotta. Tuulivoimapuiston käytöstä poiston jälkeen voimajohdot voidaan 

jättää paikalleen tukemaan paikallisen verkon sähkönjakelua.  Voimajohdon käytyä tarpeettomaksi tai tultua 

elinkaarensa päähän, se puretaan. Suurin osa purettavasta materiaalista on pylväistä ja johtimista syntyvää 

metallijätettä, joka voidaan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan myös maanalaiset perustuspi-

larit pelloilta ja pihoilta. Ne osat, mitä ei voida kierrättää materiaalina, hyödynnetään energiana. 

5.8 Turvaetäisyydet 

5.8.1 Tuulivoimaloiden turvaetäisyydet 

Tuulivoimapuistoa tai yksittäisiä voimaloita ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana vapaata liikkumista 

tuulivoimapuiston alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin turvallisuussyistä rajoitta-

maan aktiivisten työvaiheiden välittömässä läheisyydessä. Tuulivoimapuiston toiminta-aikana huoltotiever-

kosto on maanomistajien vapaasti käytettävissä eikä tuulivoimapuiston alueella liikkumista rajoiteta. 

Viranomaiset ovat antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoimahankkeissa. Liikenneviraston (nykyään 

Väylävirasto) (2012) tuulivoimalaohjeen mukaan voimalan ja yleisen tien välisen turvaetäisyyden tulee olla 

vähintään voimalan kokonaiskorkeus plus maantien suoja-alue, joka on yleensä 20–30 metriä keskiviivasta, eli 

Taikkonevan hankkeessa 320–330 metriä.  

Liikenneministeriön teettämien laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että henkilöön osuu voimalasta pu-

donnutta jäätä, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuosittain talven aikana oleskelee yh-

den tunnin noin kymmenen metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta (Göransson 2012). Laskelman 

mukaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes olematon. Käytännössä mahdollisen ris-

kialueen voi laajimmillaan muodostaa etäisyys, joka on voimalan tornin korkeuden ja roottorin halkaisijan yh-

teenlaskettu pituus (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2022d). 

Voimaloiden etäisyys kantaverkkoon kuuluvista voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voimajohtojen 

johtoalueen ulkoreunasta mitattuna vähintään puolitoista kertaa voimalan maksimikorkeus (Ympäristöminis-

teriö 2016a), eli Taikkonevan hankkeessa 525 metriä. 



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 41/167 

 

5.8.2 Voimajohdon turvaetäisyydet 

Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua sähköturvallisuu-

den vaarantumista tai haittaa voimajohdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Toisaalta voimajohtojen lähiym-

päristön maankäytölle ei Suomessa ole virallisia rajoituksia, eikä johtoalueen ympärille vaadita suoja-alueen 

jättämistä. Voimajohtojen sijoittamisesta tiealueiden läheisyyteen ohjeistetaan Väyläviraston ohjeissa. Voi-

majohtorakenteiden etäisyys tiestä riippuu kyseessä olevan tien tieluokasta ja liikennemääristä. 

6 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017 3§ ja 4§) mukaan kertoa tiedot arvioitavan 

hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Muut tuulivoimapuistohankkeet otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa siinä mittakaavassa kuin mahdol-

lisia yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan aiheutua. Mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan myös muiden sel-

laisten lähialueen muiden toimialojen hankkeiden kanssa, joilla voi olla yhteisvaikutuksia Taikkonevan tuuli-

voimahankkeen kanssa. 

6.1 Muut tuulivoimahankkeet 

Taikkonevan hankkeen välittömään läheisyyteen länsipuolelle sijoittuu kaavoitusvaiheessa oleva Leuvanne-

van tuulivoimahanke (Kuva 6.1). Muita alle 20 kilometrin säteellä olevia tuulivoimahankkeita ovat Honkakan-

gas, joka sijaitsee Taikkonevasta 12 kilometriä itään, Hukanpalo 12 kilometriä luoteeseen, Uljua 16 kilometriä 

kaakkoon, sekä Tuulikaarto 19 kilometriä etelään. Lisäksi 21-25 kilometrin etäisyydelle hankealueesta etelään 

ja koilliseen sijoittuu kaksi muuta kaavoitusvaiheessa olevaa tuulivoimapuistohanketta. 

Alle 30 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat, tällä hetkellä tiedossa olevat hankkeet on esitetty alla (Taulukko 6.1 

ja Kuva 6.1) 

Taulukko 6.1. Muut tuulivoimahankkeet 30 km säteellä. 

Hanke Voimalat Tila Etäisyys km 
Suunta ja paikka-

kunta 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys voimaloista alle 20 kilometriä 

Leuvanneva 0–80 kaavoitus aloitettu 0 länsi, Siikalatva 

Kivineva 0–30 esisuunnittelu 4 etelä, Siikalatva 

Peuraneva 0–10 kaavoitus aloitettu 9 länsi, Siikalatva 

Honkakangas (Siikalatva) 0–25 esisuunnittelu 12 itä, Siikalatva 

Hukanpalo 0–30 kaavoitus aloitettu 12 luode, Siikajoki 

Uljua 0–75 kaavoitus aloitettu 16 kaakko, Siikalatva 

Tuulikaarto 0–50 kaavoitus aloitettu 19 
etelä, Siikalatva /Kär-

sämäki 
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Hanke Voimalat Tila Etäisyys km 
Suunta ja paikka-

kunta 

Tuulivoimahankkeet, etäisyys voimaloista alle 30 kilometriä 

Haaponneva 0–20 esisuunnittelu 20 lounas, Haapavesi 

Piipsanneva 0–50 kaavoitus aloitettu 21 etelä, Haapavesi 

Kettukaarrot ei tietoa esisuunnittelu 21 kaakko, Siikalatva 

Rimpikangas 0–20 esisuunnittelu 28 etelä, Kärsämäki 

Neittävänvaara 0–12 esisuunnittelu 28 itä, Siikalatva 

Raja-aava 0–9 esisuunnittelu 29 koillinen, Vaala 

     

 

.

 

 Kuva 6.1 Muut tuulivoimalahankkeet Taikkonevan hankealueen ympäristössä. 
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6.2 Muut hankkeet 

Voimajohdot 

Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohto Haapavesi-Pyhäkoski saneerataan (Kuva 

6.2). Sen rinnalle länsipuolelle on rakennettu uusi 400 kV voimajohto (Metsälinja) ja entinen 220 kV voima-

johto on suunniteltu otettavan 110 kV käyttöön. Metsälinja-hanke on valmistunut syksyllä 2022. 

Hankealueen eteläpuolelle sijoittuu 110 kV:n voimajohto itä-länsisuunnassa Pulkkilasta Karhukankaalle. 

Hankealueen kaakkoispuolella Siikalatvan keskustassa on käynnissä Elenian Säävarman sähköverkon maakaa-

pelointihanke. Hankkeessa on urakoitsijana Netel Oy, ja hanke oli kesällä 2022 viimeistelyvaiheessa (viitattu 

6.7.2022). 

 

Kuva 6.2 Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeet. Kuva on lainattu Fingrid Oyj:n karttapalvelusta. Kuvaan on keltaisella 
korostusvärillä merkitty Taikkonevan suuntaa antava sijainti. Punaisella on merkitty 400 kV Metsälinja. Pulkkilasta 
Karhukankaalle kulkeva  110 kV voimajohto on merkitty kuvaan harmaalla viivalla. 
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7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu alla olevaan tau-

lukkoon (Taulukko 7.1). Lisäksi Taulukko 7.2 kokoaa yhteen mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus ja yhteysvi-

ranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä. 

Taulukko 7.1 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) Siikalatvan kunnanvaltuusto 

Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Siikalatvan rakennusvalvontavi-
ranomainen 

Voimajohtoreitin tutki-
muslupa 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten  
oikeuksien lunastuksesta, 603/1977 

Maanmittauslaitos 

Sähkömarkkinalain mukai-
nen hankelupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Maankäyttöoikeudet  
tai lunastuslupa 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten  

oikeuksien lunastuksesta, 603/1977 

TEM/ Valtioneuvosto 

Liittymissopimus sähkö-
verkkoon 

 Hankkeesta vastaava 

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

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelausunto /  
Lentoestelupa 

Ilmailulaki (864/2014)  ANS Finland 
Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficom  

Puolustusvoimien hyväk-
syntä 

Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkaha-
vaintoihin ja Puolustusvoimien toimin-
taan. Hyväksyntäon edellytyksenä hank-
keen toteuttamiselle. 

Puolustusvoimien Pääesikunta 

Taulukko 7.2 Mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/toteuttaja 

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Siikalatvan kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen 

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

Luonnonsuojelulain poik-
keamislupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) rauhoite-
tut lajit 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 maanteistä 
(503/2005) 

Pohjois-Pohjanmaan tai Pirkan-
maan ELY-keskus 
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Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/toteuttaja 

Lupa kaapeleiden ja johto-
jen sijoittamiseen yleiselle 
tiealueelle 

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(503/2005) 47 §:n mukainen poikkeamis-
lupa 

Pirkanmaan ELY-keskus  

Suunnittelulupa maantie-
verkon parantamiseen 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(503/2005) 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 

Työlupa tiealueella työs-
kentelyyn 

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elin-

keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hal-

lintokeskuksen maksullisista suoritteista 

vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneu-

voston asetuksen liitteen muuttamisesta 

(387/2020). 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Muinaismuistolain ka-
joamislupa 

Muinaismuistolaki (295/1963) 11 §, 13 § 
29.3.2019/428, 11§ 

Museovirasto 

Maa-aineslupa Maa-aineslaki (555/1981) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

  



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 46/167 

 

Arvioitavat ympäristövaikutuk-

set ja arviointimenetelmät 
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8 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TÄSSÄ HANKKEESSA 

8.1 Arvioitavat ympäristövaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai-

kutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luon-

nonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 

tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltaisesti YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä 

laajuudessa (Kuva 8.1). 

 

Kuva 8.1 Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusasteen perus-
teella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Välittömät vaikutukset syntyvät suun-
nitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteen suorasta vuorovaikutuksesta. Välilliset vaikutukset 
taas johtuvat hankkeen välittömistä vaikutuksista. 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 vaikutuk-
sensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt päätason arvioitavat 
vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. 

 

8.2 Tuulivoimaloiden ja sähkönsiirron tyypilliset vaikutukset 

Tuulivoimahankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat tyypillisesti maisemaan kohdistuvat visuaaliset 

vaikutukset. Sijoituspaikasta riippuen vaikutuksia voivat aiheuttaa myös tuulivoimaloiden käyntiääni sekä 

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan 
suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan. 
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roottorin pyörimisestä johtuva auringonvalon vilkkuminen. Luonnonympäristöön kohdistuvista vaikutuksista 

tuulivoimaloiden osalta merkittävimmät huomioon otettavat vaikutukset kohdistuvat linnustoon. 

Tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset vaikutukset jakaantuvat kolmeen vaiheeseen; rakentamisen aikaisiin 

vaikutuksiin, käytön aikaisiin vaikutuksiin ja käytöstä poistamisen aikaisiin vaikutuksiin (Kuva 8.2). Rakenta-

misen aikaiset vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja aiheutuvat pääasiallisesti tiestön, tuulivoimala-alu-

eiden ja ilmajohtojen rakentamisen vaatimista kasvillisuuden raivaamisesta, rakentamiseen liittyvien kuljetus-

ten liikennevaikutuksista sekä työmaakoneiden äänistä. Tuulivoimapuiston käytön aikaiset vaikutukset koh-

distuvat pääasiassa maisemaan ja linnustoon. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa ra-

kentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat lievempiä. Käytön lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat ly-

hytkestoisia ja ne aiheutuvat pääosin työmaakoneiden äänistä ja liikenteestä.  

 

Kuva 8.2 Vaikutuksen kesto hankkeen elinkaaren aikana. 

Sähkönsiirron tyypillisiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset maankäyttöön, sähkönsiirtoreitin luontoarvoi-

hin, maisemaan tai elinkeinoihin. Vaikutukset ovat erilaisia ilmajohdoilla toteutettavissa sähkönsiirtohank-

keissa ja maakaapeleilla toteutettavissa sähkönsiirtohankkeissa. Maakaapeleilla toteutettavassa hankkeessa 

vaikutuksia aiheutuu lähinnä kaapelin asennusvaiheessa. Ilmajohdon ympäristövaikutukset käytön aikana 

kohdistuvat lähinnä maisemaan ja voimajohtoalueen rakentamisrajoitusten kautta maankäyttöön. Arviointi-

työn perusteella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä ohjelmassa ar-

vioidusta.  

Tässä hankkeessa ennakoidaan ympäristövaikutusten kohdistuvan tuulivoiman osalta erityisesti maisemavai-

kutuksiin ja elinkeinovaikutuksiin. Kookkaina rakennelmina tuulivoimalat näkyvät laajasti avoimille alueille ja 

lähialueelle sijoittuu myös muita tuulivoimahankkeita. Luontovaikutukset kohdistuvat erityisesti linnustoon. 

Sähkönsiirron osalta ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. Kokonaisuudessaan 

laajana hankkeena vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja aluetalouteen ovat merkittävät varsinkin hankkeen 

rakennusvaiheessa työllisyyden kannalta sekä käytön aikana kuntatalouden kannalta. Arviointityön perus-

teella hankkeen vaikutusalueet tarkentuvat ja saattavat laajentua tai rajautua tässä suunnitelmassa arvioi-

dusta.  

8.3 Tarkasteltava vaikutusalue 

Tarkasteltavalla vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen ympäristövaikutusten voidaan perustel-

lusti katsoa ulottuvan. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäris-

tövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.  

Vaikutusalueen laajuus riippuu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksista. Jotkut vaikutukset rajoittuvat tuuli-

voimapuiston alueelle, kuten esimerkiksi rakentamistoimenpiteet, ja jotkut levittäytyvät hyvin laajalle alu-

eelle, kuten esimerkiksi vaikutukset maisemaan. 

Rakenta-
minen

Käyttö

Käytöstä
poisto
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 8.1) esitetään hankkeen oletetut vaikutusalueet vaikutustyypeittäin. Vaiku-

tusalueiden laajuus on määritelty vaikutustyypin ominaispiirteiden perusteella. Etäisyysvyöhykkeet hankealu-

een ympäristössä on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 8.3).  

Taulukko 8.1 Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus vaikutustyypeittäin. 

Vaikutustyyppi Tarkasteltavan vaikutusalueen laajuus 

Maankäyttö ja yhdyskun-

tarakenne 

Kuntatason yhdyskuntarakenne, tuulivoimapuistoalue lähiympäristöineen 

(noin viisi kilometriä) sekä voimajohdon lähiympäristö (noin 300 metriä). Huo-

miota kiinnitetään hankkeen soveltuvuuteen hankealueelle sekä toteuttamisen 

aiheuttamiin muutoksiin alueen nykyiseen maankäyttöön verrattuna. Erityistä 

huomiota kiinnitetään hankkeen toteuttamisen aiheuttamiin maankäyttörajoi-

tuksiin hankealueella ja sen lähiympäristössä sekä sähkönsiirtoreiteillä. 

Maisema ja 

kulttuurihistorialliset 

kohteet 

Tarkastelu keskittyy maisemalliselle lähi- ja välialueelle 0–14 kilometrin etäisyy-

delle tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset myös kaukoalu-

eella 14–30 kilometriä tuulivoimaloista. Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin koh-

teisiin arvioidaan alueelta, johon voi kohdistua rakentamistoimenpiteitä (perus-

tukset, tiestön vahvistaminen, kaapelointi) tai merkittävää maisemakuvan muu-

tosta. Sähkönsiirron osalta maisemavaikutuksia arvioidaan teoreettisen näky-

vyyden etäisyydellä (noin 2–3 kilometriä). 

Muinaisjäännökset Rakennuspaikkakohtaisesti tuulivoimapuiston alueella (perustukset, tiestö, 

kaapelointi) sekä sähkönsiirtoreiteillä. 

Luonto Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähiympäristö, sähkönsiirron alueet. 

Hankealueelta ja sähkönsiirtoreitiltä tunnistetut arvokkaat luontokohteet ja nii-

den ekologisten olosuhteiden säilyminen. Valuma-alueiden alapuoliset vesistö-

osat. 

Linnusto Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien alueet, lähialueen linnustollisesti 

merkittävät kohteet ja muuttoreitit. Mahdollinen vaikutusalue voi olla hyvinkin 

laaja. 

Melu, varjostus, vilkku-

minen 

Laskelmien ja mallinnusten mukaan, noin 1–3 kilometrin säteellä tuulivoima-

puistosta. 

Liikenne/lentoliikenne Tiet, joille hankkeen rakentamisesta aiheutuu liikenteen kasvua. Lentoasemat 

ja -paikat, joiden korkeusrajoitusalueelle tuulivoimapuisto sijoittuu. Sähkönsiir-

toreitin kanssa mahdollisesti risteävät yleiset tiet ja rautatiet. 

Ihmisten elinolot ja viih-

tyvyys, elinkeinot 

Vaikutuskohtainen arviointi, enimmillään noin 20 kilometrin ja tarkemmin noin 

viiden kilometrin säteellä. 

Ilmasto Viime kädessä globaali, arvioinnissa huomioidaan kuitenkin maakunnalliset, 

alueelliset ja paikalliset ilmastotavoitteet. 

Ajallinen vaikutus Hankkeen koko elinkaari. 

Yhteisvaikutukset Hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden seudun tuulivoimahankkeiden tai mui-

den merkittävien hankkeiden kanssa on tarkasteltu vaikutustyypeittäin vaiku-

tustyypin edellyttämässä laajuudessa. 
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Kuva 8.3 Etäisyysvyöhykkeet 2–30 kilometriä hankealueen ympärillä. 

8.4 Vaikutusten luonnehdinta ja merkittävyyden määrittely 

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vaiku-

tusten suuruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyy-

den järjestelmälliseen tarkasteluun (Kuva 8.4) Imperia-hankkeessa1 kehiteltyjä menetelmiä käyttäen. Vaiku-

tusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia muutoksia suhteessa ympäristön nykyti-

laan. Edellä mainittujen tekijöiden arviointimenetelmät on kuvattu seuraavissa alaluvuissa. 

 

 

 

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

vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA)” (Jyväskylän yliopisto 2018). 
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Kuva 8.4 Vaikutusten merkittävyyden johtaminen osatekijöistä. 

8.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyys muutokselle voidaan arvioida kohteen nykytilan perusteella määritellyn häiriöherk-

kyyden pohjalta. Asiantuntija-arvioilla ja sidosryhmien kuulemisella varmistetaan, että kunkin vaikutuskoh-

teen arvosta saadaan riittävä kuva. Herkkyystasoa määritettäessä otetaan huomioon kohteen poliittinen ja 

lainsäädännöllinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja sosioekonominen tausta seuraavassa kuvassa (Kuva 8.5) 

esitettyine eri ulottuvuuksineen. 

Kohteen arvon ja herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteerejä kuten esimerkiksi kohteen suoje-

lustatus, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytöntöihin ja tehtyihin 

suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin ja ympäristöstandardeihin, muutosten sietokyky, so-

peutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, luonnontilaisuus, haavoittuvuus sekä arvo muille resursseille tai 

vaikutuskohteille. 

Vaikutuskohteen herkkyys luokitellaan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa neljään 

luokkaan 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri.  
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Kuva 8.5 Periaate vaikutuksen herkkyyden/arvon arvioimiseksi. 

8.4.2 Muutoksen suuruusluokka 

Muutoksen suuruus määritetään 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimakkuuden perus-

teella. Muutos voi olla maantieteelliseltä laajuudeltaan paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat ylittävä. 

Ajalliselta kestoltaan muutos voi olla väliaikainen, lyhytaikainen, pitkäaikainen tai pysyvä (Kuva 8.6). 

Muutoksen suuruus arvioidaan tai mitataan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä, jotka ku-

vataan 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 8.6 Periaate muutoksen suuruuden arvioimiseksi.  

 



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 53/167 

 

Muutoksen suuruusluokkaa määrittävien muuttujien arvioimisessa käytetään seuraavia menetelmiä: 

8.4.3 Vaikutusten merkittävyys 

Vaikutuksen merkittävyys määritetään seuraavan taulukon (Taulukko 8.2Taulukko 8.2) mukaisesti ristiintau-

lukoimalla vaikutuksen suuruus ja suunta sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen merkittävyys luokitel-

laan tässä arvioinnissa luokiteltu asteikolla 1) vähäinen, 2) kohtalainen, 3) suuri ja 4) erittäin suuri. Merkittä-

vyys voi olla myönteinen tai kielteinen. 

 

 

 

Taulukko 8.2 Vaikutuksen 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/herk-
kyydeltään vähäisiin tai kohtalaisiin vaikutuskohteisiin/resursseihin. 
Kohtalaisen suuruusluokan vaikutukset, jotka kohdistuvat vähäisen ar-
von/herkkyyden vaikutuskohteisiin/resursseihin. 

Kohtalainen 

+ + 

Kohtalainen 

- - 

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

Suuri 

+ + + 

Suuri 

- - -  

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

Erittäin suuri 

+ + + + 

Erittäin suuri 

- - - - 

Vaikutukset ylittävät hyväksyttävät rajat, ovat suuruusluokaltaan erittäin 
suuria ja kohdistuvat vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herk-
kyys on suuri tai erittäin suuri, tai suuria ja kohdistuvat 

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

• Vaikutuskohteiden ja –alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla 
• Tilastotieteellinen arviointi, esimerkiksi 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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Vaikutuksen merkittävyys 

vaikutuskohteisiin/resursseihin, joiden arvo/herkkyys on erittäin suuri. / 
Positiiviset vaikutukset ovat suuruusluokaltaan erittäin suuria. 

 

Merkittävyysarvioinnin tuloksesta ei voida suoraan päätellä hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Lopullinen 

ratkaisu siitä, ovatko vaikutukset niin merkittäviä, että hanketta ei voida hyväksyä, kunnallisessa päätöksen-

teossa, lupaviranomaisissa, eri oikeusasteissa tai hankevastaavan omana päätöksenä. (Marttunen ym. 2015) 

8.5 Vaihtoehtojen vertailumenetelmät 

Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään niin sanottua erittelevää menetelmää, jossa korostetaan eri 

arvolähtökohdista lähtevää päätöksentekoa. Vaihtoehtojen sisäisiä, erityyppisten vaikutusten keskinäisiä 

merkittävyysvertailuja ei tehdä, koska kunkin vaikutustyypin painoarvo muuhun vaikutustyyppiin on useissa 

tapauksissa liian arvoperusteinen, eikä ole positivistisin menetelmin määritettävissä. Tällöin esimerkiksi me-

luhaittaa ja sen merkittävyyttä ei tulla vertailemaan maisemahaittaan.  

Menetelmällä voidaan ottaa kantaa vaihtoehtojen ympäristölliseen toteuttamiskelpoisuuteen, mutta mene-

telmällä ei voida ratkaista parasta vaihtoehtoa. Päätöksen parhaasta vaihtoehdosta tekevät ko. hankkeen pää-

töksentekijät. Arvioidut vaikutukset ja erot vaihtoehtojen välillä kootaan taulukoksi vaihtoehtojen keskinäisen 

vertailun helpottamiseksi.  

8.6 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

Suunnittelun lähtökohtana on ympäristöllisesti parhaiden käytäntöjen periaatteen soveltaminen. Ympäristö-

vaikutusten arvioinnin aikana etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta aiheutuvia merkittäviä haitallisia 

ympäristövaikutuksia. Tällaiset vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi tuulivoimalaitosten sijoitteluun tai niissä 

käytettävään tekniikkaan sekä voimajohtoreittien linjauksiin. Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventä-

mistoimet esitetään arviointiselostuksessa jokaisessa vaikutusten arviointiluvussa erikseen. Yksityiskohtai-

semmat tekniset ratkaisut selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tapahtuvassa jatkosuunnitte-

lussa. 

8.7 Arvioinnin todennäköiset epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Samoin käy-

tettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Saatavilla olevien tai muodostettavien lähtötietojen tark-

kuus vaihtelee.  

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. 

8.8 Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostukseen laaditaan yleispiirteinen suunnitelma hankkeen vaikutusten seuraamiseksi. Ehdotus 

seurattavista ympäristövaikutuksista tehdään arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. 

Seurannan avulla tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja se auttaa havaitsemaan mahdolliset 
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ennakoimattomat, merkittävät haitalliset seuraukset, minkä perusteella voidaan käynnistää toimenpiteet ti-

lanteen korjaamiseksi.  
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Hankealueen nykytila ja vaiku-

tusten arviointi 
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9 YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

9.1 Alueen yleiskuvaus 

Hankealue (Kuva 9.1) sijaitsee Siikalatvan kunnassa Lamujoen ja Siikajoen varrella. Pulkkilan taajama-alue on 

noin 6 kilometriä hankealueesta kaakkoon, Rantsilan taajama-alue noin 10 kilometriä luoteeseen ja Haapave-

den keskusta noin 25 kilometriä lounaaseen. Valtatie 4 kulkee hankealueen itäpuolella noin 1 kilometrin etäi-

syydellä Lamujoen ja Siikajoen varressa. 

Hankealue on pinta-alaltaan noin 5100 hehtaaria, koostuu pääosin eri ikäisestä ojitetusta talousmetsästä sekä 

suoalueista. Turvetuotantoalueita ei sijaitse hankealueella. Alue on suhteellisen tasaista, isoja korkeuseroja ei 

ole. Maasto kohoaa hieman koillisen noin 60 metristä lounaisosan 95 metriin, ja hankealueen korkeimmat 

kohdat sijaitsevat sen lounaisosassa Tyngänkankaan alueella. Hankealueen matalimmat kohdat ovat sen koil-

lisosissa Hirviojan painanteessa. Suunniteltu sähkönsiirto kulkee lounaaseen Hietalanperän muodostuman 

läpi, jossa maasto kohoaa jopa 180 metriin. Aluetta halkoo Pieni Tyngäntie, joka kulkee Sipolan kylästä lou-

naaseen hankealueelle, jossa se jakautuu Tyngäntieksi. 

 

Kuva 9.1 Ilmakuva hankealueesta. 
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9.2 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

9.2.1 Yhdyskuntarakenne 

Hankealue ja sen lähiympäristö on pääosin metsätalousaluetta ja maaseutua. Hankealueen lähiympäristössä 

on useita pienkyläkeskittymiä sekä maaseutuasutusta (Kuva 9.2). Hankealueen lähin asutus on painottunut 

sen itäpuolelle Siikajoen ja Lamujoen varteen, sekä eteläpuolelle Viitastenjärven rantaan. 

Lähin taajama-asutus sijaitsee Siikalatvan Pulkkilan keskustassa noin 6 kilometriä hankealueesta kaakkoon. 

Muita taajama-alueita ovat Siikalatvan Rantsilan alue noin 10 km luoteeseen sekä Haapaveden keskusta-alue 

noin 25 km lounaaseen. Muita asutuskeskittymiä hankealueen läheisyydessä ovat Porkanranta ja Kerälä (1 km 

luoteeseen), Sipolan kylä (1 km itään), sekä Vornan kylä (7 km kaakkoon). Pienkyliä hankealueen alle 10 kilo-

metrin etäisyydellä hankealueesta ovat Pelkoperä, Latva sekä Hyvärilä. 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot sijoittuvat pääasiassa maaseutuasutuksen alueelle. Siikalatvan Linjaperän alu-

eella vaihtoehdot sijoittuvat pienkyläalueelle, ja Haapaveden Paloperässä sähkönsiirtoreittien eteläpäässä ne 

sijoittuvat kyläalueelle. 

 

Kuva 9.2 Yhdyskuntarakenne hankealueen ympäristössä (Lähde: SYKE Yhdyskuntarakenne) 
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9.2.2 Asutus ja väestö  

Siikalatvalla oli vuoden 2020 lopussa 5 203 asukasta (Tilastokeskus 2021). Siikalatvan asutus on keskittynyt 

Pulkkilan, Piippolan, Rantsilan ja Kestilän taajamiin sekä useampaan kyläkeskukseen. Siikalatvan taajama-aste 

oli vuoden 2020 lopussa 47 % (Tilastokeskus 2021). 

Hankealueen ympäristö on suhteellisen harvaan asuttua (Kuva 9.3). Haja-asutusta sijoittuu pienkylien lisäksi 

teiden ja jokien varsille. Tilastokeskuksen ruututietokannan mukaan alle 3 kilometrin etäisyydellä suunnitel-

luista voimaloista asuu 127 asukasta ja alle 5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista 235 asukasta 

(Taulukko 9.1). 

Hankealueella ei ole asuinrakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 2 kilometrin etäisyydellä lähim-

mästä voimalasta hankealueen eteläpuolella Viitastenjärven rannassa, hankealueen kaakkoispuolella Lamu-

joen varressa, sekä hankealueen itäpuolella Siikajoen varressa. Vakituinen asutus sijaitsee siis vähintään noin 

2 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista.  

Hankealueella ei ole myöskään lomarakennuksia. Asuinrakennusten ja lomarakennusten sijainti hankealueen 

läheisyydessä painottuu itäpuolelle Siikajoen ja Lamujoen varteen sekä eteläpuolelle Viitastenjärven rantaan. 

Hankealueen länsipuolella asutus on harvaa. (Kuva 9.4). 

Sähkönsiirtoreittien alueella vakituinen asutus on harvaa. Kummassakin vaihtoehdossa alle 100 metrin etäi-

syydellä keskilinjasta on 5 vakituista asukasta, alle 500 metrin etäisyydellä 40, ja alle 1000 metrin etäisyydellä 

89 (Taulukko 9.2). Hankevaihtoehtojen välillä ei ole eroa, sillä Ollikankaannevan alueella asutusta ei ole. 

Alle 100 metrin etäisyydellä siirtoreittien keskilinjasta kummassakin vaihtoehdossa on 2 asuinrakennusta ja 0 

lomarakennusta. Alle 500 metrin etäisyydellä asuinrakennuksia on 24 ja lomarakennuksia 2, ja alle 1000 met-

rin etäisyydellä asuinrakennuksia on 60 ja lomarakennuksia 3. Rakennukset ovat keskittyneet Siikalatvan Lin-

japerän alueelle sekä Haapaveden Hietalanperän, Leppiojanperän sekä Paloperän alueelle. 
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Kuva 9.3 Asukkaat hankealueen ympäristössä (Tilastokeskus: Ruututietokanta 2020). 
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Kuva 9.4 Asuinrakennukset ja vapaa-ajan asunnot tuulivoimapuiston lähialueella. (Maanmittauslaitos, maastotietokanta 
2021). 
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Taulukko 9.1 Hankealueen lähialueiden asukasmäärät vuoden 2019 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 2020) 
sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät (Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2021). 

Etäisyys lähimpään tuu-

livoimalaan  

Asukkaita (vakituisia) Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja  

Alle 2 km 0 0 0 

Alle 3 km 127 107 95 

Alle 5 km 235 178 123 

Alle 10 km 1539 825 253 

 

Taulukko 9.2 Sähkönsiirtoreittien lähialueiden asukasmäärät vuoden 2019 lopussa (Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 
2020) sekä asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määrät (Lähde: Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2021). 

Etäisyys sähkönsiirto-

reitin keskilinjaan 

Asukkaita (vakituisia) Asuinrakennuksia Vapaa-ajan asuntoja  

Sähkönsiirtoreitti VE-A 

Alle 100 m 5 2 0 

Alle 500 m 40 24 2 

Alle 1000 m 89 60 3 

Sähkönsiirtoreitti VE-B 

Alle 100 m 5 2 0 

Alle 500 m 40 24 2 

Alle 1000 m 89 60 3 

 

9.2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäy-

tön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja 

niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomais-

ten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä 

valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnalli-

sista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet koskevat yhdyskuntarakennetta, liikkumista, elinympäristön laatua, luonto- ja kulttuuri-

perintöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja energiahuoltoa. 

Hanketta koskevat seuraavat voimassa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
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Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tue-

taan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoimin-

nan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 

olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan 

tulvavaara-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 toi-

mintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjes-

telyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta her-

kistä alueista. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvon-

nan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-

sesta. 

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. Huo-

lehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelais-

kulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoi-

malat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tar-

vittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään 

ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 
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9.2.4 Kaavoitus 

9.2.4.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Kaava-alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen Pohjois-Pohjanmaan maakunta-

kaava. Pohjois-Pohjanmaan kumoutuva maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset 

käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön 

ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maakunnan kehittämisen 

kannalta. Kaavassa on osoitettu maakunnan aluerakenne, kaupunki- ja maaseutualueiden kehittämisvyöhyk-

keet, matkailun vetovoima-alueet, liikenneverkon ja logistiikka-alueiden kehittäminen, tuulivoima-alueita, 

luonnon monikäyttöalueita, virkistysreittejä, luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristön arvoja. Maakunta-

valtuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja kaava on tullut lainvoi-

maiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä. 

Pohjois-Pohjanmaan vuonna 2005 vahvistetun maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010, 

jolloin maakuntahallitus päätti kaavoituksen vireille tulosta.  

Maakuntakaavan uudistamisessa on käsitelty kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan 

uudistaminen on edennyt kolmessa vaiheessa. Kokonaismaakuntakaava on kumoutunut vaihekaavoissa käsi-

teltyjen teemojen ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 2.12.2013. Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaa-

kuntakaavan 23.11.2015. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa on käsitelty energiantuotantoa ja -siirtoa 

(mm. manneralueen tuulivoima-alueet ja merituulivoiman päivitykset), kaupan palvelurakennetta, alueraken-

netta, taajamia, luonnonympäristöä ja liikennejärjestelmiä.  

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Kaava sai lainvoiman 2.2.2017. Toinen vai-

hemaakuntakaava käsittää maaseudun asutusrakenteen, kulttuuriympäristöt virkistys- ja matkailualueet, seu-

dulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat ja puolustusvoimien alueet.  

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava sisältää pohja-vesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja 

kaivosalueet, Oulun seudun liikenteen ja maankäytön, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja Himangan 

kaavamerkintöjen tarkistukset ja muut tarvittavat päivitykset.  

Maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan 11.6.2018. Hyväksymispäätöksestä tehtiin Pohjois-Suo-

men hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta, joista yksikään ei koskenut Taikkonevan hankealuetta tai sen lä-

hiympäristöä. Maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tu-

lemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Voimaantulosta kuulutettiin 12.11.2018. Poh-

jois-Pohjanmaan hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksellään (26.3.2019, numero 19/0068/1) valituksen alaisen 

päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset, joten maakuntakaavan täytäntöönpano on 

voinut jatkua. Hallinto-oikeuden valitukset hylkäävä päätös saatiin 29.4.2020 (päätösnumero 20/0240/1). Va-

litusaikana tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaksi valituslupahakemusta, joista toinen hylättiin päätök-

sellä 21.12.2020 (päätösnumero 20/0240/1). Toinen, Kuusamon Maaningan tuulivoimapuistoon liittyvä vali-

tus, on hyväksytty samaisessa päätöksessä jatkovalitukseen. Tämän osalta oikeusprosessi on vielä jatkuva, 

mutta valitukset eivät koske Taikkonevan tuulivoimapuistoa. 

Näin ollen kaikki vaihemaakuntakaavat ovat nyt voimassa ja maakuntakaavan ohjausvaikutus voidaan käsitellä 

vaihekaavojen yhdistelmämaakuntakaavakarttaa käyttäen. 
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Taikkonevan tuulivoimapuiston vaikutusaluetta koskevat yhdistelmämaakuntakaavassa seuraavat toiminnot 

ja merkinnät: 

 

TURVETUOTANTOALUE (1. ja 3. vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai 

joilla on voimassa oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten.  

 

 

LUONNONSUOJELUALUE (1. ja 3. vmkk)  

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tar-

koitettuja alueita. 

 

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

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Pohjois-Poh-

janmaan päivitysinventointi 2013-2015; Kainuun päivitys- ja täydennysinventointi 

2011–2013). Luettelot alueista on esitetty 2. vaihemaakuntakaavan ja 3. vaihe-

maakuntakaavan kaavaselostuksissa. 

Suunnittelumääräykset: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huo-

mioon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoi-

tetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympä-

ristöarvot. 

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMINEN, MERKINNÄT JA 

MÄÄRÄYKSET 18 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisemati-

lojen säilymistä. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-

miota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maise-

maan. 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota selvityksissä Arvokkaat mai-

sema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maa-

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 

(Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:86, 2015) sekä Kainuun kulttuurimaisemat ja 

maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden mai-

sema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 (Maaseutumaisemat – 

arvokkaiden maisema-alueiden inventointi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus, 2013) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiirteiden ja arvojen 

säilymiseen. 
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POHJAVESIALUE (3. vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) 

ja vedenhankintaan soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet. Sitä koskevat seuraa-

vat suunnittelumääräykset: ”Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheut-

tavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhan-

kintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä riittävin 

vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-

ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.”  

 

MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään 

erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuu-

riympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkis-

tyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suun-

nitteluperiaatteita. 

Kehittämisperiaatteet: 

Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti 

ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana 

asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseu-

tua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja 

loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomi-

oon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämi-

sellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. 

Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja 

mahdollisuuksien pohjalta. 

Suunnittelumääräykset: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ym-

päristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toi-

mintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ul-

koilureittien kehittämiseen. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoi-

tukset rakentamiselle. 

 

SEUTUTIE, YHDYSTIE TAI PÄÄKATU (1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan liikennejärjestelmän kokonaisuuden kannalta merkittävät 

seututiet, yhdystiet tai pääkadut. 
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LUONNON MONIKÄYTTÖALUE (1., 2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luonto-

kohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. 

Suunnittelumääräys: 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalu-

eiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen 

muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. (3.vmkk) 

Matinsuo - Lääväsuo - Kivisuon aluekokonaisuuden maankäytön suunnittelussa tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota arkojen eläinlajien elinmahdollisuuksien säilymi-

seen. (1.vmkk) 

 

AMPUMARATA (2.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ampumaradat. 

Suunnittelumääräys: 

Ampumamelun leviämisaluetta koskevassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

ampumaratojen melutasosta annetut ohjearvot. 

 

MUINAISMUISTOKOHDE (2. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinais-

jäännökset. 

Suunnittelumääräys: 

Kohdetta koskevista maankäytön suunnitelmista on pyydettävä museoviranomai-

sen lausunto. 

 

MAISEMAKALLIOALUE (1. ja 3.vmkk) 

 

TUULI- JA RANTAKERROSTUMA (1. ja 3.vmkk) 

 

UUSI PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV (1. ja 3.vmkk) 

Merkinnällä on osoitettu voimajohtohankkeiden YVA-menettelyn perusteella vali-

tut linjaukset tai muutoin rakentamisen edellytykset täyttävät voimajohtojen lin-

jaukset. 

Merkintää koskee maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen raken-

tamisrajoitus 
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TURVETUOTANTOSOIDEN JÄLKIKÄYTÖN KEHITTÄMISEEN SOVELTUVA 

ALUE(1.vmkk) 

 

VIHERYHTEYSTARVE (2.vmkk) 

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja 

niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreittejä ja niihin liittyviä pienalaisia 

virkistysalueita. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-

, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden ja -reittien 

seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suoje-

lualueisiin ja kulttuuriympäristöihin. 

 MOOTTORIKELKKAILUREITTI   

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevia ja suunniteltuja moottorikelkkailun pää-

reittejä. 

 
PÄÄSÄHKÖJOHTO 400 kV tai 220 kV  

 

 

MINERAALIVARANTOALUE  

Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- 

ja mineraalivarantoja.   

Kehittämisperiaatteena on, että mikäli alueen mineraalivarojen hyödyntämistä 

edistetään, sovitetaan toiminta yhteen muun maankäytön kanssa ja otetaan huo-

mioon mineraalivarojen hyödyntämisen ympäristövaikutukset sekä alueiden eri-

tyispiirteet. 
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Kuva 9.5 Ote Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavasta. 

Koko maakuntakaavan aluetta koskevia alueidenkäytön periaatteita ja yleismääräyksiä: 

TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimala-alueiden ulkopuolelle voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka ei-

vät ole merkitykseltään seudullisia.  

Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa ensisijaisesti maakuntakaavassa osoite-

tuille tuulivoimaloiden alueille. Tapauskohtaisesti voidaan harkita tuulivoimaloiden sijoittamista myös muille 

alueille, mikäli se ei merkittävästi lisää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia yhteisvaikutuksia asu-

tukseen, maisemaan, linnustoon tai muuhun ympäristöön.  

Tuulivoimalat tulee lähtökohtaisesti sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Tapauskoh-

taisesti voidaan harkita tuulivoimarakentamista myös näille alueille, mikäli tuulivoimarakentaminen ei hei-

kennä alueiden linnustoarvoja.  
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Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-

kaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen, luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -ver-

koston alueiden, harjujensuojeluohjelman alueiden, maakuntakaavan luo -alueiden ja seudullisesti merkittä-

vien virkistysalueiden ulkopuolelle. 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset erityisesti 

asutukseen, maisemaan ja linnustoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimarakenta-

misen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistettava, ettei asutukselle aiheudu merkittäviä melu- 

ja välkevaikutuksia ja että valtakunnallisten kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. 

Lähekkäin sijoittuvien tuulivoimala-alueiden liittäminen sähköverkkoon on pyrittävä keskittämään yhteiseen 

johtokäytävään.   

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on otettava huomioon lentoliikenteestä, liikenneväylistä ja tutkajär-

jestelmistä johtuvat rajoitteet voimaloiden koolle ja sijoittelulle sekä selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset 

puolustusvoimien toimintaan. Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon edellytykset.  

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Suunnittelussa tulee turvata puolus-

tusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutka-

järjestelmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 

Maakuntakaavan uudistaminen ja TUULI-hanke  

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on aloitettu syksyllä 2021. Kaava 

käsittelee aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherraken-

netta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten 

arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia. Pääteemana on energiantuotanto, varastointi ja siirto. Kaa-

van uudistus toteutetaan vuosina 2021-2023.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuu-

desta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun. Tavoitteena on 

luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Poh-

jois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen. Hankkeen tuloksena voidaan 

esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen 

parhaiten soveltuvista alueista.  

Yksi vaihemaakuntakaavan keskeisistä teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset 

ovat tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitetaan uudet 

seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaa-

kuntakaavassa osoitetut tv-alueet.  Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunni-

telma on ollut nähtävillä 22.10–3.12.2021, kaavaluonnos on ollut nähtävillä 8.8.-23.9.2022 (Kuva 9.7). 

TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin aineiston kohdekorttitiedoissa (päivitetty 4.8.2022) Taikkonevan han-

kealue on osoitettu tuulivoiman sijoittamisen kannalta ns. kyllä -alueeksi (Kuva 9.6).  

 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/ilmastomaakuntakaava/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/tuuli-hanke/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaava/ilmastomaakuntakaava/


 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 71/167 

 

 

Kuva 9.6 TUULI-hankkeen kohdekortin 154 ja 244 kohteet Pajukoski II hankealueella (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2022). 
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Kuva 9.7 Ote 23.8.-23.9.2022 nähtävillä olleesta Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastomaakuntakaavan luonnoksesta. 

 

9.2.4.2 Yleiskaavat 

Hankealueella ei ole voimassa olevia tai vireillä olevia yleiskaavoja. Hankealuetta lähimmät voimassa olevat 

osayleiskaavat ovat pohjoispuolella sijaitsevat Siikalatvan Rantsilan Kirkonkylän osayleiskaava noin 8 kilomet-

rin etäisyydellä hankealueesta (hyväksytty 29.8.2003) sekä Rantsilan Porkanrannan osayleiskaava noin 3,5 ki-

lometrin etäisyydellä (8.12.2009). Hankealueen kaakkoispuolella alle 1 kilometrin etäisyydellä voimassa on 

Siikalatvan Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaava (hyväksytty 21.3.2016). Hankealueen eteläpuolella noin 15 ki-

lometrin etäisyydellä ovat voimassa Siikalatvan Leskelän osayleiskaava (hyväksytty 31.1.2000) ja Piippolan 

keskustaajaman osayleiskaava (hyväksytty 2.6.2003). Hankealue sekä sen lähimmät kaavat on esitetty seuraa-

vissa kuvissa (Kuva 9.8 , Kuva 9.9). Lähin vireillä oleva tuulivoimayleiskaava koskee Leuvannevan tuulivoima-

hanketta, Taikkonevan hankealueen välittömässä läheisyydessä, luoteispuolella. Suunnitellun sähkönsiirtorei-

tin eteläosa sijoittuu Haapaveden keskustan osayleiskaavan alueelle hieman alle kilometrin verran (Kuva 9.10). 
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Kuva 9.8 Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien lähialueella voimassa olevat yleiskaavat (Siikalatvan kunta, 
osayleiskaavayhdistelmä WMTS, Haapaveden kaupunki, osayleiskaavayhdistelmä). 
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Kuva 9.9 Hankealueen ja alustavan voimalasijoittelun sijainti suhteessa Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaavaan.  

 

Kuva 9.10 Sähkönsiirtoreitin sijainti suhteessa Haapaveden keskustan osayleiskaavaan. 
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9.2.4.3 Asemakaavat 

Hankealueella tai suunnitelluilla sähkönsiirtoreiteillä ei ole voimassa tai vireillä asemakaavoja. Lähimmät ase-

makaava-alueet ovat hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Siikalatvan Rantsilan asemakaava-alue, Hanke-

alueen kaakkoispuolella sijaitseva Siikalatvan Pulkkilan asemakaava-alue, sekä hankealueen eteläpuolella si-

jaitsevat Siikalatvan Leskelän ja Piippolan asemakaava-alueet. Lähimmät asemakaavat ovat Pulkkilan alueella; 

ne sijaitsevat noin 5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja noin 7 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista 

voimaloista.  

Ranta-asemakaavoja on hankealueen koillispuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä Järvitalonjärven, Pura-

simenjärven, Suojärven ja Valkiaisjärven rannoilla (Järvitalonjärven ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, 

hyväksytty 30.6.2009). 

9.2.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaavoitukseen, maankäyttöön ja aineelliseen omai-

suuteen 

Vaikutusten tunnistaminen 

Hankkeen välittömät vaikutukset maankäyttöön ilmenevät tuulivoimapuiston alueella. Tuulivoimapuiston ra-

kennuspaikkojen kohdat muuttuvat maa- ja metsätalousalueesta sekä kosteikoista rakennetuksi alueeksi alu-

eelle sijoitettavien voimalapaikkojen, teiden ja kaapelikaivantojen myötä. 

Tuulivoimalat rajoittavat muuta maankäyttöä suoraan vain välittömässä lähiympäristössään. Muualla tuuli-

voimapuiston alueella maankäyttö jatkuu entisellään. Tuulivoimaloita ei tulla aitaamaan, joten alueella liikku-

minen tulee rajoittumaan hyvin paikallisesti. Alueelle rakennettava tiestö voi myös parantaa alueella liikku-

mista. 

Välillisiä vaikutuksia sekä tuulivoimapuistoalueella että sen lähiympäristössä voi aiheutua toiminnan aikaisesta 

melusta, auringonvalon vilkkumisesta ja varjostuksesta, jotka rajoittavat tiettyjen maankäyttömuotojen, ku-

ten asuinalueiden suunnittelua tuulivoimapuiston välittömässä ympäristössä. 

Hankealue on maakuntakaavassa osoitettu turvetuotantoalueeksi, mutta alueelle ei sijoitu nykyisiä turvetuo-

tantoalueita. Hanke on kooltaan maakunnallisesti merkittävä ja voi vaikuttaa voimassa olevan maakuntakaa-

van toteutettavuuteen. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston maankäyttöä rajoittavat suorat vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja kohdistuvat lähinnä ra-

kennuspaikkoihin ja niiden välittömään läheisyyteen. Esimerkiksi maa- ja metsätaloutta voidaan hyvin harjoit-

taa tuulivoimapuiston sisälläkin. Välilliset vaikutukset (melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset) rajoittavat 

maankäyttöä huomattavasti laajemmin. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 40 desibelin melualueelle ei ole mah-

dollista sijoittaa asuinrakentamista kuin osoittamalla erikseen, että melun ohjearvot ja määräykset täyttyvät. 

Kunta voi halutessaan myös estää asuin- ja lomarakentamisen näille alueille. Kokoluokkansa ja viereisen Leu-

vannevan tuulivoimapuiston yhteisvaikutusten takia hankkeen vaikutukset ulottuvat maakunnan tasolle. 

 

 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 
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Vaikutusten arvioinnissa käytetään voimassa ja vireillä olevia maankäytön suunnitelmia (maakuntakaavat, 

yleis- ja asemakaavat, muut maankäytön suunnitelmat) sekä niihin liittyviä ympäristöselvityksiä, valo- ja ilma-

kuvia, hankkeessa tehtyjä melu-, varjostus- ja näkyvyysmallinnuksia, karttatarkasteluja sekä YVA–ohjelmasta 

saatua palautetta. YVA–selostusvaiheessa kaavamerkintöjen sisältö kuvaillaan tarkemmin arvioitavan tuuli-

voimapuiston ja sähkönsiirron alueilla. 

Hankkeesta aiheutuvat maankäytön rajoitukset sekä mahdolliset ristiriidat nykyisen ja suunnitellun maankäy-

tön kesken kuvaillaan. Vaikutukset hankealueella ja sen lähiympäristössä tarkastellaan vaikutusalueen osalta. 

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankealueella olevien maankäyttömuotojen 

seudulliseen arvoon ja harvinaisuuteen.  

Arvioitaessa vaikutuksia aineelliseen omaisuuteen otetaan huomioon hankkeen todennäköisesti merkittävät 

vaikutukset siihen, miten hanke vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää kiinteää ja irtainta omaisuutta. Arviointi 

kohdistuu esimerkiksi olemassa olevien maankäyttösuunnitelmien toteutettavuuteen, metsätalouden, poron-

hoidon tai peltoviljelyn harjoittamiseen. Ympäristövaikutusten arviointiin eivät kuulu vaikutukset, jotka hank-

keella on kiinteän ja irtaimen omaisuuden rahalliseen arvoon. 

Lisäksi tarkastellaan hankkeen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistamia vaikutuksia maakun-

nallisten ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumisen kannalta. Maankäyttöön ja rakennet-

tuun ympäristöön kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arviona. 

9.3 Maisema ja kulttuuriympäristöt 

Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan osalta kuvaillaan hankealueen ja sen lähiympäristön maisemaku-

van yleisilme ja esitetään tuulivoimapuistoalueen läheisyydessä sijaitsevat maisemalliset ja kulttuurihistorial-

lisesti arvokkaat kohteet, joihin voi mahdollisesti kohdistua vaikutuksia hankkeen toteutuessa.  

Nykytilan kuvaukseen on sisällytetty kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti jo 

aiemmin arvotettuja kohteita (Kuva 9.12, Kuva 9.12, Kuva 9.13 sekä Taulukko 9.3 Taulukko 9.4, Taulukko 9.5). 

Kohteet ja kohdekuvaukset on poimittu seuraavista lähteistä: 

• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavat 

• INSPIRE-aineistot, suojellut alueet (RKY 2009 kohteet) (Museovirasto 2021) 

• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (SYKE 2021) 

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

2015)  

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

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

• Kioski-palvelun aineistot (Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristön portaali)  

• Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, osa 2 (Pohjois-Pohjanmaan seutu-

kaavaliitto 1993) 

Nykytilan kuvausta täydennetään tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointiselostusvaiheessa muun muassa 

maastokäyntien pohjalta.  
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9.3.1 Maisemamaakunta ja maisema-alueet 

Maisemamaakunnat ilmentävät maaseudun kulttuurimaisemien yleispiirteitä. Hankealue kuuluu ympäristö-

ministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön 1 (1993) mukaan maisemamaakuntajaossa Suomenselkään. 

Lisäksi hankealue on noin 3 kilometrin etäisyydellä Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemamaa-

kunnasta, joka sijaitsee hankealueen luoteispuolella. Kuvaukset maisemamaakunnista on lainattu Pohjois-

Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysin-

ventoinnista vuodelta 2013–2015. 

Suomenselkä 

”Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu, jolla maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuh-

teiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa, korkeuserot ovat kuitenkin pieniä. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön 

kulutuskorkokuva. Maa on yleensä moreenin peitossa, paikoin alueella on laajoja kumpuilevia drumliinikent-

tiä. Pohjanlahden rannikolle suuntautuvien jokien latva-alueilla on savi- ja silttikerrostumia. 

Kasvillisuudeltaan koko Suomenselkä on ympäristöään karumpaa. Metsät ovat tyypiltään karuja puolukkatyy-

pin mäntykankaita. Alueen pohjoisosissa puustosta suuri osa on lehtipuuta. Soita on huomattavan paljon, kes-

kimäärin puolet alueen maa-alasta. Tyypiltään useimmat niistä ovat Pohjanmaan aapasoita. Alueella on pie-

nehköjä järviä ja suolampareita sekä muutamia isompia järvialtaita. Suomaiden halki luikertelee ruskeavetisiä 

puroja ja latvajokia. 

Alueen asutus on harvaa. Viljelyskäytössä olevaa peltoalaa on niukalti, ja suuri osa siitä on keskittynyt jokien 

latvoille. Kylät ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa tai selänteiden rinteillä. Perintei-

nen mäki- ja vaara-asutus ulottuu Suomenselän keskiosiin asti. Alueelle ominaisia takamaiden piirteitä kuvaa 

myös se, että vanhaa rakennuskantaa on olemassa varsin vähän. Pika-asutuksen aikana seudulle muutti paljon 

väestöä, ja monet alueen kylät on kokonaan tuolloin rakennettu. 

Suomenselän alueelle tyypillisiä maisemia ovat järvenrantakylät, mäki- ja vaara-asutus, jokilaaksojen latvoilla 

sijaitsevat pienet kylät sekä asutustoiminnan seurauksena syntyneet kylät.” 

Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko 

”Pohjanmaan alueella vaihtelevat mannerjäätikön muovaamat moreenialueet sekä jäätikköjokien sedimen-

taation tuloksena syntyneet loivapiirteiset alueet. Maasto on suhteellisen tasaista. Mannerjäätikön kerrosta-

mien moreenialueiden ohella laajoilla alueilla on tasaisia savikkoalueita tai sora- ja hietikkoalueita, joille ovat 

tunnusomaisia laajat muinaiset rantavallikentät. Rannikolla ja Hailuodossa on laajoja dyynikenttiä. Alue kuu-

luu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueella on runsaasti aapasoita. Kasvillisuuden yleisilme on 

karu, mutta seudulla on paljon erikoisia kasvillisuustyyppejä. 

Metsät ovat enimmäkseen puolukkatyypin männikköjä, koivun osuus lisääntyy kohti pohjoista. Rannikkoalu-

eella näkyvät maankohoamisen myötä muodostuneet kasvillisuusvyöhykkeet. Alueelle tyypillisiä ovat laidun-

netut rantaniityt. Rannikolla kasvillisuus on omaleimaista, ja lajistossa on olosuhteisiin sopeutuneita endeemi-

siä kasvilajeja. Hailuodon rannoilla on laajoja rantaniittyjä ja lepikoita. 

Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon alueelle tyypillisiä piirteitä ovat mereen laskevat joet ja jokilaak-

soissa sijaitsevat kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Viljelysmaan osuus vähenee kohti pohjoista. Järviä alueella 

on hyvin vähän. Jokilaaksoissa kylät sijaitsevat usein pienillä kumpareilla. Asutusta on myös jokien rantamilla. 

Limingan seudulla viljelysalueet muodostavat poikkeuksellisen laajan viljelylakeuden. Laaja Hailuodon saari 

on omaleimainen maisemallinen kokonaisuus. 
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Alueelle tyypillisiä maisemia ovat jokien suistoalueiden ja jokilaaksojen asutus ja viljelysmaisemat, lakeuden 

alueen laajat viljelysmaisemat ja rantaniityt sekä rannikkoalueen maankohoamisalueet, rantakerrostumat ja 

dyynikentät.” 

9.3.2 Hankealueen maiseman ja kulttuuriympäristön yleispiirteet 

Hankealue 

Hankealueen maasto on pääasiassa sulkeutunutta ojitettua eri kehitysvaiheissa olevaa metsätalousmetsää. 

Alueella on myös avoimia alueita, kuten suoalueita, avohakkuualueita ja hankealueen koillisreunaan sijoittuvia 

peltoalueita. Alueella on muutamia ojittamattomia suoalueita, ja alueelta poispäin luoteeseen virtaa Hirvioja. 

Hankealue on korkeussuhteiltaan melko tasaista. Maasto kohoaa hieman koillisesta lounaaseen, noin 60 met-

ristä 95 metriin Alueen poikki koillis-lounais suunnassa sekä kaakkois-luoteis suunnassa kulkee tiestöä. Han-

kealue ei ole eikä siellä sijaitse valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita 

tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Alueella sijaitsee useita tervahautoja. 

Hankealueen ja voimaloiden lähiympäristö on lännessä ja etelässä hankealueen kaltaista metsätalousvaltaista 

aluetta. Hankealueen koillispuolella sijaitsee laajempia yhtenäisiä viljelyalueita Siikajoen laaksossa. Siikajoen 

ympäristö on maakunnallisesti arvokas maisema-alue Mankilan - Sipolan kulttuurimaisemat Siikajokivarressa. 

Myös hankealueen eteläpuolella sijaitsee pienempi maakunnallisesti arvokas maisema-alue Viitastenjärven 

rantamaisema. Hankealuetta lähimmät asutuskeskittymät ovat Siikajoen varrella Kerälän ja Sipolan kylissä 

sekä hankealueesta kaakkoon Pulkkilan taajamassa. 

Voimajohtoreitit 

Sähkönsiirtoreitti kulkee pääsääntöisesti talousmetsä- ja suoalueiden poikki, lukuun ottamatta pieniä pelto-

alueita Latvalassa ja Lappiojanperällä. Uusi voimajohto sijoittuu Fingrid Oyj:n olemassa olevan 400 kV voima-

johdon (Metsälinja) ja 220 kV voimajohdon itäpuolelle kohti suunnitteilla olevaa Haapaveden sähköasemaa. 

Sähkönsiirtoreitti kulkee paikoitellen mäkien lähellä tai niiden rinteiden yli esimerkiksi Piipsankalliolla, Kiima-

harjulla ja Rahkovuorella. Sähkönsiirtoreitti VEB kulkee luonnonsuojelualueen läpi Ollikkaannevan alueella, ja 

vaihtoehto VEA kiertää luonnonsuojelualueen itäkautta. Voimajohtoreitit eivät kulje valtakunnallisesti, maa-

kunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tai rakennettujen kulttuuriympäristöjen läpi. Säh-

könsiirtoreitin pääte suunnitellulla sähköasemalla sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan Pyhäjokilaakson, Mus-

tikkamäen ja Sulkakylän kulttuurimaiseman rajalla. 

9.3.3 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Suunniteltujen voimaloiden teoreettisella näkyvyysalueella (alle 30 kilometriä voimaloista) ei sijaitse valtakun-

nallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Limingan lakeuden kult-

tuurimaisema, sijaitsee noin 30,4 km etäisyydellä suunnitelluista voimaloista pohjoiseen (Kuva 9.12). 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (RKY) antavat alueellisesti, ajallisesti 

ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. 

Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009), lähimmät 

kohteet sijaitsevat yli 10 kilometrin etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista voimaloista. Alle 30 kilometrin etäi-

syydellä suunnitelluista voimaloista on 9 RKY-kohdetta (Kuva 9.11, Taulukko 9.3). Lähimmät RKY-kohteet ovat 

Rantsilan kirkko ja vanha raitti sekä Vareksen tila noin 11–12 km etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista voi-

maloista pohjoiseen.  
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Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen teoreettisella näkyvyysalueella alle 3 km etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti 

arvokkaita maisema-alueita. Haapaveden kotitalousoppilaitos (RKY-kohde) on alle 3 km etäisyydellä suunni-

tellun sähkönsiirtoreitin länsipuolella.  

Kuvaukset kohteista on haettu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

RKY -sivulta. 

Taulukko 9.3Taulukko 9.3 Tuulivoimapuiston teoreettisella näkyvyysalueella (30 kilometriä) sijaitsevat valtakunnallisesti 
arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet (RKY) (alle 30 kilometrin etäisyydellä ei ole valtakunnallisesti 
arvokkaita maisemia tai arvokohteita). 

Status Valtakunnallinen kohde Etäisyys lähimmästä voi-

malasta 

Kohteet välialueella 7–14 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Rantsilan kirkko ja vanha raitti n. 11,2 km, Siikalatva 

RKY 2009 Vareksen tila n. 12,8 km, Siikalatva 

Kohteet kaukoalueella 14–30 km etäisyydellä tuulivoimaloista 

RKY 2009 Kärsämän kylä n. 14,2 km, Siikalatva 

RKY 2009 Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä n. 18,9, Siikalatva 

RKY 2009 Saviselkä-Piippola –maantie n. 19,5 km, Siikalatva-

Kärsämäki 

RKY 2009 Lampinsaaren kaivosyhdyskunta n. 26,1 km, Raahe 

RKY 2009 Haapaveden kotitalousoppilaitos n. 26,3 km, Haapavesi 

RKY 2009 Haapaveden vanhantien raitti n. 27,6 km, Haapavesi 

RKY 2009 Haapasepän tila n. 29,5 km, Tyrnävä 
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Kuva 9.11 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön arvokohteet (RKY) hankealueen ja 
sähkönsiirtoreittien lähiympäristössä. 

 

Rantsilan kirkko ja vanha raitti 

”Rantsilan kirkonkylässä on säilynyt 1900-luvun alkupuolen kirkonkylille tyypillinen rakenne ja rakennuskantaa 

Siikajokea seurailevan maantien varressa. 

Kirkonkylän julkiset rakennukset ja asuinrakennukset ovat on tiiviinä nauhana Siikajoen itärannan harjanteella 

joen suuntaisen vanhan maantien varressa. Kirkko on harjanteen laella Toppilankankaalla. Kirkonkylän 
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julkisista rakennuksista mainittakoon keisari Aleksanteri II:n mukaan nimetty koulu, manttaalikunnan lainajy-

vämakasiini ja matkustajakoti. Lainamakasiini on toiminut suojeluskuntatalona, seurakuntatalona ja kotiseu-

tumuseona. Jokirannassa on ajalleen tyypillinen, 1920-luvulla valmistunut meijeri. Betonirakenteinen, valke-

aksi rapattu rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäisen asunsa. Rakennuskanta on muuten osin vaatimatonta 

tai uusiutunutta. 

Hongikossa seisovassa pohjakaavaltaan tasavartisessa ristikirkossa on ristivarsien päistä aumattu vesikatto. 

Ristikeskuksessa on vesikaton sisäjiireistä kohoava pieni lanterniini. Kirkon nykyinen ulko- ja sisäasu on 1800- 

ja 1900-lukujen vaihteessa tehdystä jugendisoivasta uudistuksesta. Sakariston kirkkosalista erottavan yläreu-

nastaan rokokoomaisesti kaartuilevan alttariseinän maalaustriptyykin, jonka aiheina ovat Ristiinnaulittu, Ylös-

nousemus ja Getsemane, on tehnyt Mikael Toppelius 1788. Saarnastuolin maalauskäsittely vuodelta 1794 on 

myös hänen käsialaansa. 

Kirkon länsipuolella oleva pohjalainen renessanssitapuli on kirkkoa vanhempi. Kirkkotarhaan liittyy lisäksi 

vanha "ullakoksi" kutsuttu ruumishuone. Kirkkoaukion edustalla on Rantsilan kappalaisena 1775-1785 toimi-

neen mm. kansanperinteen kerääjänä sekä uskonto- ja kansankulttuurin tutkimuksen uranuurtajana tunnetun 

Christfried Gananderin muistopatsas.” 

Vareksen tila 

”Vareksen tilan Siikajokivarressa edustaa vaurasta pohjoispohjalaista talonpoikaisrakentamista 1800-luvun 

puolivälistä. 

Vareksen tila sijaitsee Siikajoen viljelysmaiseman länsireunalla, Rantsila-Mankila -tien varressa lähellä Rantsi-

lan kirkonkylää. Pihapiirissä, joka on rakennettu neljältä sivulta, on kaksi asuinrakennusta ja kaksi pitkää ait-

taa. Molemmat asuinrakennukset on mainittu jo vuoden 1847 katselmuspöytäkirjassa. Lisäksi pihassa on tuol-

loin ollut kolmas asuinrakennus nykyisen sauna- ja varastorakennuksen paikalla. 

Karjapiha on asuinpihan länsipuolella, vilja- ja ruoka-aitat asuinpihan eteläpuolella. Umpipihan ulkopuolella 

on navetta ja alueelle tyypillisiä aittoja, kuten kaksikerroksinen, aikaisemmin läpiajettava isoluhti, pieni pos-

kellinen otsa-aitta ja jalka-aitta.” 

Kärsämän kylä 

”Kärsämän kylä on esimerkki Pohjois-Pohjanmaan jokivarsikylien takamaille, maantien varteen syntyneestä 

ulkotila-asutuksesta. 

Kärsämän kylä sijaitsee soisen maaston keskellä avautuvalla kapealla peltoaukealla, jonka halki virtaa pieni 

mutkitteleva Kärsämänjoki. Kärsämän kylän tilat ovat entisiä Temmeksen, Limingan ja Lumijoen ulkotiloja. 

Kylä koostuu useasta itsenäisestä, umpipihan muotoon rakennetusta pihapiiristä, joissa on runsaasti histori-

allisesti arvokasta rakennuskantaa, niin päärakennuksia kuin harmaita talousrakennuksia. Kylällä ja rakennus-

ryhmillä on voimakas historiallinen leima. 

Kylän halki kulkeva maantie on 1700-luvun lopulla linjatun Savon kesätien paikalla.” 

Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä 

”Piippolan kirkonkylässä muodostavat kirkko, pappila ja kantatalojen pihapiirit polveilevassa Lamujokivar-

ressa tärkeän, pääosaltaan 1800-luvun rakennusperinnettä edustavan historiallisen ulottuvuuden muuten uu-

disrakennetussa taajamassa. 
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Lamujoki mutkittelee Piippolan kirkonkylän kohdalla itä-länsi -suuntaisena yhtenäisen peltoviljelysaukean 

halki. Piippolan kirkonkylä on kasvanut jokivarteen Simon Jylkän rakentaman, 1770 valmistuneen puukirkon 

ympärille. Joen mutkassa on Isopappila aittoineen. Jokivarressa ovat kirkonkylän kantatalot, joista mainitta-

koon erityisesti Anttilan pihapiiri kirkon vieressä sekä Lassila, Tuomaala, Piippo ja Jukola. 

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

Saviselkä-Piippola –maantie 

”Saviselkä-Piippola -maantie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastammaan tienpidon 

historiaa Suomessa. 

Maantie Kärsämäen Saviselästä Piippolaan on osa Oulun ja Savon välistä vanhaa maantieyhteyttä. Sorapääl-

lysteisestä vanhasta maantiestä on museotietä 23 kilometrin osuus. Tie kulkee halki osittain asumattomien 

metsätaipaleitten ja polveilee maastossa noudattaen vanhojen talviteiden ja kyläteiden linjauksia.” 

Lampinsaaren kaivosyhdyskunta 

”Lampinsaari on Outokumpu Oy:n syrjäiselle seudulle 1953 perustama kaivosyhdyskunta asuinalueineen ja 

palveluineen. Alue on pääosin 1950-luvulta, mutta saanut lopullisen muotonsa 1970-luvulla. 

Kaivosalue sijaitsee Lampinsaaren ja Ristonahon metsäsaarekkeilla laajojen suoalueiden keskellä. Alueen ark-

kitehtuuri on W.G. Palmqvistin suunnittelema ja rakennusten sijoittelun on suunnitellut arkkitehti Blomstedt. 

Väljä ruutuihin perustuva kaava rakentuu kaivokselle johtavan pääkadun varaan. Sen pohjoispuolella on ruu-

tukaavaan sijoitetut asuinrakennukset ja kadun eteläpuolella yhdyskunnan julkisten rakennusten lisäksi myös 

johtajien asunnot. 

Kaivoksen työntekijöitä varten rakennetut erityyppiset rakennukset, kerrostalot, paritalot ja omakotitalot, on 

ryhmitelty alueelle hierarkkisesti. Tyyppitaloja on myös muilla Outokummun kaivos- ja tehdaspaikkakunnilla.” 

Haapaveden kotitalousoppilaitos 

”Haapaveden kotitalousoppilaitos on Suomen ensimmäinen tytöille tarkoitettu talouskoulu. Koulun eri-ikäiset 

rakennukset yhdessä naapuripihapiirien kanssa muodostavat tiiviin rakennusryhmän viljelysten keskellä. 

Haapaveden kotitalousoppilaitos sijaitsee Haapaveden kirkonkylän itäpuolella, Haapajärveen viettävällä rin-

teellä Mustikkamäen viljelysaukean keskellä. 

Arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema vanha koulurakennus vuodelta 1911. Kaksikerroksisen huvilamaisen ra-

kennuksen arkkitehtuurissa näkyy jugendin tyylipiirteitä. Vanhaan koulurakennukseen liittyy alkuperäinen 

muotopuutarha, josta avautuu kaunis näkymä alas järvelle. Oppilaitokseen kuuluu 300 ha opetustila. Koulun 

rakennuksiin kuuluu lisäksi mm. kolme vanhaa aittaa.” 

Haapaveden vanhantien raitti 

”Haapaveden kirkonkylän läpi kulkevan Vanhatien raitin luonteva, rinnettä myötäilevä linjaus ja mittakaaval-

taan yhtenäinen rakennuskanta muodostavat edustavan kokonaisuuden, joka kuvastaa maamme kirkonky-

lissä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tapahtunutta kehitystä. Raitin tuntumaan on keskittynyt joukko 

kirkonkylän kantataloja ja pitäjän virkamiesten huvilamaisia asuinrakennuksia sekä julkisia että liikerakennuk-

sia pihapiireineen. 

Raitin länsiosassa rakennuskannaltaan ja ympäristöltään merkittäviä ovat mm. Mäkitalon 1910-luvun talon-

poikaistalo ja Käräjäojan talo vuodelta 1903, Castrenin talo 1930-luvulta ja Einolan virkamiestalo, joka on ollut 
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maanmittausinsinööri Gestrinin asuin- ja toimistotalo. Raitin keskiosalla ns. Tähtelän alueella sijaitsevat Täh-

telän vanhan kievarin lisäksi Kauppisen vuodelta 1865 olevan kauppakartanon ehyt pihapiiri, Jyringin pihapiiri, 

entiseen kunnantupaan sijoitettu koulumuseo sekä kaksikerroksinen pankkirakennus. Raitin itäosassa sijaitse-

vat Myyrilän lääkäritalo 1920-luvulta, Rauhaniemi pihapiireineen ja puukujineen, Rauhala, Leppälahti 1920-

luvulta sekä Karvosen talo 1930-luvulta, Kumpula ja Sanen talo. Rauhaniemi, Rauhala ja Sanen talo ovat olleet 

virkamiestaloja. Uusinta rakennuskantaa edustavat ydinkeskustan liike- ja hallintorakennukset rikkovat perin-

teistä mittakaavaa ja kylärakennetta. 

Raitista erkanevan tien päässä järven rannalla on Haapaveden vanha pappila 1600-luvun lopulta periytyvällä 

paikalla.” 

Haapasepän tila 

”Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko edustavat Pohjanmaan lakeudella nauhamaisesti jokivarsiin keskitty-

nyttä kirkonkylien vanhaa asutusta. Temmeksen kirkonkylän vanhimpiin tiloihin kuuluvan Haapasepän piha-

piirin arkaainen yleisilme muodostuu harmaista hirsipintaisista rakennuksista. Temmesläinen talollisen Antti 

Louetin 1760-luvulla rakennuttama kirkko joen toisella rannalla kuuluu viimeisiin länsitornillisiin tukipilarikirk-

koihin. 

Haapasepän tila on Temmeksen kirkonkylän vanhimpia tiloja. Se sijaitsee Temmesjoen peltoaukeaa lännessä 

reunustavalla mäntykennäällä, jonne tullaan Temmesjoen yli Haapaniemen talon vieressä oleva siltaa ja piha-

piirin läpi kulkevaa tietä pitkin. Tilan neljältä sivustalta rakennetun pihapiirin rakennuksia ovat kaksi asuinra-

kennusta, navetta ja pitkä luhtiaitta, johon on alkujaan rakennettu läpikuljettava sola. Pihatanner on vuosisa-

tojen kulutuksessa syntynyttä nurmea. Pihapiirin ulkopuolella on kaksi erittäin iäkästä aittarakennusta, joista 

toisessa on vuosiluku 1638. Rakennuksia ympäröivässä maastossa, joka kohoaa Temmesjoen peltolaaksosta, 

kasvaa vanhoja leveitä mäntyjä ja katajia. 

Temmeksen puinen, päätytornillinen pitkäkirkko 1760-luvulta on viimeinen pohjalaista hirsiarkkurakennetta 

käyttäen toteutettu puukirkko. Runkohuoneen pohjoissivulla on sakaristo ja eteläsivulla matala kylkiäinen vuo-

delta 1847. Vieressä on hautausmaa, jota ympäröivässä kiviaidassa on hirsinen porttihuone vuodelta 1771 

(Louet). Porttihuoneen edustalla, vanhan Savontien varressa, on puusta veistetty suurikokoinen, hattupäinen 

vaivaisukko vuodelta 1858 (Juho Kandelberg).” 

9.3.4 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita alle 20 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista on 

viisi, ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteita kolme (Taulukko 9.4). Kohteet on esitetty kuvassa (Kuva 

9.12). Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen teoreettisella näkyvyysalueella alle 3 km etäisyydellä on reitin etelä-

osassa maakunnallisesti arvokas maisema-alue Pyhäjokilaakson-Mustikkamäen-Sulkakylän kulttuurimaisema. 

Lisäksi sähkönsiirtoreitin vaihtoehto VEB on alle 3 kilometrin etäisyydellä Vaitiniemen kulttuurimaisema-alu-

eesta. Sähkönsiirtoreittien teoreettisella näkyvyysalueella ei sijaitse maakunnallisesti arvokkaita rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteita. 

Maisema-alueiden kuvaukset on poimittu Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-

kaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnista vuodelta 2013–2015. Rakennetun kulttuuriym-

päristön kohteiden kuvaukset on poimittu Siikalatvassa vuonna 2015 tehdystä Pohjois-Pohjanmaan rakenne-

tun kulttuuriympäristön inventoinnista. Kohdekuvaukset on esitetty kohteista, jotka sijaitsevat alle 14 kilo-

metrin etäisyydellä voimaloista. 
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Taulukko 9.4  Alle 20 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. 

Status Maakunnallinen kohde Etäisyys lähimmästä voi-

malasta 

Kohteet alle 7 km etäisyydellä voimaloista 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Mankilan – Sipolan kulttuurimaisemat Siikajo-

kivarressa 

n. 1,3 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Viitastenjärven rantamaisema n. 1,8 km, Siikalatva 

Kohteet 7–14 km etäisyydellä voimaloista 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Junnonojan – Koskenrannan kulttuurimai-

sema Lamujokivarressa 

n. 7 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas ra-

kennettu kulttuuriympäristö-

alue 

Pulkkilan raitti n. 7,3 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas ra-

kennettu kulttuuriympäristö-

alue 

Koskenranta n. 7,6 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas ra-

kennettu kulttuuriympäristö-

alue 

Kurikkakangas ja Nivat n. 13,4 km, Siikalatva 

Kohteet 14–20 km etäisyydellä voimaloista 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaise-

mat Siika- ja Neittävänjokivarsilla 

n. 14,5 km, Siikalatva 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Vaitiniemen kulttuurimaisema n. 15,4, Haapavesi 
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Kuva 9.12 Maiseman ja kulttuuriympäristön maakunnallisesti arvokkaat kohteet hankealueen ja sähkönsiirtoreittien 
läheisyydessä. 

Mankilan – Sipolan kulttuurimaisemat Siikajokivarressa 

”Maisema-alue tukeutuu Siikajokeen. Maisema-alueen pohjoisosassa sijaitsee Siikajokeen laskeva Mankilan-

järvi. Maisema on pääpiirteissään varsin tasaista. Paikoin jokilaaksoa ympäröivät kumpuilevat kangasmaat. 

Kapeaa jokilaaksoa reunustavat molemmin puoli laajat, asumattomat suovaltaiset alueet. Maaston tasaisuu-

desta johtuen kapeassa uomassa virtaava Siikajoki ei juuri näy maisemassa.” 

”Nykyään viljelyskäytössä olevat peltoalueet ympäröivät Siikajokea yhtenäisenä nauhana. Paikoin viljellyn 

maan vyöhyke on kapea, kangasmaiden ja suoalueiden rajaama, ja paikoin taas peltoalueet muodostavat laa-

joja tasaisia viljelysaukeita. Kokonaisuutena jokilaakson viljelysvyöhyke on kuitenkin varsin kapea ja paikoin 
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metsäalueiden katkoma. Maisemakuvalle on ominaista pienipiirteisyys ja vaihtelevuus. Asuinpaikat sijaitsevat 

viljelysalueiden ympäröiminä yksittäisinä pihapiireinä jokitörmillä lähellä jokea sekä yksittäisinä pihapiireinä 

tai muutamien pihapiirien muodostamina ryhminä jokea reunustavilla pienillä kumpareilla.” 

Viitastenjärven rantamaisema 

”Maisema-alueen keskuksena on Viitastenjärvi. Se on pieni, laajojen asumattomien metsä- ja suoalueiden ym-

päröimä järvi. Järveä ympäröivät kangasmaat, Makkosenkangas, Ahonkangas, Hautakangas ja Hyttikangas. 

Niitä ympäröivät laaja-alaiset suovaltaiset metsäalueet. Järven kaakkoispuolella on Vasikkanevan suoalue. 

Viitastenjärven maisema-alueella yhdistyvät maaseudun kulttuurimaisemat ja loma-asutus. Järven länsi- ja 

pohjoisrannoilla on edelleen viljelyskäytössä olevia pienialaisia peltoalueita ja vanhaa asutusta. Pihapiireissä 

on myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Lisäksi järven ympärillä on loma-asutusta. 

Leimaa-antava piirre maisemassa on järven rantoja myötäillen kulkeva tie, joka kiertää lähes koko järven ym-

päri. Tieltä avautuu hienoja näkymiä järvelle ja sen yli.” 

Junnonojan – Koskenrannan kulttuurimaisema Lamujokivarressa 

”Kulttuurimaisemakokonaisuus sijaitsee Lamujoen varrella Pulkkilan kirkonkylän lounaispuolella. Kapea Lamu-

joki virtaa kiemurtelevassa ja kaartelevassa uomassa. Joen mutkissa on useita koskipaikkoja. Laakkolan koil-

lispuolella joki tekee laajan lenkin luoteeseen. Jokilaaksoa ympäröivät maastonmuodoiltaan loivapiirteiset, 

suovaltaiset selännealueet. Jokeen nähden poikittaisina, luode-kaakko-suuntaisina harjanteina maisemassa 

erottuvat Hyppyriharju Laakkolassa ja Launolankangas.” 

”Koskenrannassa viljelysalueiden ympäröimät pihapiirit sijaitsevat harvana nauhana joen partailla. Maisema-

kuvaa elävöittävät paikoin jokivartta myötäileviltä teiltä pihapiireihin johtavat puukujanteet. Junnonojalla pi-

hapiirit ryhmittyvät viljelysalueiden keskelle vanhojen, osittain jo katoamassa olevien kapeiden tielinjausten 

varsille ja teiden risteyskohtien ympärille. Tielinjausten muutokset antavat alueelle hiukan sekavan ilmeen. 

Junnonojalla on komeita esimerkkejä talonpoikaisesta rakentamisperinteestä.” 

Pulkkilan raitti 

”Pulkkilan raitti on hieno ja arvokas kokonaisuus. Se on edustava esimerkki perinteisestä raittimiljööstä. Rai-

tilla ovat monin paikoin säilyneet hyvin maaseudun kirkonkylille vanhastaan tyypilliset ominaispiirteet. Vanhat 

rakennukset sijaitsevat raitin varsilla harvana mutta yhtenäisenä nauhana. Katutila on selkeästi rajautuva. 

Asuinrakennukset ja liikerakennukset sijaitsevat tien suuntaisina raitin varressa, talousrakennukset pihapiirien 

ympärillä niiden takana. Pohjoisessa raitin päätteenä ja tärkeimpinä maamerkkirakennuksina erottuvat 

vuonna 1843 valmistunut tapuli ja vuonna 1909 valmistunut kirkko. 

Kokonaisuudelle on tyypillistä kerroksellisuus. Vanhimmat rakennuksista ovat peräisin 1800luvun lopulta ja 

1900 luvun alusta, uusimmat 1900-luvun lopulta. Raittia rajaavat rakennusten ohella kookkaat puut. 

Raitin vanhinta rakennuskantaa edustaa Oravan pihapiiri, jonka päärakennuksen vanhin osa on 1700luvun 

savupirtin hirsikehä. 1800luvun rakennuskantaa raitilla edustaa vuonna 1843 valmistuneen tapulin lisäksi Ko-

posen kauppakartano, Näsi ja Rinne. Vuonna 1909 valmistunut kirkko on Pulkkilan kolmas. 1920-luvun raken-

nuskannasta mainittakoon Simojoen pihapiiri. Jälleenrakennuskauden rakentamista edustaa muun muassa 

entinen kunnantalo, terveystalo, osuusliikkeen myymälän vanha puoli sekä puunhankintakonttori. 

Vaikka kaikki raitin varrella sijaitsevista vanhoista rakennuksista eivät itsessään ole erityisen arvokkaita, ovat 

ne tärkeitä ja arvokkaita osana maakunnallisesti arvokasta miljöökokonaisuutta.” 



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 87/167 

 

Koskenranta 

”Koskenrannan alue sijaitsee Lamujoen varressa Pulkkilan kirkonkylästä lounaaseen. Joki kulkureittinä on 

määrittänyt vanhojen pihapiirien ja peltojen rytmittymistä. Avoimet peltoaukeat ja Lamujoen molemmin puo-

lin kulkevilta teiltä aukeavat joki- ja viljelysmaisemanäkymät ovat tärkeä osa Koskenrannan alueen luonnetta. 

Koskipaikat ja sillat ovat maisemallisesti erittäin kauniita viljelysmaiseman keskellä. 

 

Vanhat yhtenäiset pihapiirit: Junnonaho, Väinölä, Koivisto, Junttola, Kyöstilä ja Niemi, ryhmittyvät jokivarteen 

nauhamaisena jatkumona. Lähimpänä kirkonkylää jokivarressa sijaitsee myös Pulkkilan pappila. Vanhaa ra-

kennuskantaa on myös monissa muissa Koskenrannan alueen ajallisesti kerroksellisissa pihapiireissä. Osa si-

jaitsee viljelysmaiden keskellä, hieman etäämmällä jokirannasta. 

 

Koskenranta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Junnonojan – Koskenrannan kulttuu-

rimaisema Lamujokivarressa.” 

Kurikkakangas ja Nivat 

”Kurikkakankaan ja Nivojen alue Alipään kylällä on edustava esimerkki Siikajokivarren talonpoikaisesta raken-

nusperinteestä. Siikajokilaaksolle tyypilliseen tapaan pihapiirit sijaitsevat pieninä rykelminä alavan viljelysmai-

seman ympäröimillä kumpareilla joen molemmin puolin. 

 

Kurikan ja Naamanka-Ylitalon talouskeskuksien perinteiset rakennukset muodostavat viljelysmaiseman ympä-

röimälle mäelle kulttuurihistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden. Kiljontieltä mäelle johtaa puiden rajaama 

kaartuva tie, josta avautuu näkymiä vanhoihin rakennuksiin. 

 

Kohde kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Mankilan – Sipolan kulttuurimaisemat Sii-

kajokivarressa.” 

9.3.5 Paikallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Alle 14 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista on yhteensä 7 paikallisesti arvokasta kohdetta (Kuva 

9.13, Taulukko 9.5). Kuvaukset alle 7 kilometrin etäisyydellä sijaitsevista kohteista on poimittu vuoden 2015 

Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnista. 

Sähkönsiirtoreittien teoreettisella näkyvyysalueella (3 km) ei ole paikallisesti arvokkaita maiseman tai raken-

netun kulttuuriympäristön kohteita. 

Taulukko 9.5 Alle 14 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsevat paikallisesti arvokkaat kohteet. 

Status Paikallinen kohde Etäisyys lähimmästä voi-

malasta 

Kohteet alle 7 km etäisyydellä voimaloista 

Paikallisesti arvokas kohde Pahaoja (nyk. Hyväoja) n. 4,8 km, Siikalatva 

Kohteet 7–14 km etäisyydellä voimaloista 

Paikallisesti arvokas kohde Pulkkilan raitti n. 7,3 km, Siikalatva 

Paikallisesti arvokas kohde Koskenranta n. 7,6 km, Siikalatva 
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Status Paikallinen kohde Etäisyys lähimmästä voi-

malasta 

Paikallisesti arvokas kohde Männistönkangas n. 10,2 km, Siikalatva 

Paikallisesti arvokas kohde Karhukangas n. 11,8 km, Siikalatva 

Paikallisesti arvokas kohde Kurikkakangas ja Nivat n. 13,4 km, Siikalatva 

Paikallisesti arvokas kohde Isokylä n. 13,7 km, Siikalatva 

 

 

Kuva 9.13 Maiseman ja kulttuuriympäristön paikallisesti arvokkaat kohteet hankealueen ja sähkönsiirtoreittien 
läheisyydessä. 

Pahaoja (nyk. Hyväoja) 
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”Hyväojan pihapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla Kestiläntien varressa. Pihapiirin muodostavat Päärakennus, 

kaksi puojia ja suurikokoinen navetta. Asuinrakennuksen takana virtaa puro. Hyvin alkuperäisenä säilynyt pi-

hapiiri edustaa maaseudun vanhaa rakennusperinnettä. Kookas jälleenrakennuskauden navetta on edustava 

esimerkki oman aikakautensa maatalousrakentamisesta.” 

9.3.6 Maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sähkönsiirtoreittien ympäris-

tössä 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen teoreettiselle näkyvyysalueelle alle 3 kilometrin päähän voimalinjoista ei si-

joitu valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen lähiympä-

ristöön sijoittuu kolme maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja yksi rakennetun kulttuuriympäristön 

kohde (Taulukko 9.6). 

Taulukko 9.6 Maisema-alueiden kohteet alle 3 km etäisyydellä sähkönsiirtoreitistä. 

Status Maakunnallinen kohde Etäisyys sähkönsiirtorei-

tiltä 

Kohteet alle 3 km etäisyydellä sähkönsiirtoreitiltä molemmissa vaihtoehdoissa 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Pyhäjokilaakson, Mustikkamäen ja Sulkakylän 

kulttuurimaisema 

n. 0 km, Haapavesi 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Viitastenjärven rantamaisema n. 2,3 km, Siikalatva 

RKY 2009 Haapaveden kotitalousoppilaitos n. 2,4 km, Haapavesi 

Maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue 

Vaitiniemen kulttuurimaisema n. 2,7 km, Haapavesi 

 

9.3.7 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön  

Vaikutusten tunnistaminen 

Maisemavaikutusten arviointityössä tarkastellaan tuulivoimapuistojen ja niihin liittyvien sähkönsiirtorakentei-

den toteuttamisesta johtuvia maiseman ja kulttuuriympäristöjen rakenteen, luonteen ja laadun muutoksia. 

Maiseman luonteen muuttumisen kautta syntyy silmin havaittavia vaikutuksia, joiden voimakkuus ja havait-

tavuus riippuvat paljon tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulko-

näköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja 

sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektii-

vinen asia, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa saattavat muuttaa alueen luonnetta muuttamalla luon-

nonmaiseman ihmisen muovaamaksi maisemaksi tai muuttamalla maiseman mittasuhteita. Se, kuinka paljon 

voimalat hallitsevat maisemakuvaa, riippuu myös maiseman luonteesta ja siitä, minkälaisia muita elementtejä 

maisemakuvaan kuuluu, ei ainoastaan siitä, kuinka paljon voimalat näkyvät tarkastelupisteeseen. 
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Vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden suuresta koosta johtuen visuaaliset muutokset maisemassa voivat ulottua laajallekin alu-

eelle. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden 

peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Voimaloiden korkeudesta huolimatta niiden havaittavuus 

lähialueella saattaa olla varsin heikko, ellei voimaloiden ja tarkastelupisteen välille jää riittävän laajaa avointa 

aluetta. Tällaisia avoimia maisematiloja muodostavat muun muassa peltoaukiot, avosuot ja laajat vesistöt. 

Toisaalta melko vähäinenkin pihapuusto ja sopivasti sijoittuneet rakennukset voivat vähentää merkittävästi 

voimaloiden havaittavuutta ja hallitsevuutta maisemassa.  

Ympäristöministeriön oppaassa (Weckman 2006) on todettu tuulivoimaloiden näkymisestä seuraavaa: ”Yleis-

täen 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 au-

rinkoisella säällä pyörivien roottorien lavoista heijastuvat pienet valonsäteet. Tämä niin sanottu ”vilkkumis-

efekti” korostaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä.” (Weckman 2006) 

Vaikutusten arvioinnissa on totuttu käyttämään Ympäristöministeriön oppaan (Weckman 2006) toteamuk-

seen perustuen seuraavia etäisyysvyöhykkeitä: 0–5 kilometriä, 5–12 kilometriä, 12–25 kilometriä ja 25–30 ki-

lometriä. Oppaan tekemisen jälkeen tuulivoimaloiden koko on kuitenkin kasvanut huomattavasti ja tämä 

seikka väistämättä vaikuttaa myös niiden hallitsevuuteen ja näkymiseen maisemassa. Voimala, jonka koko-

naiskorkeus on 300 metrin luokkaa voi edelleen olla huomiota herättävä 5–7 kilometrinkin 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 lähialueella. Lisäksi 

mitä kauemmas mennään, sitä hankalampaa tuulivoimalan erottaminen on, ellei sää ole todella selkeä. 

Tuulivoimapuiston vaikutusten arvioinnissa maisemavaikutuksia tarkastellaan etäisyysvyöhykkeittäin: 

”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 avoti-

loissa huomiota herättävä elementti maisemassa 

• Lentoestevalot erottuvat pimeällä 

”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 hal-

litsevuutta etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimapuiston rakenteet ”sulautuvat” 

kaukomaisemaan. 
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• 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). Lähialuee-

seen sisältyy voimaloiden dominanssivyöhykettä (noin 10 x voimaloiden napakorkeus), jonka alueella voima-

lat näkyessään dominoivat maisemaa. Kaukoaluetta (14–25 kilometriä) tarkastellaan hieman yleispiirteisem-

mällä tasolla. Teoreettisen maksiminäkyvyysalueen (25–30 kilometriä) osalta tehdään yleispiirteinen tarkas-

telu.  

Esimerkkikuvassa (Kuva 9.13) havainnollistetun voimalan kokonaiskorkeus on noin 200 metriä. Kaaviokuvasta 

saadaan yhtälö, jonka perusteella voidaan laskea näkyvätkö voimalat valittuun kohteeseen: (voimalan koko-

naiskorkeus / etäisyys) = (näkemäesteen korkeus / katvealueen laajuus). Kaavan mukaan saadaan laskettua 

esimerkiksi, että yhden kilometrin etäisyydeltä tarkasteltaessa noin 20 metriä korkea puusto jättää tasaisessa 

maastossa taakseen noin 100 metrin laajuisen katvealueen, eli havainnoija voi seistä noin kilometrin etäisyy-

dellä voimaloista näkemättä niitä, jos välissä on enintään 100 metrin laajuinen avoin alue. 

 

Kuva 9.14 Esimerkkikuva pienialaisen puuston tai muun näkemäesteen vaikutuksesta sen taakse jäävän katvealueen 
laajuuteen. 

Vaikutusten arviointi painottuu lähialueille, sillä maisemavaikutukset ovat useimmiten voimakkaimmat lähi-

alueilla, jos voimalat ovat sieltä havaittavissa. 10–14 kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat 

näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä joh-

tuen. Kaukomaisemassa voimalat tai niiden osat ovat havaittavissa maisemassa horisontin ja puuston latvus-

ton yläpuolella, mutta voimalat eivät alista maiseman etualalla olevia elementtejä. Hyvissä sääolosuhteissa 

tuulivoimaloiden tornit voitaneen erottaa jopa 20–30 kilometrin etäisyydeltä, mutta tällöin ne sulautuvat 

osaksi suurmaisemaa.  

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 maisemaelementtei-

hin, ennen kuin häviää näkyvistä. 

Voimajohdon vaikutusten arvioinnissa maisemavaikutuksia tarkastellaan etäisyysvyöhykkeittäin: 
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”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 9.15 kokoaa yhteen voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kuva 9.15 Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Maisema-arkkitehdit Byman ja Ruokonen Oy 2001). 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen ja ympäristön nykytilan kuvauksessa sekä tulevassa vaikutusten arviointityön pohjana käytetään 

mm. seuraavia selvityksiä ja lähdemateriaaleja: 

• Maisemanhoito ‒ Maisematyöryhmän mietintö I (Ympäristöministeriö 1992)  

• Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, osa 2 (Ympäristöministeriö 1993)  



 

 

 FCG Finnish Consulting Osmontie 34 010 4090 

 Group Oy 00601 Helsinki www.fcg.fi 93/167 

 

• Tuulivoimalat ja maisema. (Weckman 2006)  

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriö 2016a)  

• Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa (Ympäristöministeriö 2016b)  

• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa (Ympäristöministeriö 2013) 

• Maastokatselmus ja valokuvat (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2022)  

• Kartat, ilmakuvat (Maanmittauslaitos 2022).  

• Maakuntakaavat  

• INSPIRE-aineistot, suojellut alueet (RKY 2009 kohteet) (Museovirasto 2021) 

• Pohjois-Pohjanmaa - Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021 (Ympäristöministeriö 

ja Suomen Ympäristökeskus 2021) 

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

2015)  

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

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

• Kioski-palvelun aineistot (Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristön portaali)  

• Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, osa 2 (Pohjois-Pohjanmaan seutu-

kaavaliitto 1993) 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtöaineistona käytetään muun 

muassa maastokäyntiä, aiempia selvityksiä mm. alueen maisema-alueista, suojelunarvoisista alueista ja eri-

tyiskohteista sekä valo- ja ilmakuvia ja karttoja. 

Arviointityön pohjaksi maisemaa analysoidaan muun muassa tarkastelemalla maisemakuvan kannalta merkit-

tävimpiä näkymäsuuntia ja -alueita, maamerkkejä ja ympäristön yleisluonnetta ja ominaisuuksia.  

Hankkeen yhteydessä laaditaan näkemäalueanalyysi, joka antaa yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille 

voimalat tulisivat näkymään. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan muun muassa havainnekuvien avulla. 

Havainnekuvat laaditaan alueelta tehtyä maastomallinnusta hyödyntäen WindPRO -ohjelmalla. Maastomal-

linnustarkastelun pohjalta tuulivoimapuiston lähiympäristöstä otettuihin valokuviin mallinnetaan tuulivoima-

lat. Mallinnusta varten otettavat valokuvat pyritään ottamaan kohteista, joihin tuulivoimalat olisivat havaitta-

vissa. Valokuvat otetaan kameran objektilla, joka vastaa ihmissilmän näkymää. Havainnekuvia laaditaan eri 

suunnilta ja etäisyyksiltä. 

Arviointityössä arvioidaan sekä tuulivoimapuiston että sähkönsiirron rakenteiden vaikutuksia valtakunnalli-

sesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Paikallisia 

vaikutuksia maisemakuvaan arvioidaan elinympäristön maisemakuvan yleisluonteen muutoksen osalta. Mai-

semalliset yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ovat tärkeä arvioinnin osa-alue. 
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Maisemavaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla tuulivoimapuiston hallitsevuutta yleismaise-

massa sekä tuulivoimapuiston aiheuttaman muutoksen suuruutta nykyiseen maisemakuvaan verrattuna. Ra-

kennetun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat pääosin maisemakuvallisia, koska hankkeet eivät 

aiheuta välittömiä muutoksia arvokkaiden kohteiden rakenteisiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ar-

vioidaan vaikuttaako maisemakuvan muutos kulttuuriympäristön suojeluperusteena olevaan arvoon tai koh-

teen luonteeseen.  

Maisemakuvan muutosten tarkastelualueen painopiste on tuulivoimaloiden maisemallisella lähi- ja välialu-

eella, eli 0–14 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Yleispiirteisesti tarkastellaan vaikutukset kaukoalueella 14–30 

km tuulivoimaloista. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan pääsääntöisesti 

tuulivoimapuiston toiminnan ajalta. Arviot esitetään sanallisina asiantuntija-arvioina. Maisemaan ja rakennet-

tuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioi maisema-arkkitehti. 
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9.4 Muinaisjäännökset 

Hankealueella ei ole ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä (Kuva 9.16). Alle kahden kilometrin etäisyydellä 

voimaloista sijaitsee yksi muinaisjäännöskohde: Jylhänniska hankealueen itäpuolella. Lisäksi muinaisjäännös 

Tervaskangas 1 sijaitsee noin 50 metriä länteen hankealueen lounaisrajasta ja noin 50 metriä länteen suunni-

telluista sähkönsiirtoreiteistä. Alle 500 metrin etäisyydellä suunnitelluista sähkönsiirtoreiteistä ovat Kopisto 2 

(VE-A) sekä Lippiräme (VE-A ja VE-B) -nimiset muinaisjäännöskohteet. Kohteiden kuvaukset on poimittu Mu-

seoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna -sivustolta. Muinaisjäännöskohteet, tervahaudat ja kulttuuri-

perintökohteet otetaan huomioon hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ja jätetään rakennustoimenpitei-

den ulkopuolelle. Karttaan on myös merkitty hankealueella olevat 16 tervahautaa Maanmittauslaitoksen 

maastokartan mukaan.  

  

Kuva 9.16 Hankealueella sijaitsevat tervahautakohteet sekä lähiympäristössä sijaitsevat tunnetut muinaisjäännökset. 
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Jylhänniska (asuinpaikka) 

”Asuinpaikka sijaitsee Lamujoen länsirannalla Jylhän talosta noin 500 m etelälounaaseen, noin 400 m joesta 

länteen olevalla matalalla peltokumpareella. Paikalta on löytynyt kvartsi- ja kvartsiitti-iskoksia ja kivitaltta. 

Kohteesta noin 400 m itään on löytynyt kivitaltta.” 

Tervaskangas 1 (työ- ja valmistuspaikka) 

”Alue on hakkuuaukeaa. Maaperä on kivikoista hiekkamoreenia. Nykyisestä voimajohtolinjasta viitisen kym-

mentä metriä länteen löytyi hyvin säilynyt ja edustava tervanpolttoon liittyvä kokonaisuus.” 

9.4.1 Vaikutukset muinaisjäännöksiin  

Vaikutusten tunnistaminen 

Muinaisjäännökset ovat ihmisten toiminnasta jääneitä kiinteitä tai irtaimia muinaisesineitä. Kaikki kiinteät 

muinaisjäännökset ovat Suomen muinaismuistolain (295/1963) mukaan rauhoitettuja. Kiinteän muinaisjään-

nöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on 

kielletty ilman muinaismuistolain mukaista lupaa. Kiinteiksi muinaismuistoiksi lukeutuvat muun muassa maa- 

ja kivikummut, erilaiset kivirakennelmat ja kiveykset, vanhat haudat ja kalmistot, kalliomaalaukset ja -piirrok-

set. 

Tuulivoimapuiston vaikutukset muinaisjäännöksiin kohdistuvat erityisesti rakentamisvaiheeseen ja sen ai-

heuttamiin mahdollisiin fyysisiin muutoksiin alueen muinaisjäännöksissä. Haittoja voi syntyä tilanteissa, joissa 

muinaisjäännöskohde jää rakennustyön välittömälle vaikutusalueelle. Tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien 

rakenteiden, kuten voimajohtoreittien ja huoltoteiden, perustaminen aiheuttaa työskentelyalueilla riskin mui-

naisjäännösten vahingoittumisesta tai peittymisestä. Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa vaiku-

tuksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä kohteen merkittävyydestä. 

Lisäksi muinaisjäännökset tulee huomioida huolto- ja kunnostustöissä tuulivoimapuiston toiminta-aikana. 

Vaikutusalue 

Vaikutusalueen laajuutta määriteltäessä arvioidaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia muinaisjäännöksiin. Suorat 

vaikutukset rajoittuvat rakentamistoimenpiteiden välittömään läheisyyteen. Epäsuoria vaikutuksia kohdistuu 

muinaisjäännöskohteen tai –alueen kokemiseen äänimaailman tai maiseman muutoksen myötä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin arvioidaan olemassa olevien lähtötietojen sekä maastoinventoinnin perus-

teella. Muinaisjäännöstiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin sekä aiempien hankealueella teh-

tyjen arkeologisten tutkimusten ja selvitysten tietoihin, joita täydennetään hankealueelle laadittavan arkeolo-

gisen inventoinnin tuloksilla.  

Hankkeen yhteydessä toteutettavan muinaisjäännösinventoinnin tavoitteena on suunnittelualueen ennes-

tään tuntemattomien kiinteiden muinaisjäännösten paikantaminen. Selvitys koostuu esitutkimuksesta, maas-

totutkimuksesta sekä raportoinnista. 

Historiallisen ajan asutus-, elinkeino- ja maankäytön historiaa selvitetään kirjallisuuden ja internetistä löyty-

vien historiallisten karttojen avulla. Esihistoriallisten muinaisjäännösten etsimisessä käytetään muinaisranta-

analyysia, maaperäkarttoja, ilmakuvia, laserkeilausaineistoa, lähialueiden muinaisjäännöksiä koskevia tutki-

musraportteja ja Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalin tietoja. 
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Maastoinventoinnissa tarkastetaan voimalapaikat, niiden väliset tie- ja kaapelilinjaukset sekä hankealueella 

olevat muut muinaisjäännöksille potentiaaliset alueet.  

Maastossa kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumentoi-

daan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen mu-

kaan joko GPS -laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan kartta. 

Muinaisjäännösinventoinnista laaditaan raportti ja inventoinnin keskeiset tulokset sekä vaikutusten arviointi 

esitetään YVA-selostuksessa. 

9.5 Kallio- ja maaperä sekä topografia 

Tuulivoimala-alue 

Hankealueen kallioperä koostuu pyrokseenigraniitista, gabrosta, biotiittiparagneissistä (jossa esiintyy 

diabaasijuonia, dioriittiä) ja granodioriitistä. Hankealueella esiintyy määrittelemättömiä siirrosvyöhykkeitä 

sekä magneettinen ja elektromagneettisia muotoviivoja (Kuva 9.17). (GTK 2021a). 

 

Kuva 9.17 Kallioperä hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ympäristössä (GTK Kallioperäkartta 1:200 000) 
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Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole luokiteltuja ja arvokkaita kivi-, kallioalueita, moreenialueita tai tuuli- 

ja rantakerrostumia. 

 

Kuva 9.18 Arvokkaat geologiset muodostumat hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ympäristössä. (SYKE 2008) 

Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:200 000) ja karttatar-

kasteluun. GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Hankealueen maaperä koostuu enim-

mäkseen paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista ja paikoin hienojakoisista maalajeista sekä näitä reunustavista 

sekalajitteisista moreenivaltaisista maalajeista, joiden päällä esiintyy paikoin soistumia tai ohut turpeisia tur-

vemaakerroksia. Hankealueen kaakkoisosassa esiintyy karkearakeisia maalajeja. Hankealueen kaakkois- ja län-

siosassa esiintyy pienialaisia kalliopaljastumia (Kuva 9.19). (GTK 2021b).  

Hankealueella ei ole voimassa olevia kalliokiviaineksen ottolupia. Lähin voimassa oleva ottolupa on hankealu-

een lounaispuolella, Kivinevan alueella (ottolupatunnus 5088), ottomäärä yhteensä 15000 m³, josta on otettu 

jo 9999 m³. 
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Hankealue on maastonmuodoiltaan loivapiirteistä ja sijoittuu pääosin korkeustasolle noin +60…+95 (N2000). 

Maaston yleisviettosuunta alueella on koilliseen. Hankealueen korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat alueen 

lounaisosassa, Viitastenjärven läheisyydessä. Hankealueen topografia on esitetty kuvassa (Kuva 9.20). 

Sähkönsiirtoreitit 

Sähkönsiirtoreittien kallioperä koostuu pyrokseenigraniitista, biotiittiparagneissistä, granodioriitistä, porfyyri-

sestä graniitista, peridotiitistä ja kvartsi-maasälpäporfyyristä. Sähkönsiirtoreitin alueella esiintyy määrittele-

mättömiä siirrosvyöhykkeitä (Kuva 9.17). (GTK 2021a).  

Sähkönsiirtoreitit sijaitsevat Rahkovuoren arvokkaan kivialueen (KIVI-17-069), Korkattivuoren tuulikerrostu-

man (TUU-11-062) ja Korkattivuori-Rahkovuoren kallioalueen (KAO110045) kohdalla (Kuva 9.18). 

Hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon (1:200 000) ja karttatar-

kasteluun. GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000 ei kata hankealuetta. Sähkönsiirtoreitin maaperä koostuu 

koillisosasta pääasiassa paksuista (yli 0,6 m) turvekerroksista ja paikoin sekalajitteisista moreenivaltaisista 

maalajeista. Lounaisosasta maaperä koostuu pääasiassa sekalajitteisista moreenivaltaisista maalajeista, joi-

den päällä esiintyy paikoin soistumia sekä kalliomaasta ja karkearakeisista maalajeista. Sähkönsiirtovaihtoehto 

VE B kohdalla esiintyy paksu (yli 0,6 m) turvekerros (Kuva 9.19). (GTK 2021b). 

 

Kuva 9.19 Maaperä hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ympäristössä (GTK Maaperäkartta 1:200 000). 
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Kuva 9.20 Hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ympäristön topografia (MML Korkeusmalli 2 m 2015, 2021). 
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Sulfidisedimentit ja happamoitumisherkkyys alueella 

Happamat sulfaattimaat esiintyvät Suomessa pääasiassa jääkauden jälkeisen Litorinameren aikoinaan peittä-

millä alueilla, jolloin hankealue alavana rannikon läheisenä alueena lukeutuu tähän vyöhykkeeseen. Happa-

milla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnostaan esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, jotka voivat 

hapettuessaan maankäytön seurauksena aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä raskasme-

tallien liukenemista maaperästä. Happamat sulfaattimaat ovat savea, hiesua tai hienoa hietaa ja usein myös 

liejupitoisia. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy Perämeren rannikkoalueilla noin 100 metrin 

korkeuskäyrän alapuolella.  

Happamien sulfaattimaiden maaperäprofiileissa esiintyy yleisesti sekä todellinen että potentiaalinen hapan 

sulfaattimaa. Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuolella sulfidisedimentit eivät aiheuta haittaa ym-

päristölleen ja täten näitä sedimenttejä kutsutaan potentiaalisiksi happamiksi sulfaattimaiksi. Maankohoami-

sen ja maankäytön muutoksien myötä pohjavedenpinta laskee ja kyseiset kerrokset altistuvat hapettumiselle 

ja sitä kautta myös happamoitumiselle, jolloin niistä tulee todellisia happamia sulfaattimaita.  

GTK on tehnyt rannikkoalueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen kartoitustyötä ja tuottanut tuloksista 

digitaalista aineistoa. Aineistoon sisältyy muinaisen Litorinameren korkeimman rantatason rajaus, jonka ala-

puolella hankealue kokonaisuudessaan sijaitsee. Koko hankealueelta on saatavilla GTK:n 1:250 000 mittakaa-

vaista yleiskartoitusaineistoa happamista sulfaattimaista. Hankealueella sijaitsee yhteensä 12 sulfaattimaiden 

kartoituspistettä. Lisäksi hankealueen ympäristöstä on saatavilla tietoja useista tutkimus- ja kartoituspisteistä. 

Yleiskartoitusaineiston mukaan koko hankealueella on pieni tai hyvin pieni happamien sulfaattimaiden esiin-

tymisen todennäköisyys (Kuva 9.21). Hankealueella tehdyissä kartoituspisteissä ei ole havaittu happamia sul-

faattimaita. Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on suuri noin kahden kilometrin etäisyy-

dellä hankealueesta kaakkoon kohti Siikalatvan keskusta, sekä noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta luoteeseen kohti Kerälän kylää. 

Yleiskartoituskartta antaa yleiskuvan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä valuma-aluekohtaisella (pää-

jako) tasolla. Aineisto on yleistys tai tulkinta maastosta, eikä sitä voida käyttää tarkempaan suunnitteluun. 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee selvittää yksityiskohtaisempien tutkimuksien perusteella ta-

pauskohtaisesti. Hankealueella sulfidisedimenttien esiintyminen on kartoituspisteiden perusteella epätoden-

näköistä, mutta potentiaalisia kohteita ovat suoaltaiden turpeenalaiset maakerrokset, mikäli ne ovat 

hiesupitoisia. GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalvelun tietojen perusteella hankealueella ei esiinny 

hiiltä ja rikkiä sisältäviä mustaliuskejuonia, jotka aiheuttavat sulfaattimaiden tavoin riskin maaperän happa-

moitumiselle 
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Kuva 9.21 Happamien sulfaattimaiden esiintymispotentiaali hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheisyydessä (Lähde: 
GTK). 

. 
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9.5.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Vaikutusten tunnistaminen 

Uuden tiestön, voimalapaikkojen ja sähkönsiirtorakenteiden rakentaminen vaatii maa-ainesten poistoa, lou-

hintaa, läjitystä ja mahdollisesti massanvaihtoa. Vaikutusten suuruus riippuu erityisesti voimaloiden JA voima-

johtopylväiden pohjaolosuhteiden mukaan valittavasta perustamistavasta.  

Tuulivoimapuiston toiminta-aikana voimaloiden huoltojen yhteydessä käsitellään voiteluöljyjä ja muita kemi-

kaaleja. Niiden aiheuttamaa maaperän pilaantumisriskiä tullaan arvioimaan, samoin kuin huollossa käytettä-

vien koneiden öljyvuotoriskiä. 

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuvat pääasiassa rakentamistoi-

menpiteiden alueelle. Tuulivoimapuiston rakentamiselle voi olla vaikutuksia niihin pintavesiin, joiden lähiym-

päristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia maa- ja kallioperään arvioidaan asiantuntija-arviona. Lähtötiedot kerätään ym-

päristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä sekä Geologian tutkimuskeskuksen maa- 

ja kallioperä- sekä happamien sulfaattimaiden aineistoista. 

Vaikutusten laajuutta arvioidaan tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja kantavuutta, raken-

tamisen ajallista kestoa sekä fyysistä ulottuvuutta.  

Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle tarkastellaan 

osana hankkeen ympäristöriskien arviointia.  Sulfaattimaiden ja mustaliuske juonteiden aiheuttamien happa-

mien valuntojen riskiä arvioidaan perustuen GTK:n aineistoihin. 

9.6 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet 

Hankealue sijaitsee Siikajoen vesistöalueella (57), pääasiassa Leuvanojan valuma-alueella (57.028). Itäosaltaan 

hankealue on, Koskitalonkosken valuma-alueella (57.022) ja kaakkoisosaltaan Lamujoen alaosan valuma-alu-

eella (57.069). Hankealueella ei ole järviä tai lampia. Hankealueen eteläpuolella sijaitsee Viitastenjärvi. Han-

kealueen itäosassa sijaitsee Hirvioja, joka laskee Leuvanojaan ja edelleen hankealueen koillispuolella sijaitse-

vaan Siikajokeen. Hankealueen lounaisosassa virtaa Myllyoja. Turvevaltaiset alueet on ojitettu.  

Sähkönsiirtovaihtoehdot sijaitsevat Siikajoen (57) ja Pyhäjoen (54) vesistöalueilla, Leuvanojan valuma-alueella 

(57.028), Naarastenojan valuma-alueella (57.069), Ristisenojan valuma-alueella (57.068), Ainalin valuma-alu-

eella (54.075) ja Piipsanojan valuma-alueella (54.034). Sähkönsiirtovaihtoehtojen kohdilla e ole järviä tai lam-

pia. Sähkönsiirtovaihtojen kohdalla sijaitsee Myllyoja ja muita pienempiä virtavesiä. 

Hankealueen ja sähkönsiirtovaihtoehtojen sijainti 3. jakovaiheen valuma-alueille on esitetty kuvassa (Kuva 

9.22). 
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Kuva 9.22 Hankealueen ja sähkönsiirtovaihtoehtojen sijainti valuma-alueilla ja pintavedet (SYKE: Uomaverkosto 2012, 
Valuma-aluejako 1991) 

Pohjavesialueet 

Hankealue tai sähkönsiirtoreitit eivät sijaitse pohjavesialueilla. Lähimpien pohjavesialueiden sijainti on esitetty 

Kuva 9.23. 

Lähialueen luokiteltuja pohjavesialueita ovat: 

• Sipola (11682001, luokka 2), noin 2,8 km hankealueesta koilliseen 

• Täränperänkangas (11617001, luokka 1), noin 6,8 km hankealueesta kaakkoon 
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• Launolankangas (11617006, luokka 2), noin 6,8 km hankealueesta etelään ja noin 8,0 km sähkönsiir-

tovaihtoehdoista itään 

• Hyppyriharju (11617002, luokka 1), noin 8,5 km hankealueesta etelään ja noin 4,4 km sähkönsiirto-

vaihtoehdoista itään 

• Patalankangas-Ritokangas (11617051, luokka 1), noin 5,3 km hankealueesta länteen ja noin 3,1 km 

sähkönsiirtovaihtoehdoista länteen 

• Osmankivuori (11071025, luokka 1), noin 2,4 km sähkönsiirtovaihtoehdosta länteen 

• Nevalanmäki (11071003, luokka 1), noin 0,3 km sähkönsiirtovaihtoehdosta kaakkoon 

 

Kuva 9.23 Hankealueelle ja sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyyteen sijoittuvat pohjavesialueet (SYKE Pohjavesialueet 
2020) 
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Nevalanmäen (11071003) on 1 luokan vedenhankintaan varten tärkeä pohjavesialue. Sen kokonaispinta-ala 

on 1,16 km² ja varsinainen muodostumisalue 0,46 km². Arvioitu muodostuvasta pohjaveden määrästä on 317 

m³/d. Muodostuma on antikliininen eli pohjavettä ympäristöönsä purkava. Pohjavesialue muodostuu kape-

asta selännemäisestä harjusta, joka on kaakkoisosastaan moreenikerroksen peittämä. Ydinosa on muodostu-

nut etupäässä karkeasta hiekasta, paikoitellen sorasta. Reunaosissa lajittunut maa-aines on hienoa hiekkaa tai 

silttiä. Ydinosan vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä. Hydraulisesti alue on todennäköisesti yhtenäinen. 

Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Pohjaveden laadussa 

on puutteita mm. nitraattipitoisuus on ajoittain korkea. 

9.6.1 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Vaikutusten tunnistaminen 

Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja sähköverkoston rakentamisen maanmuok-

kaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, mikä saattaa hieman lisätä pintavesiin koh-

distuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan perustuen määritettyjen pienten vesistö-

jen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumiseen.  

Teiden ja voimaloiden rakentaminen voi vaikuttaa hankealueen ja sen lähistön pienten vesistöjen valuma-

aluerajauksiin ja sitä kautta vesitaseeseen. Maalle rakennettaessa tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja 

sähköverkoston rakentamisen maanmuokkaustyöt lisäävät väliaikaisesti muokattavan maaperän eroosiota, 

mikä saattaa hieman lisätä pintavesiin kohdistuvaa valuntaa ja kiintoaineskuormitusta. Vaikutuksia arvioidaan 

pienten vesistöjen valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä suunniteltujen teiden ja voimaloiden sijoittumiseen 

perustuen.  

Teiden ja voimaloiden rakentamiseen liittyvät kaivuutyöt etenkin pohjavesialueiden reuna-alueilla voivat li-

sätä pohjaveden purkautumista ja laskea pohjaveden pinnankorkeutta. Tuulivoimapuiston tai suunniteltujen 

sähkönsiirtoreittien alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesiesiintymiä.  

Vaikutusalue 

Tuulivoimapuiston vaikutukset kallio- ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistuvat pääasiassa rakentamistoi-

menpiteiden alueelle. Tuulivoimapuiston rakentamisella voi olla vaikutuksia niihin pintavesiin, joiden lähiym-

päristössä tehdään maanrakennustoimenpiteitä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona. Lähtötiedot kerätään ym-

päristöhallinnon Avointieto ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä. 

Vaikutusten laajuutta arvioidaan asiantuntija-arviona tarkastelemalla rakennuspaikkojen maaperän laatua ja 

kantavuutta, vesistöjen esiintymistä suhteessa rakennuspaikkoihin, rakentamisen ajallista kestoa sekä fyysistä 

ulottuvuutta. Tuulivoimalakomponentit eivät sisällä veteen liukenevia haitallisia komponentteja, joten niiden 

osalta tarkastelua ei tehdä.  

Tuulivoimalan konehuoneen mahdollisia vuototilanteita ja niistä aiheutuvia riskejä maaperälle sekä pinta- ja 

pohjavesille tarkastellaan osana hankkeen ympäristöriskien arviointia.  
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9.7 Ilmasto 

Siikalatvan alue lukeutuu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, missä Perämeren vaikutus tuntuu etenkin 

rannikolla ja jokilaaksoissa syksyisin lämmittävänä ja keväisin viilentävänä tekijänä. Vuoden keskilämpötila 

Oulun pohjoispuolella on +1,5 – +2 °C, kylmin kuukausi on tammikuu ja keskimäärin lämpimin heinäkuu. Vuo-

tuiset sademäärät kasvavat rannikolta sisämaahan siirryttäessä. Vuotuinen sademäärä rannikon tuntumassa 

jää alle 500 mm ja sateisin kuukausi on yleensä elokuu. Maaston kohotessa Pohjois-Pohjanmaan vähälumi-

sesta länsiosasta kohti koillista sademäärä ja myös lumisuus kasvaa. Termisen kasvukauden pituus on 150–

160 vrk. (Kersalo & Pirinen 2009).  

9.7.1 Vaikutukset ilmastoon 

Vaikutusten tunnistaminen 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikaiset suorat ilmastovaikutukset muodostuvat tuulivoimaloiden raaka-ai-

neiden hankinnasta ja osien valmistuksesta, tuulivoimaloiden osien ja muiden materiaalien kuljetuksista han-

kealueelle ja hankealueella rakentamisaikana, hankealueen rakentamisesta ja rakentamisen vaikutuksista hii-

linieluihin, toiminta- 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 elinkaa-

ren aikaiset ilmastovaikutukset muodostuvat voimajohdon ja tarvittavien rakenteiden raaka-aineiden tuotan-

nosta ja valmistuksesta, voimajohdon ja rakenteiden kuljetuksista hankealueelle, voimajohdon rakentamisen 

vaikutuksista hiilinieluihin, sähkönsiirtohäviöistä, sekä voimajohdon ja sen rakenteiden käytöstä poistosta.  

Myönteisiä ilmastovaikutuksia muodostuu tuulivoiman korvatessa ilmaston kannalta haitallisilla polttoaineilla 

tuotettua sähköä sekä muuta energiankulutusta esimerkiksi liikenteessä. Tällä voi myös olla myönteisiä vaiku-

tuksia ilmanlaatuun. Se, kuinka paljon tuulivoima vaikuttaa päästöjen vähenemiseen, riippuu siitä, mitä säh-

köntuotantoa ja muuta energiantuotantoa tuulivoimalla korvataan tuulivoimapuiston toiminta-aikana. Poh-

joismaissa sähkön tuotantorakenne muuttuu tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisemmäksi, jolloin tuulivoima 

korvaa nykyistä vähäpäästöisempiä energiantuotantomuotoja. Liikenteessä sähkön käytöllä korvataan fossii-

lisia polttoaineita tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän, ja tuulivoimalla on keskeinen rooli uusiutu-

van sähkön tuotannossa. Tuulivoimatuotannon vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja sähköjärjes-

telmän tasapainon ylläpitämiseen. Tuulivoimatuotannon vaikutus varsinaisen säätövoiman tarpeeseen riip-

puu muun muassa energiajärjestelmän, sähkön varastoinnin, kysyntäjoustojen ja tuotannon ennustettavuu-

den kehityksestä. Säätövoiman ilmastovaikutukset riippuvat puolestaan 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 

käyttöikää voidaan toisaalta vähentää tuulivoimalan elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia vuositasolla ja toi-

saalta kasvattaa voimalalla tuotettua uusiutuvan energian kokonaismäärää. Tuulivoimaloiden tyypillinen käyt-

töikä 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 
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Ilmastoon kohdistuvat vaikutukset ovat globaaleja, ja siten myös tuulivoimapuiston elinkaaren aikaiset ilmas-

tovaikutukset kohdistuvat viime kädessä globaaliin ilmastoon. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kuitenkin 

tarpeen tarkastella vaikutuksia huomioiden alueelliset ja paikalliset (kunnalliset) ilmastotavoitteet ja hank-

keen vaikuttavuus näiden tavoitteiden kannalta. Nykytilan osalta kuvataan energiantuotantorakenne ja ilmas-

topäästöt hankealueella maakuntatasolla sekä valtakunnallisesti. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimapuiston ilmastopäästöjä aiheuttavista elinkaaren vaiheista merkittävimpiä ovat itse puiston ja sen 

vaatiman infran materiaalien ja tuotteiden valmistus, tuulivoimapuiston ja sen vaatiman sähkönsiirron raken-

taminen sekä tuulivoimapuiston purkaminen, jotka huomioidaan arvioinnissa. Purkamisvaiheessa voimala pu-

retaan ja materiaalit toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Perustusten hyötykäyttömahdollisuudet 

ovat tapauskohtaisia. Purettujen voimalan osien ja materiaalien hyötykäyttö- ja kierrätysmenetelmien kehi-

tystyö on parhaillaan maailmanlaajuisesti vilkasta. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykyiset hyöty-

käyttö- ja kierrätysmenetelmät voimalan materiaaleille, jolloin arvio on todennäköisesti konservatiivinen suh-

teessa nyt rakennettavien voimaloiden elinkaaren lopun ajankohtaan.  

Hiilinieluihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimapuiston rakentamisen takia tapah-

tuvat muutokset kasvillisuudessa hankealueella sekä puiston edellyttämien sähkönsiirtolinjojen kohdalla. Ar-

vioinnissa hyödynnetään tietoa muutosalueiden kasvillisuuden nykytilanteesta ja tuulivoimapuiston rakenta-

misen aiheuttamien muutosten luonteesta ja laajuudesta. Muutoksia kasvillisuudessa arvioidaan luontovai-

kutusten arvioinnin yhteydessä. 

Tuotannon aikana tuulivoimapuisto ei aiheuta ilmasto- eikä muita ilmanpäästöjä. Arvioinnissa tuulivoimalla 

tuotetun energian oletetaan korvaavan muuta sähköntuotantoa sähkömarkkinoilla. Päästövähenemä laske-

taan korvattavan tuotantomuodon ja tuulivoiman päästöjen erotuksena. Korvattavan sähköntuotannon pääs-

tökertoimessa huomioidaan sähkömarkkinoiden ennustettu tuotantorakenteen ja siten päästöjen kehittymi-

nen tuulivoimapuiston elinkaaren aikana. Toisaalta tuulivoimalla tuotettu sähkö voi korvata muita energialäh-

teitä esimerkiksi liikenteessä ja teollisuuden prosesseissa. Näitä vaikutuksia arvioidaan laadullisesti.  

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmana arvioinnissa pyritään tunnistamaan ilmastonmuutoksesta 

hankkeelle mahdollisesti aiheutuvat riskit, joita voivat olla muun muassa ilmaston ääriolosuhteiden, erityisesti 

tuulisuuden, vaikutukset tuulivoimapuiston toimintaan. Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa sään ääri-

ilmiöiden esiintyvyyteen liittyviä ennusteita.  

Nollavaihtoehdon vaikutukset ilmastoon arvioidaan huomioimalla sähköntuotanto tilanteessa, jossa hanke ei 

toteudu. 

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa tullaan soveltuvin osin hyödyntämään Hildénin ym. (2021) raporttia 

”Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa -vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely”. 

9.8 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Siikalatvan seutu sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliselle Pohjanmaan kasvillisuus-

vyöhykkeelle (3a) ja Pohjanmaan–Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeelle. Suokasvillisuusvyöhykejaossa 

seutu sijoittuu Pohjanmaan aapasoille, tarkemmin Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasuovyöhykkeelle 

(3a). Hankealueelle tunnusomaisia ovat olleet laajat, karut aapasuot, jotka kasvavat nykyään ojitettuja suo-

metsiä. Alue on vahvasti metsätalouskäytössä, mutta sen pohjoisosaan sijoittuu myös pieni pelto. 

Kivennäismaan metsät ja turvekankaat 
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Pääosa alueesta on metsätalousojitettua suota, siis turvekankaita. Kivennäismaan metsät ovat saarekkeina 

turvekankaiden keskellä; laajimpia kankaita ovat Lehto, Isokangas, Pieni Tyngänkangas, Tyngänkangas sekä 

Hoikkaneva-Näsinnevan koillispuolinen kangas koillisesta lounaaseen lueteltuina. Kankaiden reunaosat ovat 

tyypillisesti soistuneita ja ojitettuja, paikoin laajaltikin. Kasvupaikkatyypeistä kivennäismaan metsissä vallitsee 

tuore kangas etenkin hankealueen pohjoisosissa Hirviojan seudulla; Hirviojan ympäristö on hankealueen re-

hevintä aluetta, ja Hirviojan varressa on paikoin suurruoholehtoa sekä tuoretta keskiravinteista lehtoa. Tuo-

reilla kankailla on paikoin kuusikoita, mutta laajalti ne ovat mänty-kuusi-koivu-haapa-sekametsiä; haapaa 

esiintyy runsaasti sekapuuna mm. Pienellä Tyngänkankaalla sekä säästöpuuna hakkuuaukoilla. Vanhoja kolo-

haapoja hankealueella on kuitenkin niukasti. Kauempana Hirviojasta kankaat ovat karumpia ja kuivahkon kan-

kaan männiköiden osuus on suurempi. Hankealueen laajin kuivahko kangas on sen lounaisosassa Näsinnevan-

Hoikkanevan koillispuolella, jossa maa on hiekkaista. Hankealueen kaakkoisosassa on tuoreiden kankaiden 

kuusikoiden ja kuivahkojen kankaiden männiköiden lisäksi karuja, metsätalouskäytössä olevia kalliometsiä Kii-

makallioiden-Eskonkallioiden alueella. 

Hankealueen turvekankaat ovat pääosin karuja, mäntyä kasvavia varpu- ja puolukkaturvekankaita. Entisten 

nevojen alueen tyypin II varputurvekankaat ovat paikoin hyvin heikkotuottoisia, ja kehitys turvekangasta kohti 

on jäänyt vaillinaiseksi esimerkiksi Kotanevan rahkaisilla osilla ja paikoin Honkanevalla. Pääosin hankealueen 

voimakkaat ojitukset ovat kuitenkin johtaneet metsätaloudellisesti normaalituottoisiin turvekankaisiin asti sa-

malla kun alueen suoluonto on peruuttamattomasti hävinnyt. Tuoreiden kankaiden reunojen ojitetut, ohut-

turpeiset osat ovat tyypillisesti karumpia kuin yläpuolinen kangas, minkä vuoksi tyypin I puolukkaturvekan-

kaita esiintyy runsaasti. Vastaavia mustikkaturvekankaita on niukemmin, joskin niitä esiintyy kapealti entisten 

nevojen rehevämmillä laidoilla, joissa ne vaihettuvat paikoin II-tyypin nevalähtöisiksi mustikkaturvekankaiksi. 

Ehkä varsinaisia korpialkuisia mustikkaturvekankaita enemmän hankealueella esiintyy kuitenkin soistuneita, 

ojitettuja tuoreita kankaita, joita on laajalti esimerkiksi Kaarronkorven laiteilla hankealueen kaakkoisosassa. 

Tuoreita kunnostusojituksia ei esiinny kovin paljoa, mutta niitäkin on, esimerkiksi Hoikkaneva-Näsinnevan lai-

doilla. Hirviojan ja Myllypuron varsilla esiintyy ruohoturvekangasta. 

Hankealueella vallitsevat varttuneet kasvatusmetsät ja uudistuskypsät kuviot sekä toisaalta hakkuuaukot ja 

taimikot, joita on laajalti Tyngänkankaan–Taikkonevan–Tyngännevan alueilla hankealueen länsi–keskiosissa. 

Monilla kankailla ja etenkin turvekankailla metsiä päätehakataan jatkuvasti lisää, ja niinpä hankealueen met-

sät tulevat todennäköisesti muuttumaan parissa vuosikymmenessä pääosin nuoriksi kasvatusmetsiksi. Luon-

toarvoja erityisesti sisältäviä vanhan metsän kuvioita on hyvin vähän. 

  
Kuva 9.24 Hankealueelle tyypillistä uudistuskypsää tuoretta kangasta (vas.) ja varttuneen kasvatusmetsän 
puolukkaturvekangasta (oik). 

Ojittamattomat suot ja pienvedet 
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Hankealueen laajin ojittamaton suo on Näsinneva-Honkaneva alueen lounaisosassa. Se on ympäriltään oji-

tettu karu aapa–keidassuo, jonka keskiosissa on oligotrofisia nevoja ja nevarämeitä ja reunoilla laajoja rahka-

massiiveja. Suon pohjoisosassa on metsälain 10 §:n erityisen tärkeinä elinympäristöinä (Suomen metsäkeskus, 

2022) huomioituja kangas- ja isovarpurämeitä kapeiden kangassuikaleiden toisistaan erottamina. Kokonaisuu-

tena suon vesitalous on heikentynyt ja keidastuminen todennäköisesti nopeutunut; sen laidan puolukkatur-

vekankailla on myös tuoreita kunnostusojituksia. Muut hankealueen ojittamattomat suonosat ovat pieniä, ve-

sitaloudeltaan heikentyneitä, lähinnä isovarpu- ja rahkarämeen sekä hankealueen pohjoisosassa myös muu-

tostilassa olevan sarakorven ja -rämeen luonnehtimia laikkuja, joilla on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden 

kannalta merkitystä muutoin soiden osalta täysin luonnontilansa menettäneellä hankealueella. Hirviojan var-

ressa on pienialaisesti luonnontilaisen kaltaisia aitokorpia. 

Hankealueen läpi virtaava Hirvioja on voimakkaasti ojituksen kuormittama, uomaltaan perattu havumetsä-

vyöhykkeen puroihin ja pikkujokiin luettava virtavesi. Sen varrella on ollut aikanaan niittykäyttöä (MML/1950-

luvun historialliset ilmakuvat), mutta nykyisin metsätalouskäyttö yltää monin paikoin aivan puron rantaan asti. 

Sen varrella on puustoltaan kohtalaisen edustaviakin, luontokohteiksi rajattuja lehtojen ja suurimmaksi osaksi 

lehtomaisten kankaiden kuvioita, jotka ovat jääneet aktiivisen metsänhoidon ulkopuolelle. Hankealueen lou-

naisosassa virtaava Myllypuro on perattu, ojituksen kuormittama, rantaan asti metsätalouskäytössä ja luon-

nontilaltaan täysin muuttunut. Lisäksi hankealueella on Honkaneva-Näsinnevan viereisellä kankaalla ja Tyn-

gänkankaalla maa-ainesten oton seurauksena syntyneitä, pieniä lampia, jotka toimivat viitasammakon lisään-

tymispaikkoina. 

  
Kuva 9.25 Hoikkanevan karua, lähes ombrotrofista lyhytkorsirämettä (vas.) ja Hirviojan varren suurruoholehtoa (oik.). 

Arvokkaat luontokohteet ja lajisto  

Hankealueelta on rajattu luonnontilaisten tai sen kaltaisten uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyp-

pien perusteella luontokohteiksi Hoikkaneva-Näsinneva, Hirviojan varren luonnontilaisimmat osat, muutamia 

suokohteita ja yksi em. kohteista erillinen monimuotoisuudelle arvokas kangasmetsä. Huomionarvosta kasvi-

lajistoa esiintyy lähes kauttaaltaan luonnontilansa menettäneellä hankealueella hyvin vähän. Luontokohtei-

den ulkopuolelta paikannettiin pieni alueellisesti uhanalaisen pohjanruttojuuren kasvusto. Taustatietoina 

huomioidussa Suomen lajitietokeskuksen (2022) aineistossa hankealueelta on yksi havainto koko maassa rau-

hoitetusta valkolehdokista.  

Sähkönsiirtoreittien yleispiirteinen kuvaus 

Sähkönsiirtoreittivaihtoehdot VE A ja VE B sijoittuvat olemassa olevan voimajohdon rinnalle muualla paitsi 

Haapaveden lintuvedet ja suot (ks luku 9.7.) kiertävällä VE A:n osuudella. Sähkönsiirtoreittivaihtoehtojen poh-

joisosa on ilmakuvatarkastelun perusteella hankealueen kaltaista, intensiivisessä metsätalouskäytössä olevaa 
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turvekankaiden ja niiden välisten kangassaarekkeiden luonnehtimaa aluetta lukuun ottamatta Kivinevan tur-

vetuotantoaluetta ja sen liepeiden luonnontilaltaan heikentyneitä suonosia. Latvan pelloilta Paloperälle kiven-

näismaan kankaiden osuus on suurempi ja maasto on kallioisempaa. Osa kallioista on huomioitu metsälain 10 

§:n erityisen tärkeinä elinympäristöinä (Suomen metsäkeskus, 2022). VE B ylittää Hevossaarennevan, jota 

luonnehtivat ilmakuvatarkastelun perusteella rahkaräme ja muut karut rämeet. VE A sijoittuu Hevossaaren-

nevan itäpuolen turvekankaille. Paloperällä sähkönsiirtoreiteillä ja niiden läheisyydessä on useita peruskart-

taan merkittyjä lähteitä, ja muutoinkin sähkönsiirtoreittien eteläosa sijoittuu pohjoisosaa lähteisemmälle seu-

dulle.  

 
Kuva 9.26 Taikkonevan tuulivoimapuiston hankealueen ja sähkönsiirtoreittien ympäristöön sijoittuvat erityisen tärkeät 
elinympäristökohteet (MetsäL 10 §). Kohteet ovat ojittamattomia suolaikkuja, kangasmetsiäsaarekkeita 
ojittamattomalla suolla, pienvesiä sekä kallioita. Kohteet on huomioitu hankealueen luontoselvityksissä ja huomioidaan 
sähkönsiirtoreittien maastoselvityksissä.    
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9.8.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja arvokkaisiin luontokohteisiin 

Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia yleiseen kasvillisuuteen sekä luontotyyppien 

uhanalaisuusarvioinnin (Kontula & Raunio, 2018) ja kansallisten lakien mukaisiin luontotyyppeihin, keskittyen 

valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin luontotyyppeihin. Putkilokasvilajiston 

osalta keskitytään suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat esimerkiksi direktiivien mukaiset lajit sekä 

uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Lisäksi huomioidaan muutoin levinneisyytensä puolesta huomionarvoi-

set tai alueellisesti harvinaiset lajit. 

Kaikissa luontoarvoja koskevissa selvityksissä ja vaikutusarvioinneissa on hyödynnetty ja hyödynnetään ai-

heesta laadittua ohjeistusta (Sierla ym. 2004, Mäkelä & Salo 2021). 

Vaikutusten tunnistaminen ja tarkastelualue 

Luontovaikutusten tarkastelualue käsittää pääasiassa tuulivoimapuiston alueen, sähkönsiirtoreitin alueen 

sekä niiden välittömän lähiympäristön, keskittyen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohtei-

siin ja suojelullisesti arvokkaaseen lajistoon. 

Tuulivoimaloiden perustusten, tiestön ja maakaapeloinnin ja voimajohdon rakentamisesta saattaa sijainnista 

riippuen aiheutua vaikutuksia arvokkaille luontotyypeille ja lajistolle. Tuulivoimaloiden ympärillä ja sähkönsiir-

toreitillä rakentaminen aiheuttaa pääosin avohakkuun kaltaisia vaikutuksia tavanomaiselle metsäkasvillisuu-

delle. Luontokohteille aiheutuvat vaikutukset saattavat johtua pienilmaston ja valo-olosuhteiden muutoksista 

sekä alueen hydrologisista muutoksista. Suoluontokohteiden osalta arvioidaan vaikutuksia lähivaluma-alueen 

olosuhteisiin.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät  

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitykset  

Kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointeihin hankealueella käytettiin touko-elokuussa 2022 yhteensä viisi 

maastotyöpäivää, joista yksi tehtiin samanaikaisesti liito-orava- ja viitasammakkoinventointien kanssa. Kaikkia 

alueelle ja sen lähialueelle laadittujen selvitysten tuloksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. 

Alueen luontotyyppi-inventoinnit kohdistettiin taustatietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perus-

teella arvokohdetarkasteluna koko hankealueelle. Suunniteltuja voimalanpaikkoja ei ollut mahdollista käydä 

kattavasti läpi, koska suunnitelmat olivat niin alustavassa vaiheessa; voimalanpaikkoja huomioitiin kuitenkin 

esitietojen perusteella sellaisilla paikoilla, joissa niiden rakentamisella voisi olla vaikutusta luontokohteisiin. 

Tausta-aineistoiksi hankittiin tietopyynnöllä Suomen lajitietokeskuksen (2022) kautta mm. LajiGIS-aineisto ja 

tarkasteltiin Metsäkeskuksen avoimen metsävaratiedon kuviotietoja metsälain 10 §:n tarkoittamista erityisen 

tärkeistä elinympäristöistä sekä mahdollisista metsätalouden ympäristötukikohteista (Suomen Metsäkeskus, 

2022). Lisäksi YVA-prosessin edetessä tiedustellaan erikseen alueelliselta ELY-keskukselta mahdollisia uusia 

Metso -rahoitusohjelman kohteita tai perustettavia uusia suojelualueita.  

Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneilla pyritään paikantamaan seuraavat luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittävät kohteet: 

 Erityisesti huomioitavat luonnonarvot (Mäkelä & Salo, 2021): 

• Luonnonsuojelulain nojalla suojellut luontotyypit (LSL 4. luku 29 §) 

• Vesilain suojaamat vesiluontotyypit (VL 2. luku 11 §)  

• Uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio, 2018) 
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• Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LSL 47 § / Luonnonsuojeluasetus (LSA) 22 §) 

• Uhanalaisten lajien esiintymät (Hyvärinen ym., 2019) 

• Luontodirektiivin liitteen II kasvilajien esiintymät (LSL 5 a § ja 47 §) ja liitteen IV(b) kasvilajien 
esiintymät (LSL 49 §) 

Käytännössä inventointi tehtiin alueen laajuuden ja arvokkaan kasvilajiston pienen esiintymispotentiaalin 
vuoksi paljolti luontotyyppitasolla. Edellä mainittujen lisäksi tarkasteltiin seuraavia muita luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittäviä kohteita: 

 Muut huomioitavat luonnonarvot (Mäkelä & Salo, 2021): 

• Silmälläpidettävät, puutteellisesti tunnetut ja alueellisesti uhanalaiset luontotyypit (Kontula 
& Raunio, 2018) 

• Rauhoitettujen (LSL 42 §), silmälläpidettävien (Hyvärinen ym., 2019) ja alueellisesti uhan-
alaisten (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 2021c) kasvilajien esiintymät 

• Riistalajien kannalta arvokkaat elinympäristöt 

• Metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (tarkastelu sisältyy uhanalaisten 
luontotyyppien tarkasteluun, ei selvitetä erikseen nykyohjeistuksen mukaan, Mäkelä & Salo, 
2021) 

• Muuten suojelullisesti huomioitavien ja arvokkaiden lajien esiintymät sekä muut luonnon 
monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Hankkeen sähkönsiirtoreittien luontotyyppi-inventointi toteutetaan maastokaudella 2023, inventointiin on 

varattu kolme maastotyöpäivää. Huomionarvoisen lajiston ennakkotiedot on tarkistettu viimeksi Suomen 

lajitietokeskuksen (3/2022) aineistopyyntöjärjestelmän kautta mm. LajiGIS-aineistosta. 

Raportointi ja vaikutusarviointi  

Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointien tulokset raportoidaan erillisessä luonto- ja linnustoselvityksessä. 

Maastoselvitysten perusteella laaditaan kasvillisuuden yleispiirteinen kuvaus sekä kuvaillaan alueen ja sillä 

esiintyvien luontotyyppien luonnontilaa. Arvokkaaksi määritelty luontokohde kuvaillaan aina tarkemmin. Alu-

een luontoarvojen nykytilaselvitystulosten pohjalta arvioidaan luontovaikutuksia hankkeen YVA-selostuk-

sessa.   

Vaikutusarvioinnissa tullaan tarkastelemaan, miten hankkeen ja lähialueen muiden hankkeiden yhteisvaiku-

tukset tulevat vaikuttamaan alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä hankealueelta mah-

dollisesti paikannettuihin merkittäviin luontokohteisiin ja lajistoon. Arvioinnissa keskitytään erityisesti alueel-

lisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin, kuten myös lähimpiin suojelualueisiin ja 

niiden välisiin ekologisiin yhteyksiin sekä suojelullisesti arvokkaan lajiston esiintymiin ja elinympäristöihin. Ar-

vioinnin aineistona käytetään selvitysten aikana kerättyä aineistoa ja paikannettuja luontoarvoja sekä muista 

selvityksistä ja lausunnoista saatuja seudullisia taustatietoja.  

Luontoon kohdistuvat vaikutusarvioinnit laaditaan asiantuntija-arvioina ja arvioinnissa huomioidaan seuraavia 

näkökohtia: 

• Välittömät menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajien esiintymien pinta-aloissa 

• Välittömät ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen ominaispiirteissä 
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9.9 Linnusto 

Pesimälinnusto 

Taikkonevan tuulivoimapuiston hankealue on kokonaisuudessaan voimakkaiden metsätaloustoimien muutta-

maa metsä- ja suoelinympäristöä, mutta laajalle hankealueelle mahtuu myös pienialaisempia linnustollista 

monimuotoisuutta kasvattavia kohteita. Alueen metsät ovat pääasiassa turvepohjaisia havupuuvaltaisia ja 

metsätalouskäytössä olevia kasvatusmetsiä, joissa elää alueellisesti tavanomaisia ja ihmisen muokkaamassa 

elinympäristössä toimeentulevia metsien yleislajeja. Hankealueen suot on pääosin ojitettu. 

Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan hankealueen lähiympäristössä pesii maakotka (tietopyynnöt 

02/2022), jonka Metsähallituksen määrittelemä reviirirajaus juuri ja juuri ulottuu hankealueelle. Keväällä 2022 

hankealueen lähialueella todettiin kotkapari, joka mahdollisesti on perustamassa uutta reviiriä lähemmäs 

Taikkonevan hankealuetta. Parin havaittiin esittävän myös soidinlentoa. Myöhemmin kesällä kotkaparia ei 

enää havaittu, joten tilanne on tässä vaiheessa epäselvä. 

Hankealueella tavataan kaikkia metsäkanalintulajejamme (teeri, metso, pyy, riekko) ja alueella sijaitsee aina-

kin yksi metson soidinpaikka. Linnustollista arvoa on myös Näsinneva-Hoikkanevalla ja Hirviojan varren met-

sillä, joista parhaat rajautuvat luontokohteiksi luontotyyppien perusteella. 

Lajistossa on sekä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja, joista valtaosa on kosteikoilla ja soilla esiintyviä lajeja, 

että tavanomaisissa talousmetsissä toimeen tulevia metsälintulajeja. 

Muuttolinnusto 

Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren rannikko sekä suuret järvet ja jokilaaksot muodostavat muuttolin-

nuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja. Muuttolinnuston osalta Taikkonevan hankealue sijoittuu 

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-alueelle, jossa lintujen muutto on luonteeltaan melko hajanaista ja 

selvästi rannikon päämuuttoreittejä vähäisempää (Kuva 9.27). Tämä todettiin myös Taikkonevan 2022 tark-

kailuissa, missä esimerkiksi syksyllä yli 80 % havaituista muuttajista oli kurkia (ks. alla). Kurkea (syksyllä) lukuun 

ottamatta mikään laji ei muuttanut alueen kautta runsaslukuisena keväällä eikä syksyllä, eikä erityisiä muut-

toreittejä ollut havaittavissa. 

Syysmuuton osalta hankealue sijoittuu Suomen merkittävimmän kurkimuuttoreitin itäreunalle. Muutto kul-

kee leveänä rintamana ja läntisten tuulten vallitessa osa muutosta saattaa suuntautua myös Taikkonevan han-

kealueen kautta. Taikkonevan syksyn 2022 tarkkailuissa havaittiin n. 8700 kurkea, joista yli puolet muutti han-

kealueen kautta. Kurjen päämuutto ajoittui syksyllä 2022 kolmelle päivälle, joista kahtena Taikkonevalla oli 

tarkkailua.  

 

• Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. riistan kulkureitit) 

• Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen / lajin suojelubiologiseen statukseen sekä edus-
tavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 

• Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan suojelutasoon sekä lajin paikallista 
kantaa verottaviin muihin tekijöihin 
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Kuva 9.27 Hankealueen sijainti suhteessa lintujen valtakunnallisiin päämuuttoreitteihin (kurjen kevätmuuttoreitti 
(oranssi) ja kurjen syysmuuttoreitti (sininen)). 

9.9.1 Vaikutukset linnustoon 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa hankealueella pesimälinnuston elinolosuhteita pirstomalla alueen 

elinympäristöjä sekä aiheuttaa mahdollisia vaikutuksia alueen kautta muuttavaan tai alueella muutoin liikku-

vaan linnustoon. Rakentamisen myötä hankealueen elinympäristöjakauma voi jossain määrin muuttua, jolloin 

joidenkin lajien käyttämiä pesimäpaikkoja saattaa poistua, mutta rakentaminen saattaa luoda myös uusia 

elinympäristöjä toisille lajeille. Tuulivoimarakentamisen vaatima maa-ala ja elinympäristöjä muuttavat vaiku-

tukset jäävät kuitenkin usein vähäisiksi suhteessa muuhun alueella tapahtuvaan maankäyttöön, kuten metsä-

talouteen verrattuna. Olennaisia ovat vaikutukset suojelullisesti arvokkaaseen sekä tuulivoiman linnustovai-

kutuksille herkkään lintulajistoon. Linnuston kannalta merkittävimpiä vaikutusmekanismeja ovat: 

• Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaiset häiriövaikutukset (melu, tärinä, ihmisten ja työkonei-
den liikkuminen alueella) 

• Elinympäristöjen pirstoutuminen (erityisesti yhtenäisillä metsäalueilla ja linnustollisesti arvok-
kailla alueilla) 

• Törmäykset tuulivoimaloiden rakenteisiin tai sähkönsiirron voimajohtoihin (törmäyskuolleisuus 
ja sen vaikutukset populaatiotasolla) 
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• Tuulivoimaloiden este- ja häiriövaikutukset lintujen muuttoreiteillä tai esimerkiksi ruokailu- ja 
levähdysalueiden sekä yöpymisalueiden välillä  

 

Jokaisen tuulivoimapuiston kohdalla täytyy erikseen arvioida, mitkä edellä mainituista seikoista muodostuvat 

alueen linnuston kannalta merkittävimmiksi vaikutusmekanismeiksi, ja mitä vaikutuksia niillä on alueen lin-

nustoon paikallisesti sekä eri lajien populaatioihin laajemmin. 

Vaikutusalue 

Linnut liikkuvat laajalla alueella, joten tuulivoimaloiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja, eikä sitä voida 

määritellä kovin tarkasti. 

Pesimälinnuston osalta elinympäristöjä muuttavat vaikutukset tai melu- ja häiriövaikutukset eivät ulotu kovin 

laajalle alueelle, mutta vaikutusalueen laajuudessa on huomattavaa laji- ja aluekohtaista vaihtelua. Eräiden 

tavallisempien lajien osalta vaikutusten ei ole todettu ulottuvan yli 500 metriä kauemmas tuulivoimaloista, ja 

usein vaikutukset jäävät tätäkin suppeammalle alueelle. Suurten petolintujen pesäpaikkoihin kohdistuvat vai-

kutukset saattavat ulottua jopa kahden kilometrin etäisyydelle tai sitäkin kauemmas. Tätä kauempana suorien 

vaikutusten esiintyminen on epätodennäköistä. Epäsuorien vaikutusten, kuten lintujen ruokailulentoihin koh-

distuvien estevaikutusten ja saalistusalueen muutoksen osalta vaikutusalue voi ulottua jopa useamman kym-

menen kilometrin etäisyydelle, jos tuulivoimalat sijoittuvat esimerkiksi lintujen pesäpaikkojen ja merkittävien 

ruokailualueiden väliin tai muuttokaudella lepäilyalueen ja yöpymisalueen väliin. Muuttavan linnuston osalta 

vaikutusalue voi teoriassa ulottua lintujen koko muuttoreitin varrelle aina pesimäalueelta talvehtimisalueelle 

saakka. 

Linnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten osalta tässä hankkeessa on mahdollista tarkastella luotettavasti 

vain hankealueen ympäristöön sijoittuvia rakennettuja ja rakenteilla olevia tuulivoimapuistoja sekä suunnitel-

tuja tuulivoimahankkeita. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arviointityön tukena hyödynnetään kaikkea hankealueelta sekä sen ympäristöstä olemassa olevaa kirjallisuus-

tietoa sekä muita mahdollisia tietolähteitä ja esimerkiksi avoimia paikkatietoaineistoja. Pohjois-Pohjanmaalla 

on viime vuosina toteutettu useampia eri tuulivoimahankkeisiin liittyviä linnustoselvityksiä, joiden sisältämää 

aineistoa erityisesti muuttolinnuston osalta voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös Taikkonevan tuulivoima-

hankkeen linnustovaikutusten arvioinnissa. 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 tuulivoima-

loiden kohdalla ja alueen kautta muuttavasta linnustosta (mm. FCG Suunnittelu ja tekniikka 2014–2019, 

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 toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä kerätty havaintoaineisto sekä muu olemassa 

oleva tieto analysoidaan ja hankkeen linnustovaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen ja suun-

nitelmien sallimalla tarkkuudella. Tuulivoimahankkeen aiheuttamat linnustovaikutukset arvioidaan tuoreim-

paan julkaistuun kirjallisuustietoon, linnustovaikutusten seurantoihin sekä arvioijien omakohtaisiin kokemuk-

siin perustuen. Linnustovaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suojelullisesti arvokkaille 
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lajeille, tuulivoiman vaikutuksille herkiksi tiedetyille lajeille tai linnustollisesti arvokkaille alueille mahdollisesti 

kohdistuviin vaikutuksiin. Linnustovaikutusten arvioinnin yhteydessä esitetään myös vaikutuksia lieventävät 

toimenpiteet sekä ehdotus linnustovaikutusten seurannasta.  

Lisäksi pohditaan tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähiseutujen linnustollisesti arvokkaiden aluei-

den (mm. Natura-, IBA-, FINIBA- ja MAALI -alueet) lajistoon ja suojeluperusteisiin. 

Hankkeen yhteydessä toteutettujen linnustoselvitysten tulokset sekä alueen linnuston nykytila raportoidaan 

YVA-selostuksen tausta-aineistoksi valmistuvaan luonto- ja linnustoselvitysten erillisraporttiin. Linnustoon 

kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen YVA-selostuksessa. 

Pesimälinnusto 

Taikkonevan suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueen sekä sen lähiympäristön pesimälinnustoa on selvi-

tetty vuonna 2022. Alueen tavanomaista pesimälinnustoa ja lajien runsaussuhteita on selvitetty alueelle luo-

dun pistelaskentaverkoston avulla, jossa laskentapisteet (27 kpl) sijoitettiin alueellisesti ja elinympäristöjen 

puolesta kattavasti koko selvitysalueen laajuudelle (Kuva 9.28). Pistelaskennat suoritettiin laskentaohjeiden 

mukaisesti aikaisina aamutunteina kesäkuun alkupäivinä, jolloin lintujen laulukausi oli parhaimmillaan. Piste-

laskentojen lisäksi tietoa alueen pesimälinnustosta hankittiin pesimälinnuston kartoituslaskentamenetelmää 

soveltamalla. Sovelletun kartoituslaskennan yhteydessä kierreltiin kattavasti selvitysalueen eri elinympäris-

töjä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja kartoittaen. Kartoituslaskentoja painotettiin linnuston kannalta arvok-

kaimpiin elinympäristöihin kuten alueen soille ja vesistöille sekä alueen iäkkäimpiin metsiin.  

Selvitysalueella toteutettiin kesälle ajoittuvien pesimälinnustoselvitysten lisäksi yleispiirteinen metsäkanalin-

tujen soidinpaikkojen inventointi, jossa soidinpaikkoja inventoitiin lajien kiivaimpaan soidinaikaan huhti-tou-

kokuussa. Soidinpaikkojen inventoinnit kohdistettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä muun olemassa ole-

van tiedon perusteella sellaisille alueille, jonne saattaa sijoittua paikallisesti tärkeitä soidinalueita. Inventointia 

kohdennettiin metson osalta puustoisille alueille, erityisesti varttuneemman puuston metsäkuvioille ja laa-

joille yhtenäisille metsäisille rämeille, sekä teeren osalta soille ja niiden laiteille. Soidinpaikkainventoinnin ai-

kana pyrittiin etsimään suorien lajihavaintojen lisäksi myös merkkejä lintujen lumijäljistä, jätöksistä sekä mm. 

hakomispuista. Soidinpaikkainventoinnin yhteydessä on saatu tietoja myös muista aikaisin pesintänsä aloitta-

vista lintulajeista sekä mm. muun eläimistön lumijäljistä. 

Petolintujen ja pöllöjen osalta alueella on toteutettu niin ikään erillisselvityksiä tavanomaisempien pesimälin-

nustoselvitysten lisäksi. Hankealueella sekä sen lähiympäristössä pesiviä ja ruokailevia päiväpetolintuja tark-

kailtiin erityisesti kesä-elokuussa, jolloin poikueet ovat lennossa ja emolinnut saalistavat aktiivisesti. Tarkkai-

lussa painotettiin alueen lähiympäristössä mahdollisesti pesivien kotkien liikkeiden selvittämistä. Lähialueiden 

kotkareviireihin kiinnitettiin huomiota myös kevätmuutontarkkailuiden yhteydessä, jolloin kotkaparit esittä-

vät soidinta reviiriensä yllä. Petolintuja tähystettiin sopivilta näköalapaikoilta, minkä lisäksi alueen varttu-

neemmista metsistä etsittiin petolintujen pesäpaikkoja ja pyrittiin saamaan havaintoja poikueista. Mahdolli-

sen uuden kotkareviirin tilannetta selvitetään edelleen vuoden 2023 kevään aikana. 

Hankealueella esiintyviä pöllöjä kuunneltiin niiden kiivaimpaan soidinaikaan maalis-huhtikuussa pöllöjen yö-

kuuntelumenetelmää soveltamalla. Kuuntelu tapahtui hankealueen metsäautoteiltä, jossa pysähdyttiin kuun-

telemaan pöllöjen soidinääntelyä noin 3–5 minuutin ajaksi noin 500 m – 1 km välein. 

Selvitysalueen pesimälinnustoselvityksiin käytetty työmäärä oli yhteensä noin 20 maastotyöpäivää. Varsinais-

ten pesimälinnustoselvitysten lisäksi tietoa alueen linnustosta on saatu myös kaikkien muiden alueelle koh-

dennettujen luontoselvitysten yhteydessä. 
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Toteutetut pesimälinnustoselvitykset kohdennettiin suojelullisesti arvokkaiden (luonnonsuojelulailla ja -ase-

tuksella säädetyt uhanalaiset ja erityistä suojelua vaativat lintulajit, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit 

sekä alueellisesti uhanalaiset lintulajit, EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit) lintulajien ja tuulivoiman 

vaikutuksille herkiksi tiedettyjen lintulajien reviirien selvittämiseen ja lintujen liikkeisiin suunnitellun tuulivoi-

mapuiston hankealueella sekä sen lähiympäristössä. Pesimälinnustoselvitysten aikana selvitettiin lisäksi han-

kealueen linnustollisesti tärkeät alueet, joilla on merkitystä etenkin uhanalaisen lajiston pesimä-, ruokailu- ja 

levähdysalueina. 

Hankkeen lähtötiedoiksi selvitettiin hankealueelle ja sen ympäristöön sijoittuvia erityisesti suojeltavien lintu-

lajien sekä muiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien ja suurten petolintujen pesäpaikkatietoja Metsähal-

lituksen ja Rengastustoimiston sekä Sääksirekisterin tietokannoista. 

Taulukko 9.7 Linnustoselvitysten työmäärät ja ajankohdat. 

Pesimälinnustoselvitykset Työmäärä 
(maastotyöpäivää) 

Ajankohta 

Pöllöselvitys 3 3.–15.3.2022 

Kanalintujen soidinpaikat 5 31.3.–12.5.2022 

Pesimälintuselvitykset 
(pistelaskenta, kartoituslaskenta) 

7 20.5.–18.6.2022 

Päiväpetolintuselvitys 5 (jatkuu keväällä 
2023) 

Kevätmuuton yht. –10.8.2022. Jatkuu ke-
väällä 2023. 

 

 
Kuva 9.28 Pesimälinnustoselvitysten pistelaskentapisteiden sijainti sekä vuoden 2022 luonto- ja linnustoselvitysten 
selvitysalue. 
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Muuttolinnusto 

Suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella tunnettujen päämuuttoreittien 

ulkopuolella, alueella, jossa lintujen muutto on (kurjen syysmuuttoa lukuun ottamatta) selvästi rannikon pää-

muuttoreittejä vähäisempää ja hajanaisempaa. Hankealueiden kautta kulkevan lintumuuton todentamiseksi 

sekä alueen muutonaikaisen merkityksen ja lintujen lentokorkeuksien selvittämiseksi alueella suoritettiin lin-

tujen kevät- ja syysmuutontarkkailua vuonna 2022. Keväällä muutontarkkailu ajoittui huhti-toukokuulle, syk-

syllä syys-lokakuulle. Sekä keväällä että syksyllä muutontarkkailun työmäärä oli 6 maastotyöpäivää (yhteensä 

12 maastotyöpäivää) (Taulukko 9.8). Tarkkailupaikkana hyödynnettiin hankealueilta löytyviä tai aivan niiden 

viereen sijoittuvia näköalapaikkoja, joilta käsin hankealueiden kautta suuntautuva lintujen muutto saatiin hal-

littua riittävästi. Tarkkailupaikkoja vaihdettiin hankealueiden eri puolille lintumuuton kokonaiskuvan hahmot-

tamiseksi. Muuttoa tarkkailtiin ennakkotietojen (mm. säätila, muuton edistyminen) perusteella hyviksi arvioi-

tuina muuttopäivinä, kohdentaen tarkkailu tuulivoiman linnustovaikutuksille herkiksi tiedettyjen suurten 

ja/tai leveäsiipisten lintulajien (erityisesti kurki, sekä hanhet) muuttokaudelle. Lisäksi etenkin kevään muuton-

tarkkailuiden aikana kiinnitettiin huomiota lähialueiden kotkareviiri(e)n yksilöiden liikkumiseen.  

Hankkeessa toteutettavien muuttolinnustoselvitysten lisäksi tietoa seudun kautta muuttavasta linnustosta 

hankitaan muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksistä, joissa on toteutettu muuttolinnus-

ton tarkkailua. 

 

 

Taulukko 9.8 Hankealueilla toteutettavaksi suunnitellut muuttolinnustoselvitykset. 

Menetelmä Ajankohta ja työmäärä 

Kevätmuutto huhti-toukokuu 2022, 6 pv 

Syysmuutto syys-lokakuu 2022, 6 pv 

 

Hankkeessa toteutettujen muuttolinnustoselvitysten lisäksi tietoa seudun kautta muuttavasta linnustosta 

hankitaan muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden linnustoselvityksistä, joissa on toteutettu muuttolinnus-

ton tarkkailua. 

9.10 Muu eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu pääosiltaan seudullisesti tyypillisistä nisäkkäistä ja muista eläinlajeista, jotka 

ovat sopeutuneet elämään ihmisen voimakkaasti muokkaamilla metsä- ja suoalueilla. Alueen yleisimpiä nisäk-

käitä ovat esimerkiksi rusakko ja metsäjänis sekä hirvi, kettu, orava ja useat pikkunisäkäslajit. Alueella tavataan 

kaikkia suurpetojamme (susi, karhu, ahma, ilves). Mm. karhun jälkiä havaittiin kevään ja kesän 2022 linnusto-

selvitysten yhteydessä. 

Direktiivilajisto 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista saatiin jonkin verran havaintoja alueella toteutettujen luonto- ja 

linnustoselvitysten aikana. Viitasammakon lisääntymispaikkoina hankealueelta todettiin maa-ainesten oton 

seurauksena syntyneitä pikku lampia, joilla oli useita koiraita soitimella. Muutoinkin alueen viitasammakko-

kanta vaikuttaa vahvalta, sillä havaintoja yksittäisistä soidintavista viitasammakoista saatiin runsaasti myös 

hankealueen metsä-/raviojista, joita ei kuitenkaan voitu inventoida kattavasti viitasammakoiden aloitettua 

soitimen vasta myöhään illalla alkuillan hyvistä sääolosuhteista huolimatta. Niitä ei voida pitää käytännössä 
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luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamina lisääntymis- ja levähdyspaikkoina, koska tällöin normaalin metsäta-

louden harjoittaminen alueella olisi mahdotonta lisääntymispaikkoja hävittämättä tai heikentämättä. 

Hankealueelle sijoittuu vain vähäisesti liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä, eikä kyseisillä alueilla havaittu 

merkkejä lajin esiintymisestä. Alueen metsien yleisen rakenteen perusteella lajin ei todennäköisesti arvioida 

esiintyvän alueella.  

Hankealue sijaitsee Pulkkilan ja Rantsilan susireviirien alueilla. Reviirit ovat osittain päällekkäisiä, kummankin 

reviiristatus on Luken tuoreimman kannanarvion mukaan perhelauma (Heikkinen, S., Valtonen, M., Härkälä, 

A., Johansson, H., Harmoinen, J., Helle, I., Mäntyniemi, S. & Kojola, I. 2022. Susikanta Suomessa maaliskuussa 

2022.). 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) lueteltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-

kentäminen on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kielletty. 

Hankealueella toteutetuissa lepakkoselvityksissä ei saatu havaintoja lepakoista. Hankealue on elinympäristöil-

tään voimakkaasti käsiteltyä metsä- ja suoaluetta, jossa ei yleensä ole lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai 

niiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kohteita. 

 

9.10.1 Vaikutukset eläimistöön 

Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusalue 

Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ilmenevät pääosin tuulivoimaloiden, huoltotiestön ja sähkönsiirron ra-

kentamispaikoilla ja niiden lähiympäristössä suorina elinympäristöjen pinta-alan menetyksenä ja elinympäris-

töjen laadun heikkenemisenä esimerkiksi pirstoutumisen tai häiriövaikutusten kautta. Elinympäristöjen pirs-

toutumisella voi lisäksi olla välillisiä ja toissijaisia vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin eri elinympäristöjen sekä 

lajien elinkiertoon liittyvien alueiden välillä.  

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa sekä selvityksissä pääpaino on EU:n luontodirektiivin liit-

teen IV (a) lajiston esiintymisessä ja vaikutusten arvioinnissa.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoja hankealueen eläimistöstä hankitaan muun muassa kirjallisuudesta, lähialueella toteutetuista 

muista luontoselvityksistä sekä Ympäristöhallinnon Hertta eliölajit -tietojärjestelmästä. Lisäksi taustatietoa 

pyritään saamaan haastattelemalla paikallisia luontoharrastajia sekä metsästysseurojen edustajia ja muita 

mahdollisia sidosryhmiä. Laajemmin alueella esiintyvästä eläimistöstä on tietoa myös muiden lähialueella to-

teutettujen tuulivoimahankkeiden luonto- ja linnustoselvityksistä. 

Eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia 

vaikutuksia alueella esiintyvien eläinlajien elinympäristöjen laatuun ja pinta-alaan sekä eri lajien elinolosuh-

teisiin. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia muutoksia eläinten ekologisissa yhteyksissä. 

Lepakkoselvitykset 

Taikkonevan tuulivoimapuiston selvitysalueella toteutettiin kesällä 2022 EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 

lajiston osalta erillisiä lepakkoselvityksiä. Lepakkoselvitysten tarkoituksena oli selvittää yleispiirteisesti selvitys-

alueella esiintyvää lepakkolajistoa ja lepakoiden mahdollisia ruokailualueita sekä lisääntymis- ja levähdyspaik-

koja. Lepakkoselvitykset toteutettiin detektoriselvityksenä lajiryhmän inventointisuositusten mukaisesti 
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kesäkuun ja elokuun välisenä aikana. Lepakoille sopivien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (mm. kolopuut, kalli-

onhalkeamat ja vanhat rakennukset) sekä potentiaalisten ruokailualueiden esiintymiseen kiinnitettiin huomiota 

myös muiden hankealueella suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä. 

Lepakkoselvitykset suoritettiin aktiivikartoituksena, jossa lepakoiden potentiaalisia elinalueita kartoitettiin de-

tektorin (Pettersson D240x) avulla lepakoita kuunnellen. Aktiivista lepakkokartoitusta suoritettiin kesä-elo-

kuussa 2022 yhteensä kuuden yön aikana, ja selvitysten pääpaino oli selvitysalueen metsäisillä osilla. Aktiivi-

kartoitus ajoittui noin auringon laskun ja nousun väliseen aikaan. Kartoituskierrokset toteutettiin riittävän tyy-

ninä ja lämpiminä öinä, jolloin lepakoiden arvioitiin ruokailevan aktiivisesti. 

Hankealueella ei ole toteutettu lepakoiden muuttoselvityksiä, koska Pohjois-Suomessa lepakoiden tiheydet 

ovat hyvin alhaisia, eikä hankealueen kautta arvioida kulkevan merkittävää lepakoiden muuttoa. Ulkomaalais-

ten tutkimusten mukaan lepakoiden muutto painottuu voimakkaasti mm. meren ja suurten järvien rantaviivan 

tuntumaan, ja niiden muuttoaktiivisuus vähenee merkittävästi jo noin 500 metrin etäisyydellä rantaviivasta. 

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sisämaa-alueen kautta mahdollisesti kulkevaa lepakoiden muuttoa arvioidaan 

olemassa olevaan tietoon sekä mm. kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin pohjautuen. 

Viitasammakkoselvitykset 

Hankealueella toteutettiin keväällä 2022 yleispiirteinen viitasammakkokartoitus, jossa viitasammakon soidin-

aikaan kierrettiin hankealueella lajin elinympäristöiksi sopivia kohteita. Hankealueella ei ole luonnonmukaisia 

viitasammakon merkittäviksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kohteita, mutta lajia todettiin mm. 

sorantottokuopissa ja metsäojissa. Erilliskartoitukseen käytettiin yksi työpäivä, lisäksi havaintoja viitasamma-

koista saatiin lajin havaittavuuden kannalta oikea-aikaisissa linnustoselvityksissä.  

Muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun muun eläinlajiston osalta hankealueella toteutetuissa luonto- 

ja linnustoselvityksissä on huomioitu eri lajeille potentiaalisia elinympäristöjä (mm. liito-orava, saukko, suur-

pedot) sekä niiden esiintymisedellytyksiä hankealueella ja laajemmin sen ympäristössä. Lajien esiintymisestä 

on saatu tietoja etenkin keväällä toteutettujen linnustoselvitysten yhteydessä (mm. lumijäljet). Erityishuomi-

oita on kiinnitetty eri lajien mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin sekä tärkeisiin ruokailualueisiin. 

Suurpedot  

Metsästysseurojen ja muiden sidosryhmien haastattelulla saadaan yleiskuvaa suurpetojen esiintymisestä ja 

niiden kannanvaihteluista hankealueella sekä sen ympäristössä. Riistanhoitoyhdistyksen 

suurpetoyhdyshenkilön haastattelulla sekä suurriistavahinkoilmoitusten tilastoilla hahmotetaan seudun 

suurpetotilannetta laajemmin. Sidosryhmien haastattelulla pyritään myös saamaan tietoa eri lajien 

esiintymisessä ja käyttäytymisessä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista alueella. Esimerkiksi suden osalta 

lauman liikkumiseen liittyvää havaintotietoa kootaan metsästysseurojen kokemuksista ja 

riistanhoitoyhdistysten (Piippolan seudun RHY) suurpetoyhdyshenkilöiden haastatteluilla sekä 

petovahinkotilastoista. 

Käytettävissä oleva susireviiriin liittyvä tieto kootaan yhteen. Tähän kuuluvat Luonnonvarakeskuksen (LUKE) 

suurpetoaineisto (reviirirajat, suurpetohavainnot, vanhat pantasusien paikkatiedot ja aineiston analysointi) 

sekä vuosittaiset kannanarviot sekä riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöiden, metsästysseurojen ja 

muiden hankealueella aktiivisesti liikkuvien tahojen haastattelut. Arvioinnissa hyödynnetään myös Pohjois-

Pohjanmaan liiton selvitystä susien huomioimisesta tuulivoimahankkeissa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2021). 

Hankkeen vaikutuksia susireviirille ja reviirin susiyksilöille arvioidaan. Arvioinnissa keskitytään susiyksilöiden 
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mahdollisuuksiin jatkossa elää alueella ja ylläpitää lisääntyvää perhelaumaa ilman, että yksilöiden elinkelpoi-

suus reviirin sisällä heikkenee. Arviointityö tehdään asiantuntija-arviona. 

 

Metsäpeura 

Metsäpeuran Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osakantojen tilannetta ja kesälaidunalueiden laajentumista 

Pyhännän ja Kainuun länsiosien välisellä seudulla selvitetään tiedustelemalla mahdollisia peura-aineistoja tai 

aineistojen tulkintaa Luonnonvarakeskukselta tuoreimpien aineistojan puitteissa. Lisäksi tietoja metsäpeuran 

esiintymisestä saadaan hankealueella toteutettavista luontoselvityksistä sekä paikallisten sidosryhmien 

haastatteluista (ml. metsästysseurat).  

 

9.11 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet 

9.11.1 Natura-alueet 

Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita. Lähin Natura-alue, Heikkilän laitumet (FI1104801, SAC), on noin 1,5 

kilometrin etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen (Kuva 9.29) 

Natura-tietolomakkeella aluetta kuvataan seuraavasti: ”Heikkilän laitumet muodostuvat kolmesta Siikajoki-

varressa sijaitsevasta vanhasta niittylaidunalueesta. Ali- Heikkilä-Heikkilä-Yli-Heikkilä muodostavat joenran-

taan yhtenäisen nauhamaisen kokonaisuuden.”  

Alle 10 kilometrin etäisyydellä voimaloista ei sijaitse muita Natura-alueita. Seuraavaksi lähin Natura-alue, Haa-

paveden lintuvedet ja suot (FI1100001, SPA), on lähimmillään noin 10,4 kilometrin päässä voimaloista lounaa-

seen. Alueella on kolme osaa: Ainalin lintujärvet, Korkatin lammashaka, Ainalin Kalmasaari ja Säynäjäniemen 

rantaniitty sekä Köyryrimpi-Ollikkaanrimpi ja Porerimpi. Näistä lähimpänä hankealuetta ovat Köyryrimpi ja Ol-

likkaanrimpi. 

Natura-tietolomakkeella Köyryrimpi-Ollikkaanrimpi -aluetta kuvataan seuraavasti: ”Köyryrimpi-Ollikkaanrimpi 

on laajempi sekä aapa- että keidassuota sisältävä suoalue. Porerimpi on suhteellisen laaja, luonnontilainen 

keidassuo, jonka reunalla on vanhaa haapavaltaista metsää.” … ”Köyryrimpi-Ollikkaanrimpi on suhteellisen 

luonnontilainen ja laaja aapasuo, jossa on myös keidassuo-osa. Porerimpi on laaja luonnontilainen keidassuo. 

Molemmat suot ovat myös linnustoltaan arvokkaita ja monipuolisia suoalueita. Ojitukset lintuvesien ympäris-

tössä ovat aiheuttaneet humuspitoisuuden lisääntymistä vedessä. Järvien vesien säännöstelyä on suunniteltu. 

Lisääntyvä kesämökkien rakentaminen ja metsästys- ja virkistyskäyttö aiheuttaa häiriöitä alueen linnustolle.” 

Sähkönsiirtoreitti vaihtoehto VE-B kulkee Haapaveden lintuvesien ja soiden alueen läpi Siikalatvan Hevossaa-

rennevan kohdalla, ja sähkönsiirtoreitti VE-A kulkee lähimmillään noin 400 m etäisyydellä ko. Natura-alueesta. 

Haapaveden Hietalanperän kohdalla kummatkin sähkönsiirtoreittivaihtoehdot kulkevat noin 200 metrin etäi-

syydeltä Korkattivuoren (FI1100002, SAC) alueesta. Sitä kuvataan Natura-tietolomakkeella seuraavasti: ”Kor-

kattivuori on Pohjanmaan oloissa poikkeuksellisen komea ja korkea kalliovuori, jolla on lähes luonnontilaista 

metsää.” 
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Kuva 9.29 Natura-alueiden sijainti hankealueeseen nähden. 

9.11.2 Luonnonsuojelualueet 

Hankealueella tai alle 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista ei sijaitse luonnonsuojeluohjelma-

alueita (Kuva 9.30). Lähin luonnonsuojeluohjelma-alue on Köyryrimmen soidensuojeluohjelma-alue 

(SSO110340) noin 10,4 kilometriä suunnitelluista voimaloista lounaaseen. Lisäksi alle 20 kilometrin etäisyy-

dellä sijaitsee muita soidensuojeluohjelman alueita, lintuvesiensuojeluohjelman alueita, harjujensuojeluohjel-

man alueita sekä vanhojen metsien suojeluohjelman alueita. Suunniteltu sähkönsiirtoreitti VE-B kulkee Köy-

ryrimmen soidensuojeluohjelma-alueiden läpi, ja siirtoreitti VE-A lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä 

siitä. Soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin lukeutuvat Köyrimmen-Isonevan täydennyskohteet sijoittu-

vat noin 700 m etäisyydelle sähkönsiirtoreitistä VE-B ja 900 m etäisyydelle reitistä VE-A (Kuva 9.31). Kummat-

kin sähkönsiirtoreitit kulkevat noin 200 metrin etäisyydeltä Korkattivuoren vanhojen metsien suojeluohjelma-

alueesta (AMO110230). 
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Kuva 9.30 Luonnonsuojeluohjelma-alueiden sijainti hankealueeseen nähden. 
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Kuva 9.31 Soidensuojeluohjelman ja sen täydennysehdotusten sijainti hankealueeseen nähden. 

Hankealueella ei ole yksityisiä tai muita luonnonsuojelualueita (Kuva 9.32). Lähin luonnonsuojelualue, yksityi-

nen Kontu (YSA207424), sijaitsee noin 0,5 kilometriä hankealueesta kaakkoon. Muita alle 10 kilometrin etäi-

syydellä hankealueesta sijaitsevia yksityisiä luonnonsuojelualueita ovat Ojalan suojelualue (YSA241324) noin 

2 km hankealueesta luoteeseen, Laitakangas-Tuohisaari (YSA244924) noin 2,7 km etelään, Sepänahon suoje-

lumetsät (YSA250390) noin 6,5 km kaakkoon, Sepänahon luonnonsuojelualue (YSA231207) noin 7 km kaak-

koon, Matinsuo, Suomi100 (YSA239380) noin 7,4 km itään sekä Jousinevan luonnonsuojelualue (YSA202685) 

noin 7,5 itään. 

Alle 10 kilometrin etäisyydellä voimaloista sijaitsee yksi muu luonnonsuojelualue: Pulkkilan metsien luonnon-

suojelualue (ESA302798) lähimmillään noin 2,6 km hankealueesta. 

Sähkönsiirtoreittien läheisyyteen (alle 2 km etäisyydelle) sijoittuvista valtion maiden luonnonsuojelualueista 

Pulkkilan metsien luonnonsuojelualue (ESA302798) sijaitsee 1,2 km etäisyydellä molemmista sähkönsiirtoreit-

tivaihtoehdoista, Haapaveden lintuvesien ja soiden luonnonsuojelualue (ESA302761) 0 m etäisyydellä sen 
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lävistävästä vaihtoehdosta VE-B ja 270 m etäisyydellä vaihtoehdosta VE-A ja Korkattivuoren suojelualue 

(VMA110083) 200 m etäisyydellä molemmista sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista. Yksityinen suojelualue Koti-

metsä (YSA230874) sijaitsee 1,1 km etäisyydellä molemmista sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista. 

Kaikki hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheiset Natura-2000 alueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet sekä 

luonnonsuojelualueet on kerätty alla oleviin taulukoihin (Taulukko 9.9 ja Taulukko 9.10). 

 

 

Kuva 9.32 Yksityisten ja valtion omistamien luonnonsuojelualueiden sijainti hankealueeseen nähden (Lähde: SYKE 
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 2020). 

Taulukko 9.9 Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, suojeluohjelmien alueet ja luonnonsuojelualueet. 
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Alueen nimi Koodi Suojeluperuste Etäisyys hankealueelta 
Ilmansuunta hankealu-

eelta 

Natura-alueet (alle 20 km) 

Heikkilän laitumet FI1104801 SAC 1,5 km pohjoinen 

Haapaveden lintuve-

det ja suot 
FI1100001 SAC/SPA 7,5 km lounas 

Loukkuneva-Isoneva FI1102000 SAC 14,3 km pohjoinen 

Akanneva -Rimmen-

neva 
FI1105000 SAC 14,8 km luode 

Veneneva-Pelso F1101002 SAC/SPA 15,8 km koillinen 

Korkattivuori FI1100002 SAC 16,3 km lounas 

Luonnonsuojeluohjelma-alueet (alle 20 km) 

Köyryrimmen alue SSO110340 
soidensuojeluoh-

jelma 
7,4 km lounas 

Ainali, Apaja, Haapo-

lampi jne. 
LVO110230 

lintuvesiensuoje-

luohjelma 
12,1 km lounas 

Lumijärvenkangas HSO110135 
harjujensuojeluoh-

jelma 
15,4 km länsi 

Loukkuneva-Isoneva SSO110342 
soidensuojeluoh-

jelma 
14,5 km pohjoinen 

Akanneva SSO110354 
soidensuojeluoh-

jelma 
16,2 km luode 

Suuren Venevan-He-

ponevan-Viirinevan 

alue 

SSO110348 
soidensuojeluoh-

jelma 
16,6 km koillinen 

Pikarineva-Siltaneva-

Matkusneva 
SSO110347 

soidensuojeluoh-

jelma 
17,5 km luode 

Luonnonsuojelualueet (alle 10 km) 

Kontu YSA207424 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
0,5 km kaakko 

Ojalan suojelualue YSA241324 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
2 km luode 

Pulkkilan metsien 

luonnonsuojelualue 
ESA302798 

muu luonnonsuoje-

lualue 
2,6 km kaakko 

Laitakangas-Tuohi-

saari 
YSA244924 

yksityinen luonnon-

suojelualue 
2,7 km etelä 

Sepänahon suojelu-

metsät (Ls2020) 
YSA250390 

yksityinen luonnon-

suojelualue 
6,5 km kaakko 

Sepänahon luonnon-

suojelualue 
YSA231207 

yksityinen luonnon-

suojelualue 
7 km kaakko 

Matinsuo, Suomi100 YSA239380 
yksityinen luonnon-

suojelualue 
7,4 km itä 

Jousinevan luonnon-

suojelualue 
YSA202685 

yksityinen luonnon-

suojelualue 
7,5 km itä 

 

Taulukko 9.10 Suunniteltua sähkönsiirtoreittiä lähimmät Natura-alueet, suojeluohjelmien alueet ja luonnonsuojelualueet. 
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Alueen nimi Koodi Suojeluperuste Etäisyys sähkönsiirrosta 

Natura-alueet (alle 20 km) 

Haapaveden lintuvedet 

ja suot 
FI1100001 SAC/SPA 0 m 

Korkattivuori FI1100002 SAC 191 m 

Heikkilän laitumet FI1104801 SAC 6,9 km 

Akanneva -Rimmenneva FI1105000 SAC 16,2 km 

Hirvineva FI1102800 SAC 17,9 km 

Veneneva-Pelso F1101002 SAC/SPA 19,7 km 

Loukkuneva-Isoneva FI1102000 SAC 19,8 km 

Luonnonsuojeluohjelma-alueet (alle 20 km) 

Köyryrimmen alue SSO110340 soidensuojeluohjelma 0 m 

Korkattivuori AMO110120 vanhojen metsien suojeluohjelma 220 m 

Ainali, Apaja, Haapo-

lampi jne. 
LVO110230 rantojen suojeluohjelma 

2 km 

Lumijärvenkangas HSO110135 harjujensuojeluohjelma 15 km 

Akanneva SSO110354 soidensuojeluohjelma 17,4 km 

Loukkuneva-Isoneva SSO110342 soidensuojeluohjelma 19,7 km 

Luonnonsuojelualueet (alle 10 km) 

Haapaveden lintuvesien 

ja soiden luonnonsuoje-

lualue 

ESA302761 muu luonnonsuojelualue 

0 m 

Korkattivuoren suojelu-

alue 
VMA110083 valtion luonnonsuojelualue 

211 m 

Kotimetsä YSA230874 yksityinen luonnonsuojelualue 1,1 km 

Pulkkilan metsien luon-

nonsuojelualue 
ESA302798 muu luonnonsuojelualue 

1,2 km 

Korkatinrannan-Haapo-

lammen luonnonsuojelu-

alue 

YSA201966 yksityinen luonnonsuojelualue 

2,1 km 

Ainalinkylän luonnon-

suojelualue 
YSA202012 yksityinen luonnonsuojelualue 

2,2 km 

Laitakangas-Tuohisaari YSA244924 yksityinen luonnonsuojelualue 2,6 km 

Vattukylän luonnonsuo-

jelualue 
YSA206811 yksityinen luonnonsuojelualue 

4,2 km 

Ojalan suojelualue YSA241324 yksityinen luonnonsuojelualue 5,0 km 

Ainalinrannan luonnon-

suojelualue 
YSA202360 yksityinen luonnonsuojelualue 

5,3 km 

Erkkilän luonnonsuojelu-

alue 
YSA202205 yksityinen luonnonsuojelualue 

5,9 km 

Ojantakasen luonnon-

suojelualue 
YSA202219 yksityinen luonnonsuojelualue 

6,0 km 

Rantalahden luonnon-

suojelualue 
YSA202136 yksityinen luonnonsuojelualue 

6,4 km 
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Alueen nimi Koodi Suojeluperuste Etäisyys sähkönsiirrosta 

Nevalan luonnonsuojelu-

alue 
YSA202135 yksityinen luonnonsuojelualue 

6,4 km 

Keskikedon luonnonsuo-

jelualue 
YSA202204 yksityinen luonnonsuojelualue 

6,9 km 

Kivilahden luonnonsuo-

jelualue 
YSA202133 yksityinen luonnonsuojelualue 

7,0 km 

Pimeksen luonnonsuoje-

lualue 
YSA201684 yksityinen luonnonsuojelualue 

7,0 km 

Kuuselan luonnonsuoje-

lualue 
YSA201411 yksityinen luonnonsuojelualue 

7,0 km 

Marttilan luonnonsuoje-

lualue 
YSA202073 yksityinen luonnonsuojelualue 

7,5 km 

Toivolan luonnonsuoje-

lualue 
YSA201048 yksityinen luonnonsuojelualue 

8,2 km 

Luonnonsuojelupuisto 

Hietakankankaan Metsä-

kangas 

YSA207111 yksityinen luonnonsuojelualue 

8,3 km 

Kontu YSA207424 yksityinen luonnonsuojelualue 8,4 km 

Rantasen luonnonsuoje-

lualue 
YSA202175 yksityinen luonnonsuojelualue 

8,8 km 

Kokkovuoren suojelu-

alue 
YSA207391 yksityinen luonnonsuojelualue 

9,3 km 

 

9.11.3 FINIBA– ja IBA-alueet 

Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) tai kan-

sallisesti tärkeitä lintualueita (FINIBA) (Kuva 9.33). Lähin IBA-kohde on moniosaiset Haapaveden lintujärvet, 

jotka sijaitsevat lähimmillään noin 10,8 kilometriä hankealueen lounaispuolella. Se on lähimmillään noin 2 

kilometrin päässä kummastakin sähkönsiirtovaihtoehdosta. Alue on samalla myös FINIBA-alue, jonka kriteeri-

lajit ovat laulujoutsen, mustalintu, pilkkasiipi, uivelo, suokukko, mustaviklo, liro ja pikkulokki. 

Toiseksi lähimmät FINIBA-alueet ovat Veneva-Pelso, joka sijaitsee noin 16 kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta koilliseen, ja Mankilankylä, joka sijaitsee noin 17 kilometrin etäisyydellä hankealueesta luoteeseen. 
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Kuva 9.33 Valtakunnallisesti (FINIBA) ja kansainvälisesti (IBA) tärkeät linnustoalueet hankealueeseen lähiseudulla (Lähde: 
Birdlife Suomi IBA- ja FINIBA-alueet 2012, 2016). 

9.11.4 Vaikutukset Natura-alueille, luonnonsuojelualueille ja niitä vastaaville kohteille 

Vaikutusten tunnistaminen 

Natura-alueiden, luonnonsuojelualueiden ja muiden vastaavien kohteiden suojeluperusteisiin kohdistuvat 

vaikutukset ilmenevät joko suorina tai välillisinä vaikutuksina. Luontotyyppien ja kasvilajien osalta välilliset 

vaikutukset voivat ilmetä mm. pienilmaston ja hydrologian muutosten kautta kasvuympäristön olosuhteissa 

tapahtuvina muutoksina. Linnuston osalta välilliset vaikutukset voivat ilmetä mm. lintujen törmäysriskin kas-

vuna, estevaikutuksina tai lintuihin kohdistuvana häiriövaikutuksena (melu, välke, ihmisten liikkuminen). 

Muun eläimistön osalta välilliset vaikutukset voivat liittyä rakentamisen tai käytön aikaisiin häiriövaikutuksiin 

(mm. melu, välke) tai eläinten liikkumiseen eri elinalueiden välillä. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähimpiä Natura-alueita koskevassa vaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina virallisia Natura-tietolo-

makkeita. Luontodirektiivin (SCI, SAC) perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen alueiden osalta tar-

kastelu on suppeampi, koska luontodirektiivin mukaisiin kasvilajeihin, luontotyyppeihin tai eläinlajistoon koh-

distuvat vaikutukset eivät tuulivoimaloiden rakentamisen osalta ulotu kovin laajalle alueelle. Lintudirektiivin 

(SPA) mukaisina kohteina Natura 2000-verkostoon sisällytettyjen kohteiden osalta mahdollisten vaikutusten 

tarkastelualue on laajempi, mutta se rajataan tapauskohtaisesti noin 10 km etäisyydelle hankealueesta sijoit-

tuviin Natura-alueisiin. Sähkönsiirtoreittien osalta tarkastelu rajataan tapauskohtaisesti. 
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YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi sähkönsiirtoa lä-

himmälle Natura-alueelle Haapaveden lintuvedet ja suot (FI1100001, SAC/SPA). Arvioinnissa hyödynnetään 

sähkönsiirron luontoselvityksissä ja petolintuseurannasta saatavia tietoja. Arvioinnissa korostuvat linnustovai-

kutukset, ja siinä hyödynnetään myös Metsähallituksen elinympäristömallia uhanalaiselle lajille. Mikäli Na-

tura-alueelta on olemassa sen suojeluperusteena olevien luontotyyppien ja lajien tietoja tarkentavia inven-

tointeja, käytetään näitä arvioinnissa hyväksi sekä hyödynnetään myös muuta Natura-alueelta olemassa ole-

vaa kirjallisuustietoa.  

Sähkönsiirtoreiteistä 200 m päässä sijaitsevan Korkattivuoren (FI1100002, SAC) Natura-alueen suojeluperus-

teille potentiaalisesti aiheutuvia vaikutuksia tarkastellaan Natura-arviointiselvityksen (ent. Natura-arvioinnin 

tarveharkinnan) tasolla. Natura-arvioinnin tarveharkinnan johtopäätöksenä esitetään arvio siitä, tuleeko 

hankkeesta laatia varsinainen Suomen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. 

Natura-alueiden lisäksi tuulivoimahankkeiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös muut lähialueelle 

sijoittuvat luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet. 

 

9.12 Elinkeinot ja virkistys 

9.12.1 Alueen elinkeinotoiminta 

Siikalatvalla oli vuoden 2020 lopussa 1714 työpaikkaa, ja työllisyysaste oli 70,6 % (Taulukko 9.11)(Tilastokeskus 

2021). Työpaikoista noin 57 % oli palvelualoilla, noin viidennes alkutuotannossa ja noin viidennes jalostuk-

sessa. Alkutuotannon osuus työpaikoista on huomattavasti suurempi Siikalatvalla (22,2 %) kuin koko Suo-

messa keskimäärin (2,7 %). Siikalatva on maatalouskunta, maidontuottajana Suomen kuudenneksi suurin. Sii-

kalatvan yritystoiminta nojaa pk-yrityksiin. Lisäksi kunnassa on muun muassa terästeollisuutta, elintarvikete-

ollisuutta ja turvetuotantoa. 

Taikkonevan hankealue on pääosin metsätalouskäytössä, lukuun ottamatta alueen koillisreunalla sijaitsevia 

peltoalueita. Alue on lähes kokonaan ojitettua, ja alueella on jonkin verran olemassa olevaa tieverkostoa. Han-

kealueella ei sijaitse turvetuotantoalueita. 

Lähialue vastaa maankäytöltään Taikkonevan aluetta, lukuun ottamatta alueen koillispuolelle sijoittuvia pel-

toalueita ja asutusta, ja alueen lounaispuolelle sijoittuvaa turvetuotantoaluetta. Suunnitellut sähkönsiirtorei-

tit kulkevat Kivinevan turvetuotantoalueen lävitse noin kahden kilometrin päässä hankealueesta lounaaseen. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse matkailurakenteita. Siikalatvalla matkailumahdol-

lisuudet ovat keskittyneet Siikalatvan keskustaan sekä läheisyyden kyläkeskuksiin. Lähialueen matkailu perus-

tuu lähinnä luonto- ja virkistysmatkailuun. 

 

Taulukko 9.11 Siikalatvat työpaikat toimialoittain vuonna 2020 (Lähde: Tilastokeskus, 2021).   

Työpaikat 2020 Siikalatva Koko Suomi 

Alkutuotanto 22,2 % 2,7 % 

Jalostus 19,4 % 20,5 % 

Palvelut 56,7 % 75,4 % 

Muut 1,7 % 1,4 % 
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Työpaikat yhteensä 1714  

9.12.2 Vaikutukset elinkeinotoimintaan  

Vaikutusten tunnistaminen 

Elinkeinoihin kohdistuvista vaikutuksista keskeisimpiä ovat tuulivoimapuiston ja voimalinjojen työllisyysvaiku-

tukset sekä vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen. Tuulivoimapuistohankkeen vaikutus elinkeinoihin 

kohdentuu paikallisesti maa- ja metsätalouteen hankealueella sekä sen läheisyydessä toteutettavaan muuhun 

toimintaan. Tuulivoimalat eivät rajoita metsätalouden harjoittamista muualla kuin rakentamispaikoilla. Han-

kealueen maanomistajille maksetaan vuokratuloa, mikä lisää huomattavasti metsätalouden tuottoa. Hanke-

alueen kokonaispinta-alassa rakentamisen aiheuttamat muutokset ovat pieniä ja hankealueen tiestö paranee. 

Aluetalouden näkökulmasta tuulivoimapuiston toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin vaikutusalueensa työl-

lisyyteen ja yritystoimintaan. Työllisyysvaikutukset ulottuvat monelle eri sektorille. Tuulivoimahanke työllistää 

etenkin rakentamisvaiheessa paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivauksessa, maanrakennus- ja perusta-

mistöissä sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Toimintavai-

heessa tuulivoimapuisto tarjoaa töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoimissa ja teiden aurauksessa sekä vä-

lillisesti muun muassa majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimapuiston 

käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä kuin rakentaminenkin. Työllisyyden kasvun ja yritys-

toiminnan lisääntymisen kautta tuulivoimapuisto lisää myös kuntien kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotu-

loja. 

Vaikutusalue 

Vaikutukset metsätalouden harjoittamiseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat paikallisia ja kohdistuvat 

hankealueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle lähi-

seudulle, maakuntaan ja koko Suomeen.  

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia elinkeinotoimintaan arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevien lähtötietojen ja 

arviointiprosessin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Arvioinnin lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen 

vaikutusalueen taloudesta, työllisyydestä ja elinkeinoista sekä muiden vaikutusten arvioinnin yhteydessä tuo-

tettuja tietoja. Arvioinnin lähtötietoina käytetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä 

sekä vakituisille ja loma-asukkaille suunnatun asukaskyselyn tuloksia. 

Maa- ja metsätalouden osalta arvioidaan muun muassa maa- ja metsätalouden käytöstä poistuvat maa-alat 

tuulivoimapuiston rakentamiseen tarvittavilta osilta (tuulivoimaloiden kokoamiskentät, huoltotiet, maakaa-

pelilinjat sekä voimajohtoalue). 

Hankkeen vaikutuksia alueen matkailutoimintaan arvioidaan huomioimalla hankealueen nykyiset matkailu-

muodot sekä lähialueen merkittävät matkailukohteet. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen mahdollisesti ai-

heuttamia vaikutuksia näiden kohteiden maisemakuvaan tai luonteen muutoksiin ja miten nämä muutokset 

mahdollisesti muuttavat matkailukohteita tai matkailukäyttäytymistä alueella.  

9.12.3 Virkistyskäyttö ja metsästys 

Virkistys 

Hankealueella ei ole virallisia virkistysrakenteita, mutta hankealuetta voidaan muiden metsätalousalueiden 

tavoin käyttää ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen ja luonnon tarkkailuun. Alle 10 
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kilometrin etäisyysvyöhykkeellä olevia virkistysrakenteita ovat Kurunnevan latu ja moottorikelkkaura hanke-

alueen luoteispuolella, Siikalatvan keskustan pohjoispuolella (hankealueen kaakkoispuolella) oleva Haapavuo-

ren luontopolku, sekä Siikalatvan keskustan eteläpuolella (hankealueen kaakkoispuolella) oleva kuntorata 

(Kuva 9.34). 

Suunniteltujen sähkönsiirtoreittien läheisyydessä ei ole virkistysrakenteita Haapaveden Hietalanperän koh-

dalla. 500 metrin etäisyysvyöhykkeellä kummastakin sähkönsiirtolinjasta sijaitsee Korkattivuoren laavu, tulen-

tekopaikka, sekä uimapaikka. Lisäksi alueella on luontopolku. 

 
Kuva 9.34 Hankealueen ja ympäristön virkistysrakenteet (Lähde: Jyväskylän yliopiston LIPAS-tietokanta 2022, 
Lounaistieto 2022). 

Metsästys 

Hankealue lukeutuu Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen alueisiin, sähkönsiirtoreitti myös Haapaveden 

riistanhoitoyhdistyksen alueeseen. Hankealueelle tai siihen rajautuen sijoittuu useiden eri metsästysseurojen 

metsästysvuokra-alueita. Alueella tai sen lähialueella metsästävät mm. Saviselän Erämiehet ry., Piippolan 

Metsästysyhdistys ry., Miiluranta–Sydänmaan Metsästysseura ry., Koirikiven Metsästysseura ry. ja Ainalin Riis-

tamiehet ry ja Haapaveden metsästysyhdistys ry. Metsästysseurojen vuokra-alueet ja niiden sijoittuminen 

suhteessa hankealueeseen esitetään kartalla YVA-selostuksen yhteydessä, jolloin seurojen haastatteluista 

saadut tulokset esitetään.  
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9.12.4 Vaikutukset riistalajistoon ja metsästykseen  

Vaikutusten tunnistaminen 

Keskeisimpiä riistalajeihin kohdistuvia vaikutuksia ovat tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen aikai-

nen melu ja muu häiriö, lisääntyvä ihmisten liikkuminen alueella, tuulivoimapuiston huoltoliikenne, lisääntyvä 

virkistyskäyttö (mm. marjastus, sienestys, huviajelu), huoltotiestön muodostama estevaikutus ja käytävävai-

kutus, elinympäristöjen häviäminen, muuttuminen ja pirstoutuminen.  

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja niiden lähialueet sekä voimajohtoreitti muuttuvat rakentamisen myötä 

avonaisemmiksi ja teollisemmiksi, eivätkä siten sovellu enää kovinkaan hyvin metsästyksen harjoittamiseen. 

Voimalat rajoittavat jossain määrin mm. latvalinnustuksen osalta vapaita ja turvallisia ampumasektoreita. Ra-

jattu tuulivoimapuistohankkeen suunnittelualue on laaja, voimaloiden väliset etäisyydet vähintään noin 900 

metriä, joten tarkasteltaessa koko aluetta, jää rakentamisesta vapaata aluetta metsätalousalueeksi. Metsäs-

tykselle ja virkistyskäytölle aiheutuvien vaikutusten tarkastelussa huomioidaan lähiseudun muut tuulivoima-

hankkeet. 

Vaikutusalue 

Metsästyksen kannalta tuulivoimaloiden välitön vaikutus ulottuu tuulivoimaloiden rakennuspaikkojen lähialu-

eelle ja voimajohtoreitille. Tuulivoimapuiston yhteyteen ei tule metsästyskieltoaluetta, mutta yleinen turval-

lisuus tulee huomioida tuulivoimapuiston alueella metsästettäessä. Ampumaturvallisuuden kannalta voima-

loiden olemassaolo tulee huomioida jopa yli kilometrin etäisyydellä voimaloista ammuttaessa.  

Pienriistan osalta voimaloiden, tieverkoston ja voimajohtoreitin riistanelinympäristöjä pirstova vaikutus koh-

distuu rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurpetojen ja hirvieläinten osalta vaikutusalue voi olla laajempi. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankealueen riistakantojen tilaa ja kannanvaihteluita selvitetään Luonnonvarakeskuksen (sis. ent. RKTL) ai-

neistojen perusteella sekä haastattelemalla hankealueella toimivien metsästysseurojen edustajia. Olemassa 

olevien aiempien tuulivoimahankkeiden haastatteluaineistojen sekä pohjoismaisen tutkimusaineiston perus-

teella arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia riistakantoihin sekä niiden liikkumiseen hankealueella.  

Nykyisten metsästettävien riistakantojen sekä haastatteluilla saatujen metsästäjien kokemusten perusteella 

arvioidaan hankkeen vaikutuksia metsästykselle virkistyskäyttömuotona. Arviointi pohjautuu riistakantojen 

tilaan, riistan kulkureitteihin ja niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin sekä metsästysmahdollisuuksien 

koettuun muutokseen alueella. 

 

9.13 Liikenne  

9.13.1 Tieliikenne 

Taikkonevan hankealueen itä- ja pohjoispuolella lähimmillään vajaan 1 kilometrin etäisyydellä hankealueesta 

kulkee yhdystie 18562 (Jylhänrannantie) ja sen ja Siikajoen itäpuolella kulkee valtatie 4 (Ouluntie) lähimmil-

lään noin 1,8 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen itäpuolella lähimmillään noin 1,2 kilometrin 

etäisyydellä hankealueesta kulkee yhdystie 18537 (Matilaisentie) Siikajoen yli yhdistäen yhdystien 18562 ja 

valtatien 4. Hankealueen pohjoispuolella valtatien 4 ja Siikajoen väliin jäävät yhdystiet 18564 (Keräläntie) ja 

18563 (Rantsilanraitti). Hankealueen luoteispuolella lähimmillään noin 10 kilometrin etäisyydellä 
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hankealueesta kulkee seututie 807 (Paavolantie/Ruukintie). Hankealueen länsipuolella lähimmillään reilun 7 

kilometrin etäisyydellä hankealueesta kulkee yhdystie 8060 (Karhukankaantie/Rantsilantie). Hankealueen ete-

läpuolella lähimmillään vajaan 1 kilometrin etäisyydellä hankealueesta on yhdystie 18531 (Lantontie/Viitas-

tentie). Hankealueen etelä- ja lounaispuolella kulkee kantatie 88 (Raahentie/Malmitie) lähimmillään reilun 6 

kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen kaakkoispuolella lähimmillään reilun 6 kilometrin etäisyy-

dellä hankealueesta kulkee yhdystie 18528 (Pakkalantie), joka yhdistää valtatien 4, yhdystiet 18530 (Pulkki-

lantie/Ojantakasentie) ja 18531 sekä kantatien 88. Yhdystie 18530 kulkee hankealueen kaakkoispuolella lä-

himmillään reilun 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Kaakkoispuolella lähimmillään vajaan 6 kilometrin 

etäisyydellä hankealueesta kulkee myös yhdystie 18533, joka yhdistää valtatien 4 ja yhdystien 18530. Hanke-

alueella ja sen ympäristössä on yksityis-/metsäautoteitä. Pieni Tyngäntie kulkee hankealueen läpi johtaen yh-

dystieltä 18562 Leuvanjärvelle. Tyngäntie puolestaan kulkee hankealueen läpi johtaen yhdystieltä 18531 yh-

dystielle 8060. Hankealueen lounaiskulman poikki kulkee Hietaharjuntie, joka lähtee yhdystieltä 18531 jat-

kuen yhdystielle 8060. Käytettävät kuljetusreitit Taikkonevan hankealueelle tarkentuvat hankkeen edetessä. 

Maantiet hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheisyydessä on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 9.35). 

 
Kuva 9.35 Maantiet hankealueen ja sähkönsiirtoreittien läheisyydessä.  

Valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 4 500 – 4 800 ajoneuvoa 

vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 15–16 %. Kantatien 88 keskimääräinen vuorokausiliikenne 

hankealueen läheisyydessä on noin 410–510 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 

17–21 %, ja Pulkkilan keskustan kohdalla noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on 

noin 18 %. Seututien 807 keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen läheisyydessä on noin 780–980 ajo-

neuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 9 %. Yhdystien 8060 keskimääräinen vuorokausi-

liikenne on noin 96–130 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 8–10 %. Yhdystien 
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18562 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 52–300 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen 

osuus on noin 8–13 %. Yhdystien 18531 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 87–150 ajoneuvoa vuo-

rokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 10–11 %. Yhdystien 18528 keskimääräinen vuorokausiliikenne 

Pulkkilan keskustassa on noin 760 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 4 %. Liiken-

nemäärät on esitetty tarkemmin taulukossa (Taulukko 9.12) 

Taulukko 9.12 Maanteiden liikennemäärät hankealueen läheisyydessä Väyläviraston tierekisterin vuoden 2021 tietojen 
mukaan. 

Tie Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

 (KVL, ajon./vrk) 

Numero Osuus Ajoneuvoja Raskaita ajoneuvoja 

4 

 

Kärsämäki vt 28 – Pulkkila kt 88 3 200 – 3 800 650 – 790 

Hankealueen kohta (Pulkkila kt 88 – Rantsila 

yt 18579) 
4 500 – 4 800 670 – 770 

Rantsila yt 18579 – Liminka vt 8 4 800 – 6 500 730 – 1 000 

88 

Pulkkila (vt 4 – yt 18528) 1 000 190 

Hankealueen kohta (yt 18528 – yt 8060) 410 – 510 87 – 88 

Yt 8060 – Vihanti kt 86 480 – 790 91 – 98 

807 
Rantsila vt 4 – yt 8060 780 – 980 68 – 86 

Yt 8060 – Paavola kt 86 240 – 620 28 – 53 

8060 Kt 88 – st 807 96 – 130 10 

18562 Vt 4 – Rantsila st 807 52 – 300 4 – 38 

18537 Sipola vt 4 – yt 18562 120 11 

18564 Hyttikoski vt 4 – Rantsila yt 18563 48 – 220 5 – 11 

18563 Rantsila (vt 4 – st 807) 230 – 490 16 – 29 

18531 Pulkkila yt 18528 – Viitanen 87 – 150 9 – 16 

18528 Pulkkila (vt 4 – kt 88) 760 28 

18530 Pulkkila kt 88 – vt 4 89 – 1 400 2 – 51 

18533 Pulkkila (vt 4 – yt 18530) 400 32 

 

Valtatien 4 nopeusrajoitus hankealueen läheisyydessä on pääosin 100 km/h, mutta esimerkiksi Pulkkilan ja 

Rantsilan kohdalla nopeusrajoitus on 60–80 km/h. Myös kantatien 88 nopeusrajoitus hankealueen läheisyy-

dessä on pääosin 100 km/h, mutta esimerkiksi Mikkosenperän ja Karhukankaan kohdalla nopeusrajoitus on 

80 km/h ja Pulkkilan ja Alpuan kohdalla 60–80 km/h. Seututien 807 nopeusrajoitus hankealueen läheisyydessä 

on pääosin 80 km/h, mutta Rantsilassa ja Savalojan kohdalla nopeusrajoitus on alempi. Tarkastelluilla yhdys-

teillä on hankealueen ympäristössä pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h, mutta Pulkkilan ja Rantsilan ym-

päristöissä on alemmat nopeusrajoitukset. 

Hankealueen ympäristössä valtatie 4, kantatie 88, seututie 807 sekä yhdystiet 8060, 18537, 18563, 18528, 

18530 ja 18533 ovat päällystettyjä teitä. Yhdystie 18562 on osin päällystetty, osin soratie ja osin tiellä on so-

ratien pintaus. Myös yhdystie 18564 on osin päällystetty ja osin soratie. Yhdystien 18564 soratieosuudella on 
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ollut voimassa kelirikkorajoitus 12 tonnia vuonna 2000. Yhdystie 18531 on alkuosaltaan Pulkkilan keskustan 

suunnalla päällystetty, mutta pääosin tie on soratie. 

Valtatien 4 ajoradan leveys hankealueen ympäristössä on 7,0–7,5 m ja kantatien 88 ajoradan leveys on 7,0 m. 

Seututien 807 ajoradan leveys hankealueen ympäristössä on 6,0–7,5 m. Yhdystien 8060 ajoradan leveys on 

5,5–6,0 m, pääosin kuitenkin 5,5 m. Yhdystien 18562 ajoradan leveys on 5,0–6,0 m ja yhdystien 18537 ajora-

dan leveys on 5,0 m. Yhdystien 18564 ajoradan leveys on 5,0–5,5 m ja yhdystien 18563 ajoradan leveys on 

6,0–7,0 m. Yhdystien 18531 ajoradan leveys on 4,6–6,0 m. Yhdystien 18528 ajoradan leveys on 6,0–7,5 m, 

yhdystien 18530 ajoradan leveys on 5,5–6,5 m ja yhdystien 18533 ajoradan leveys on 8,5 m. 

Valtatie 4 on osin valaistu hankealueen ympäristössä, sillä valaistusta on mm. taajamien ja kylien kohdalla. 

Kantatiellä 88 ja seututiellä 807 on joitakin lyhyitä valaistuja osuuksia taajamien ja kylien kohdalla hankealu-

een ympäristössä. Myös yhdysteillä 18562, 18563, 18531, 18528, 18530 ja 18533 on valaistusta. Pulkkilan 

keskustassa yhdysteillä 18531, 18528 ja 18530 on osuudet, joilla on jalankulku- ja pyöräilyväylä. Rantsilan kes-

kustassa seututiellä 807 on osuus, jonka varrella on jalankulku- ja pyöräilyväylä. 

Seinäjoki–Oulu -rata kulkee hankealueen länsipuolella noin 33 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Rata on 

sähköistetty ja Ylivieskan ja Oulun välillä yksiraiteinen. 

Hankealueelle ei ole osoitettu tie- tai ratahankkeita Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkar-

tassa. Hankealueelle ei ole tiedossa myöskään muita liikennehankkeita. Valtatie 4 on Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntakaavassa osoitettu merkittävästi parannettavana valtatienä. Merkinnällä osoitetaan huomattavaa 

tien parantamista, joka on verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin. Yksityiskohtaisemmassa suun-

nittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskus-

ten ja koulujen läheisyydessä. Kärsämäen kohdalla valtatielle 4 on osoitettu uusi itäisempi linjaus ja eritasoliit-

tymä. Uuden valtatien merkinnällä osoitetaan suunnitellut uudet valta- ja kantatiet, joille on laadittu hyväk-

sytty yleissuunnitelma tai aluevaraussuunnitelma. Pulkkilan kohdalla valtatien 4 ja kantatien 88 liittymään on 

osoitettu eritasoliittymä. Valtatielle 4 välillä Pulkkila-Haurukylä ja Haurukylä-Haaransilta on vuonna 2021 val-

mistuneet esiselvitykset, joissa on selvitetty valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet. Valtatie 4 

on tarkasteltavilla osuuksilla tavoitetilassa keskikaiteellinen jatkuva ohituskaistatie, jonka nopeusrajoitus on 

pääsääntöisesti 100 km/h, ja jossa nykyiset tasoliittymät on korvattu eritasoliittymillä. Esimerkiksi Pulkkilan ja 

Rantsilan välillä kaikki liittymät on esitetty muutettavan eritasoliittymiksi uusine rinnakkaistiejärjestelyineen. 

Hankealuetta lähimmät satamat ovat Oulu, Raahe ja Kalajoki. Oulun satamasta on hankealueelle noin 80–90 

kilometriä, Raahen satamasta noin 90–100 kilometriä ja Kalajoen satamasta noin 150–170 kilometriä riippuen 

käytettävästä kuljetusreitistä ja hankealueen sisääntulotiestä. Oulun sataman suunnasta hankealuetta voi-

daan lähestyä suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluvaa valtatietä 4 pitkin. Raahen sata-

man suunnasta hankealuetta voidaan lähestyä kantatietä 88 pitkin, joka niin ikään kuuluu suurten erikoiskul-

jetusten tavoitetieverkon reitteihin. Kalajoen sataman suunnasta hankealuetta voidaan lähestyä suurten eri-

koiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin kuuluvia valtatietä 8 ja edelleen kantatietä 88 pitkin Raahen kautta. 

Mahdollisesti Kalajoen suunnasta hankealuetta voidaan lähestyä myös Ylivieskan, Nivalan ja Kärsämäen 

kautta kulkevaa reittiä, jolloin Siikalatvaan tullaan etelästä valtatietä 4 pitkin, mutta reitillä Kalajoen ja Ylivies-

kan välinen osuus ei kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon reitteihin. Suurimmat liikennemäärät 

kuljetusreiteillä ovat Oulun, Ylivieskan, Kempeleen, Kalajoen, Limingan ja Raahen ympäristössä. Kuljetusreitit 

tarkentuvat hankkeen edetessä. 

Sähkönsiirtoreitit 

Hankealueella tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon han-

kealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n Metsälinja-voimajohdon ja 220 kV voimajohdon viereen 
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rakennettavan uuden voimajohdon kautta suunnitellulle Haapaveden sähköasemalle. Sähkönsiirron ratkai-

suissa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Leuvannevan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoratkai-

sun kanssa. Sähkönsiirrolle tarkastellaan kahta voimajohtoreittivaihtoehtoa VE A ja VE B. Hankealueelta lukien 

voimajohtoreittivaihtoehdot VE A ja VE B risteävät Tyngäntien, Hietaharjuntien, kantatien 88 (Raahentie), Kii-

mamaantien, kaksi kertaa Kopistontien, seututien 800 (Pulkkilantie) ja yhdystien 18405 (Turvetie) kanssa. Li-

säksi voimajohtoreittivaihtoehdot risteävät reittien varrella joidenkin nimeämättömien yksityis-/metsäauto-

teiden kanssa. Kantatie 88 kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon. Sähkönsiirron ratkaisut tar-

kentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa. 

9.13.2 Lentoliikenne 

Hankealue ei sijoitu lentoasemien korkeusrajoitusalueelle (Kuva 9.36). Hankealuetta lähin lentoasema on Ou-

lun lentoasema, joka sijaitsee noin 60 kilometrin etäisyydellä hankealueesta luoteeseen. Lähimmät lentopai-

kat ovat Haapaveden lentokenttä (noin 25 kilometriä hankealueesta lounaaseen ja noin 2,5 km sähkönsiirto-

reiteistä), Kärsämäen lentokenttä (noin 37 kilometriä hankealueesta etelään) ja Vaalan lentokenttä (noin 47 

kilometriä hankealueesta itään). Haapaveden nousu- ja lähestymissektorit eivät suuntaudu tuulivoimapuis-

toon päin. Kentällä toimii mm. Pyhäjokialueen Ilmailukerho ry. Siikalatvan Kestilän varalaskupaikka sijaitsee 

seututiellä 822 (Temmestie) noin 12 kilometrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen. 

 

Kuva 9.36 Hankealue ja alueen lentoasemien korkeusrajoitusalueet (Lähde: Fintraffic Lennonvarmistus Oy 
Lentoestelausuntorekisterin estetiedot 2017). 

9.13.3 Vaikutukset liikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen 

Vaikutusten tunnistaminen 
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Vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisista kuljetuksista. Merkittävä osa 

kuljetuksista syntyy voimalapaikkojen ja huoltoteiden rakentamiseen tarvittavan kiviaineksen sekä perustuk-

siin tarvittavan betonin kuljetuksesta. Vähäisempi määrä kuljetuksista aiheutuu varsinaisten tuulivoimalakom-

ponenttien, kuten lapojen ja konehuoneen, sekä voimajohtokomponenttien kuljetuksista. Voimaloiden osia 

tuodaan hankealueelle erikoiskuljetuksina, mikä voi vaikuttaa paikallisesti liikenteen sujuvuuteen. Vaikutuk-

sen laajuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin hanke lisää nykyisten teiden liikennemääriä ja mikä on 

kyseisten teiden sietokyky liikennemäärien kasvun suhteen. 

Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu tuulivoimaloiden huoltokäynneistä. Lisäksi 

tuulivoimalat itsessään voivat vaikuttaa teiden ja rautateiden liikenneturvallisuuteen. Tuulivoimaloiden la-

voista voi sinkoutua joissakin olosuhteissa jäätä. Lisäksi tuulivoimala voi vaikuttaa ajoneuvon kuljettajan huo-

miokykyyn heikentävästi. Näiden riskien minimoimiseksi on Liikennevirasto (nykyään Väylävirasto) (2012) laa-

tinut Tuulivoimalaohjeen, 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 

rakentaminen on rajoitettua. Lisäksi voimajohdot voivat rajoittaa erikoiskuljetusten kulkua maanteiden ja voi-

majohdon risteyskohdissa. 

Tuulivoimalat voivat korkeina rakennelmina aiheuttaa turvallisuusriskin lentoliikenteelle, mikäli ne sijoittuvat 

lentoasemien tai muiden lentopaikkojen esterajoituspintojen alueelle. Tämän vuoksi jokaiselle tuulivoimalalle 

vaaditaan ennen voimalan rakentamista Fintraffic Lennonvarmistuksen lentoestelausunto tai Liikenne- ja vies-

tintävirasto Traficomin myöntämä lentoestelupa. 

Vaikutusalue 

Hankkeen vaikutukset tieliikenteeseen kohdistuvat tuulivoimapuiston pääliikennereiteille ja lähiteille sekä voi-

majohdon kanssa risteäville teille. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimaloiden sekä niiden perustusten ja asennuskentän rakentamisen aiheuttamat kuljetukset arvioidaan 

tuulivoimaloiden määrän ja tyypin perusteella. Lisäksi arvioidaan tarvittavien erikoiskuljetusten määrä. Yksi-

tyisteiden parantamiseen ja uuden tiestön rakentamiseen tarvittavien kuljetusten määrä arvioidaan teiden 

pituuden perusteella. Käytön aikaisesta liikenteestä saadaan arvio, kun lasketaan oletettavissa oleva huolto-

käyntien määrä. Liikenneverkon nykytila selvitetään Väyläviraston Tierekisterin tiedoista, josta saadaan muun 

muassa ajantasainen tieto maanteiden liikennemääristä. 

Hankkeen aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen aiheuttamia kuljetusmääriä 

teiden nykyisiin liikennemääriin. Liikenteen lisäystä tarkastellaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti ver-

rattuna nykyiseen liikennemäärään. Liikenteen kokonaislisääntyminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen tar-

kastellaan erikseen. Liikenteen lisääntymisen sekä kuljetusten tyypin perusteella arvioidaan vaikutuksia kulje-

tusreittien liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Maanteiden liittymien osalta tehdään tarvittaessa toi-

mivuustarkasteluja. 

Tuulivoimapuiston teille ja rautateille mahdollisesti aiheuttamia turvallisuusriskejä tarkastellaan Liikennevi-

raston (2012) Tuulivoimalaohjeen perusteella. Lentoliikenteen turvallisuusvaikutusten osalta tarkastellaan 

tuulivoimaloiden sijoittumista suhteessa lentoasemiin ja muihin lentopaikkoihin Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficomin ohjeistuksen sekä lentoasemakohtaisten lentoesterajoitusalueiden perusteella. 
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Suunnitellun voimajohdon osalta tarkastellaan vaikutuksia maanteihin erityisesti erikoiskuljetusten ja liiken-

neverkon kehittämisen kannalta. Suunnittelussa huomioidaan Liikenneviraston (2018) ”Sähkö- ja telejohdot 

ja maantiet” -ohje. Liikenteellisten vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona. 

9.14 Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa Puolustusvoimilta tulee pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien tut-

kien toimintaan.  

Taikkonevan tuulivoimahanke on saanut myönteisen lausunnot Puolustusvoimilta alkuvuonna 2022. Lausun-

nossaan Puolustusvoimat eivät vastusta hankkeen rakentamista. 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan hankealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapahtuu Haapaveden lä-

hetinasemalta (Kuva 9.37). Tuulivoimalat voivat aiheuttaa häiriötä antenni tv –vastaanottoon mikäli tuulivoi-

malat sijoittuvat lähetinasemien ja vastaanottimien väliin. Taikkonevan tuulivoimapuiston koillispuolelle, 

minne häiriöitä voi teoreettisesti aiheutua, sijoittuu jonkin verran asutusta. Taikkonevan alueella haja-asutus 

on painottunut hankealueen koillis-itäpuolelle Siikajoen varteen. 

 
Kuva 9.37 Antenni-tv –vastaanotto Taikkonevan ympäristössä. Haapaveden lähetinasema merkitty vihreällä ja 
Taikkonevan sijainti sinisellä (Lähde: Digita Oy:n TV:n karttapalvelu 2022). 

Lähin ilmatieteenlaitoksen säätutka sijoittuu Utajärvelle noin 48 kilometrin etäisyydelle Taikkonevasta koilli-

seen. 
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9.14.1 Vaikutukset tutkien toimintaan ja viestintäyhteyksiin 

Tuulivoimahankkeiden yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset tutka- ja viestintäyhteyksiin 

(esimerkiksi meri- tai ilmavalvontatutkat, ilmatieteenlaitoksen säätutkat, radioita televisiovastaanottimet 

sekä matkapuhelinyhteydet).  

Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostuksia ja ei-toivottuja heijastuksia tutkiin. Vaikutusten suuruus riippuu 

voimaloiden sijainnista ja geometriasta suhteessa tutkien sijaintiin. Tuulivoimahankkeissa vaikutukset viestin-

täyhteyksiin ovat olleet suhteellisen harvinaisia. 

Hankkeen vaikutukset puolustusvoimien valvontajärjestelmiin arvioidaan puolustusvoimien pääesikunnan 

lausunnon perusteella. Jos pääesikunta arvioi hankkeella olevan vaikutuksia puolustusvoimien valvontajärjes-

telmiin, teetetään erillinen tutkaselvitys Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä.  

Teleoperaattoreiden radiolinkkiyhteyksiä käytetään matkapuhelin- ja tiedonsiirtoyhteyksien välittämisessä. 

Linkkijänne muodostuu lähettimen ja vastaanottimen välille. Mikäli tuulivoimala on lähettimen ja vastaanot-

timen välissä, voi linkki katketa ja tiedonsiirto häiriintyä. Radiolinkkiluvat Suomessa myöntää liikenne- ja vies-

tintävirasto Traficom, jolla on tarkat tiedot kaikista linkkiyhteyksistä. 

Tuulivoimaloiden on joissakin tapauksissa todettu aiheuttavan häiriötä TV-signaaliin voimaloiden lähialueilla. 

Häiriöiden esiintyminen riippuu muun muassa voimaloiden sijainnista suhteessa lähetinmastoon ja TV-vas-

taanottimiin, lähettimen signaalin voimakkuudesta ja suuntauksesta sekä maastonmuodoista ja muista mah-

dollisista esteistä lähettimen ja vastaanottimen välillä. Digitaalisissa lähetyksissä häiriöitä on esiintynyt vä-

hemmän kuin analogisissa.  

Hankkeen vaikutukset viestintäyhteyksiin arvioidaan asianomaisilta tahoilta saatujen lausuntojen perusteella 

(muun muassa Digita). 

Tuulivoimalat voidaan havaita ilmatieteenlaitoksen säätutkissa. Euroopan meteorologisten laitosten yhteis-

järjestön EUMETNET:in säätutkaohjelma OPERA on antanut suosituksen, jonka mukaan voimaloita ei tulisi si-

joittaa alle viiden kilometrin etäisyydelle säätutkista. Vaikutukset tulee arvioida, jos voimalat sijaitsevat alle 

20 kilometrin etäisyydellä säätutkista. Tämän tuulivoimahankkeen osalta vaikutuksia ei arvioida tarkemmin. 

9.15 Meluolosuhteet 

Äänimaisemalla tarkoitetaan melun, luonnon äänten, ihmisen tai teknologian äänten kokonaisuutta, jossa kul-

loinkin olemme. Esimerkiksi liikenteen humina, meren kohina tai kosken pauhu ovat perusääniä, joihin totu-

taan. Lehtipuiden kahina voi tuulisena päivänä aiheuttaa 40–50 dB äänitason. Linnunlaulu voi voimakkaimmil-

laan olla yli 50 dB. Perusääntä ei tietoisesti havaita, mutta muutokset näissä äänissä vaikuttavat kuulijaan. 

Esimerkiksi maantien lähellä yksittäisen ajoneuvon ohiajo voi aiheuttaa hetkellisen 50–70 dB äänitason. 

Hankealueen nykytilanteessa merkittävimpänä melunlähteenä on valtatien 4 liikennemelu ja mahdollisesti 

ajoittainen lähimmän turvetuotantoalueen työkoneista kantautuva melu.  

9.15.1 Meluvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Vaikutuksia äänimaisemaan, eli meluvaikutuksia aiheutuu rakentamisvaiheen aikana muun muassa teiden ja 

tuulivoimaloiden rakentamisesta. Hankkeen käyttövaiheen aikana tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat pyöries-

sään aerodynaamista melua. Tuulivoimaloiden ominainen melu (vaihteleva ”humina”) syntyy lavan 
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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 aiheut-

tamasta liikenteestä. 

Melua aiheutuu vähäisesti myös sähköntuotantokoneiston yksittäisistä osista, mutta tämä melu peittyy lapo-

jen huminan alle (Di Napoli 2007). Hankealuetta ei aidata eikä liikkumista estetä. Voimajohtojen koronamelu 

voidaan kokea häiritsevänä liikuttaessa voimajohdon läheisyydessä. Ääni vaimentuu kuitenkin nopeasti etään-

nyttäessä voimajohdosta. 

Melun leviäminen ympäristöön on luonteeltaan vaihtelevaa ja riippuu muun muassa tuulen suunnasta sekä 

tuulen nopeudesta ja ilman lämpötilasta eri korkeuksilla. Melun kuuluvuuden kannalta olennaista on tausta-

melun taso. Taustamelua aiheuttavat muun muassa 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. Myös muut 

lähialueen tuulivoimapuistot otetaan mukaan tarkasteluun. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Tuulivoimamelun mallintamisessa noudatetaan Ympäristöministeriön (2014) ohjetta ”Tuulivoimaloiden melun 

mallintaminen”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona WindPRO-ohjelmalla suo-

ritetun mallinnuksen pohjalta. WindPRO-ohjelmisto on kehitetty tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arvi-

ointiin. WindPRO-ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista kolmiulotteista maastomallia 

ja pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Tuulivoimaloiden melu mallinnetaan siten, että huomioidaan 

voimalaitosten ominaisuudet. Mallinnuksessa käytettävien tuulivoimaloiden ominaisuudet tulevat perustu-

maan hankkeesta vastaavan valitsemaan voimalaitostyyppiin. Melumallinnukset laaditaan käyttäen tuulenno-

peutena 8 m/s. Esimerkki melumallinnuksesta on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 9.38). 
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Kuva 9.38 Mallikuva teoreettisesta melumallinnuksesta ylhäällä ja todellisen tilanteen mukaisesta tuulivoimamelun 
leviämisestä alarivissä. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan melukartat, joissa esitetään hankevaihtoehtojen aiheuttamat keskiäänita-

sot (LAeq). Melukartoissa esitetään 40 desibelin ja 45 desibelin keskiäänitasojen meluvyöhykkeet. 

Tuulivoimalan matalataajuinen melu (20–200 hertsiä) mallinnetaan valitun turbiinin valmistajan ilmoittaman 

lähtömelutason 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 

toimesta sanallisesti laadittujen mallinnusten ja viimeisimpien tutkimusten ja samankaltaisten projektien tuo-

man kokemusten perusteella. Arvioinnin tuloksena esitetään arvio hankkeen aiheuttamasta suhteellisesta 

muutoksesta nykymelutasoihin. 

Rakentamisen aiheuttamaa melua arvioidaan sanallisesti, koska sen oletetaan olevan lyhytaikaista ja leviävän 

suppealle 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 rakennuk-

sen kohdalla.  

Osana sosiaalisten vaikutusten arviointia arvioidaan miten ihmiset kokevat tuulivoimalaitoksien aiheuttaman 

melun 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. Ympäris-

töministeriön ohje ”Tuulivoimaloiden melun mallintaminen” on ilmestynyt vuonna 2014. Tuulivoimaloiden 

melun ohjearvona käytetään vuonna 2015 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen tuulivoimaloiden ulko-

melutason ohjearvoista (1107/2015) mukaisia tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoja (Taulukko 9.13). 

Taulukko 9.13 Ympäristöministeriön asetuksen (1107/2015) mukaiset tuulivoimaloiden melutason ohjearvot. 

Tuulivoimarakentamisen ulkomelutaso  LAeq 

klo 07–22 (dB) 

LAeq 

klo 22–07 (dB) 

Pysyvä asutus  45  40  

Vapaa-ajan asutus 45  40  

Hoitolaitokset  45  40  

Oppilaitokset 45  - 

Virkistysalueet 45  - 

Leirintäalueet 45  40  

Kansallispuistot 40  40  

Matalataajuinen melu 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 

ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) eli niin sanotussa asumisterveysasetuksessa 

on annettu ohjeelliset enimmäisarvot pienitaajuiselle melulle. Ohjearvot koskevat asuinhuoneita ja ne on an-

nettu taajuuspainottamattomina yhden tunnin keskiäänitasoina tersseittäin (Taulukko 9.14). Ohjearvot kos-

kevat yöaikaa ja päivällä sallitaan viisi desibeliä suuremmat arvot. Vertailtaessa mittaus- tai laskentatuloksia 

näihin arvoihin, ei tuloksiin tehdä kapeakaistaisuus- tai impulssimaisuuskorjauksia. 

Taulukko 9.14 Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaiset matalien taajuuksien äänitasot. 

Terssin keski-
taajuus, Hz 

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

Painottamaton 
keskiäänitaso si-

sällä  

Leq, 1h, dB 

74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

 

9.16 Valo-olosuhteet 

Tuulivoimahankkeissa valo-olosuhteiden tarkastelussa huomioidaan auringonvalon vaikutuksesta syntyvää 

varjon välkkymistä, joka aiheutuu tuulivoimaloiden pyörivistä lavoista. Ilmiö esiintyy vain auringonpaisteella. 

Lisäksi valo-olosuhteiden osalta tarkastellaan tuulivoimaloiden lentoestevalojen näkyvyyttä. Hankealueella ei 

nykytilanteessa aiheudu varjon välkkymistä.  

9.16.1 Vaikutukset valo-olosuhteisiin 

Vaikutusten tunnistaminen 
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Tuulivoimaloiden pyörivät lavat muodostavat liikkuvia varjoja kirkkaalla säällä. Yksittäisessä tarkastelupis-

teessä 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 vä-

häisen osan, ettei välkettä enää havaitse. 

Valo-olosuhteisiin vaikuttavat myös tuulivoimaloihin asennettavat lentoestevalot. Käytettävät lentoestevalot 

määräytyvät voimaloiden korkeuden ja sijainnin perusteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ohjeiden 

mukaan. Valot ovat joko valkoisia vilkkuvia tai jatkuvasti palavia punaisia valoja. Lentoestevalot lisäävät han-

kealueen valopisteiden määrää. Valojen näkyminen muuttaa myös alueen maisemakuvaa. 

Vaikutusalue 

Varjostus- ja välkevaikutuksia aiheutuu niin laajalle alueelle kuin tuulivoimaloiden varjot yltävät. Vaikutusalu-

een 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 suori-

tetun mallinnuksen pohjalta. Laskenta suoritetaan ns. ”real case” -tilanteen mukaan, eli mallinnuksessa ote-

taan huomioon auringon asema horisontissa eri kellon- ja vuodenaikoina, pilvisyys kuukausittain, eli kuinka 

paljon aurinko paistaa ollessaan horisontin yläpuolella sekä tuulivoimalaitoksien arvioitu vuotuinen käynti-

aika.  

Laskennoissa varjot huomioidaan, jos aurinko on yli kolme astetta horisontin yläpuolella ja varjoksi lasketaan 

tilanne, jossa siipi peittää vähintään 20 % auringosta. Varjostuksen mallinnuksessa huomioidaan maaston kor-

keussuhteet, mutta ei metsän peitteisyyttä. 

Mallinnuksen tuloksia havainnollistetaan leviämiskartoilla, joissa esitetään alueittain hankevaihtoehtojen var-

jon muodostumisen kestot tunteina per vuosi. Tuntivyöhykkeet merkitään eri väreillä kartoille, joissa näkyvät 

myös voimalat ja niiden ympäristö vaikutusalueelta. 

Mallinnuksen perusteella laaditaan asiantuntija-arvio varjonmuodostuksen merkittävyydestä sekä varjon-

muodostuksen mahdollisesti aiheuttavasta haitasta. Arviossa huomioidaan vaikutusalueella sijaitsevat herkät 

kohteet, eli lomakiinteistöt ja vakituinen asutus. Varjonmuodostuksen määrä arvioidaan eri hankevaihtoeh-

doissa tuulivoimaloiden toiminta-ajalta. Hankkeen muissa vaiheissa ei ilmene varjonmuodostusta. 

Suomessa ei ole viranomaisten antamia yleisiä määräyksiä tuulivoimaloiden muodostaman varjostuksen 

enimmäiskestoista eikä varjonmuodostuksen arviointiperusteista. Suomessa on vakiintunut käytäntö verrata 

saatuja mallinnustuloksia esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleviin ohjearvoihin. Ruotsin ohjearvo on kahdeksan 

tuntia varjostusta vuodessa. 

Lentoestevalojen näkyvyyttä arvioidaan tuulivoimaloista laadittavaa näkemäalueanalyysiä hyödyntäen. Sen 

perusteella arvioidaan, mille alueille lentoestevalot näkyvät. Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan 

muutosta arvioidaan osana maisemavaikutusten arviointia. 
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9.17 Luonnonvarojen hyödyntäminen  

Hankealue on lähes kokonaan ojitettua maa- ja metsätalousaluetta, lukuun ottamatta alueen koillisreunalla 

sijaitsevia peltoalueita. Hankealueella ei sijaitse maa-ainestenottoalueita (Kuva 9.39). 

Lähin voimassa oleva maa-ainestenottolupa sijoittuu noin 2,5 kilometriä hankealueen koillispuolelle. Suunni-

tellut sähkönsiirtoreitit kulkevat usean voimassa olevan maa-ainestenottoluvan ohi. Siikalatvan Kiimamaan 

kohdalla voimassa oleva kalliokiviaineksen ottolupa sijaitsee noin 400 metriä sähkönsiirtoreiteistä. Myös Haa-

paveden Rahkovuoren kohdalla voimassa oleva kalliokiviaineksen ottolupa sijaitsee noin 400 metriä sähkön-

siirtoreiteistä. Lisäksi Haapaveden Leppiojanperän alueella alle 400 metrin etäisyydellä sähkönsiirroista sijait-

see kaksi soran ja hiekan ottolupaa. 

Muilta osin hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on pääasiassa osa alueen virkistyskäyttöä (marjas-

tus, sienestys, metsästys, luonnon tarkkailu) ja elinkeinotoimintaa (metsätalous). 

Hankealueella ei ole voimassa olevia malminetsintälupahakemuksia tai -varauksia. 

 
Kuva 9.39 Hankealueella sijaitsevat maa-ainestenottoluvat. Tumman ruskealla merkinnällä olevat luvat ovat voimassa, 
vaalean ruskeat päättyneitä. (Lähde SYKE, Maa-ainesottoluvat ja kiviainesvarastot 2020) 
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9.17.1 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen  

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan suurelta osin ihmisiin kohdistuvina vaiku-

tuksina, sillä alueen merkittävimmät hyödynnettävät luonnonvarat ovat perusta alueen virkistyskäytölle (mar-

jastus, sienestys, metsästys). Hankealueella ei ole turvetuotantoa, mutta sähkönsiirtoreitti sijoittuu yhteensä 

noin yhden kilometrin verran Kivinevan turvetuotantoalueelle. Maa-aineisten ottolupien ja kaivosvarausten 

tilanne tarkistetaan YVA-selostusvaiheessa ja vaikutukset arvioidaan voimassa olevien lupien osalta. 

 

9.18 Muut vaikutukset  

9.18.1 Ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloi-

hin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskun-

taan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön 

viihtyisyydessä (ns. sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu muun 

muassa liikenne-, melu- sekä varjo- ja välkevaikutusten yhteydessä.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään selvittämään ne alueet ja väestöryhmät, joihin vaiku-

tusten voidaan arvioida kohdistuvan voimakkaimmin. Vaikutusten arvioinnissa painotetaan hankealueen lähi-

aluetta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vertailussa otetaan huomioon ylei-

sinä kriteereinä vaikutuksen suuruus ja alueellinen laajuus, vaikutuksen kohteena olevan asutuksen määrä 

sekä vaikutuksen kesto. Erityisen merkittäviä ovat pysyvät vaikutukset, joista aiheutuu huomattavia muutok-

sia laajalle alueelle ja/tai suurelle asukasmäärälle. 

Hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten tuulivoima-

puiston ja voimajohdon rakentamisen koetaan vaikuttavan virkistyskäyttöön (metsästys, marjastus, ulkoilu). 

Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden äänen ja välkkeen 

kokemisesta sekä tuulivoimaloiden lapoihin kertyvän jään turvallisuusriskeistä. Sosiaalisia vaikutuksia syntyy 

sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen toiminnan aikana. Erityisesti rakentamisen aikaiset aluetalou-

delliset ja työllisyysvaikutukset ovat usein merkittäviä. 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi ilmetä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa mm. asukkaiden huolena tai epä-

varmuutena tulevaisuudesta. Huoli ja epävarmuus voivat liittyä sekä tuntemattomaksi koettuun uhkaan, että 

tietoon mahdollisista tai todennäköisistä vaikutuksista. Siten asukkaiden pelko ja muutosvastarinta eivät vält-

tämättä liity vain oman edun puolustamiseen, vaan taustalla voi olla myös monipuolinen tieto paikallisista 

olosuhteista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Myös huolen seuraukset yksilöön ja yhteisöön ovat riippumatto-

mia siitä, onko pelkoon objektiivisen tarkastelun perusteella aihetta vai ei. 

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeimmät lähtötiedot saadaan hankkeen muiden vaikutustyyp-

pien vaikutusarvioinneista, kuten vaikutuksista maankäyttöön, maisemaan, luontoon, äänimaisemaan sekä 

valo-olosuhteisiin.  
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Vaikutusten arvioinnin tueksi ja paikallisen osallistumisen lisäämiseksi toteutetaan asukaskysely. Kysely koh-

dennetaan yhteensä noin 300 kotitalouteen hankkeen lähialueella. Postitse toteutettava kysely lähetetään 

hanketta ja voimajohtoreittejä lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille. Kyselyssä selvite-

tään hankealueen nykyistä käyttöä, asukkaiden suhtautumista hankkeeseen sekä asukkaiden näkemyksiä 

hankkeen merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista sekä sen vaikutuksista mm. virkistyskäyt-

töön, maisemaan ja asumisviihtyisyyteen. Kyselyssä käytetään monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysy-

myksiä, joihin asukkaat voivat vastata vapaamuotoisesti. Kyselyn mukana lähetetään asukkaille tiivis kuvaus 

hankkeesta.  

Kyselyn tuloksista laaditaan yhteenveto, jossa esitetään monivalintakysymysten vastausten jakautumat ja ku-

vaus avoimien kysymysten vastauksista. Kyselyn tulokset analysoidaan myös vastaajaryhmittäin (esimerkiksi 

vakituinen/loma-asukas ja asuinrakennuksen/loma-asunnon sijainti suhteessa hankealueeseen), mikäli vas-

tausten määrä vastaajaryhmissä on riittävän suuri.  

Kyselyn tuloksien avulla pyritään tunnistamaan sellaisia alueita ja väestöryhmiä, joihin hankkeen vaikutukset 

kohdistuvat voimakkaimmin. Kyselyn tulosten perustalla voidaan myös tunnistaa asukkaiden merkittävim-

miksi kokemat vaikutukset, jolloin niihin voidaan kiinnittää erityistä huomiota vaikutusarvioinnissa. Asukasky-

selyn tuloksia voidaan hyödyntää myös hankkeen muiden vaikutusten arvioinnissa, mikäli vastauksissa tulee 

esille paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi maiseman tai eläimistön kannalta merkittävistä 

kohteista. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusarviointien lähtötietoina käytetään tietoja hankkeen lähiasutuksesta. Arvioin-

nissa hyödynnetään myös YVA-prosessin aikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä mahdollista kirjoittelua 

alueen sanomalehdissä ja internetin keskustelupalstoilla. 

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriön ihmisiin kohdistu-

vien vaikutusten arvioinnin opasta sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ihmisiin kohdistuvien vaikutus-

ten arvioinnin käsikirjaa.   

 

9.19 Sähkö- ja magneettikentät voimajohtohankkeessa  

Vaikutusten tunnistaminen 

Voimajohto aiheuttaa usein huolta myös siihen liitettyjen terveysvaikutusten johdosta. Terveysriskeillä tarkoi-

tetaan tässä yhteydessä voimajohdon synnyttämien sähkö- ja magneettikenttien mahdollisia terveysvaikutuk-

sia, joiden mahdollisuutta ei ole pystytty täysin sulkemaan pois. (Säteilyturvakeskus 2019a) 

Sähkökentän yksikkönä käytetään kilovolttia metriä kohden (kV/m) ja sen voimakkuus on suurimmillaan joh-

don alapuolella. Magneettikentän suuruutta kuvataan magneettivuon tiheydellä, jonka yksikkönä käytetään 

teslaa (T tai µT). Magneettikentän voimakkuus on sähkökentän tapaan suurimmillaan maan pinnalla johtimien 

riippuman alimmassa kohdassa. (Säteilyturvakeskus 2019b)  

Fingridin ohjeistuksen sähkö- ja magneettikenttiä koskevat suositukset 

Fingridin Voimajohtojen huomioon ottaminen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suunnittelussa 

-raportissa (Fingrid Oyj 2022b) sähkö- ja magneettikenttien huomioimisesta voimajohtohankkeissa on ohjeis-

tettu seuraavasti: 
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Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Voimajohtojen säteilyaltistuksen enimmäisarvoista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 

(STMA 294/2002) (Taulukko 9.15).  

Asetuksen mukaan väestön altistuksen suositusarvo käyttötaajuisille (50 Hz) sähkökentille on 5 kV/m ja mag-

neettikentille 100 µT, kun altistuminen kestää merkittävän ajan. Merkittävällä ajalla tarkoitetaan esim. oles-

kelua voimajohdon läheisyydessä piha-alueilla päivittäin (työssäkäynti, opiskelu tmv.), ei kuitenkaan toisinaan 

tapahtuvaa lyhytaikaista oleskelua kuten metsänhoitotöitä tai ulkoilua. 

 

 

• ”Voimajohdon sähkövaraus synnyttää ympärilleen sähkökentän, jonka voimakkuus riip-
puu johdon jännitteestä. Sähkökentän voimakkuus on 400 kilovoltin voimajohdolla suu-
rimmillaan johtoalueella johtimien alla. Sen voimakkuus laskee nopeasti johdosta etään-
nyttäessä. Puut, pensaat ja talojen rakenteet vaimentavat sähkökenttää tehokkaasti, eikä 
sähkökenttä etene asunnon sisään. Sähkövirta puolestaan aiheuttaa magneettikentän 
voimajohdon tai sähkölaitteen läheisyyteen ja kenttä vaihtelee kuormitusvirran mukaan. 
Magneettikenttä liittyy sähkön käyttöön oleellisena fysikaalisena ilmiönä. Magneetti-
kenttä on suurimmillaan maan pinnalla johtimien riippuman alimmassa kohdassa.  

• Euroopan Unionin Neuvosto julkaisi 12.7.1999 suosituksen väestön sähkö- ja magneetti-
kentille altistumisen rajoittamisesta. Suosituksen tavoitteena on suojella kansalaisten ter-
veyttä kenttien välittömiltä terveysvaikutuksilta. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
15.12.2018 voimaan tullut asetus perustuu tähän suositukseen. Asetuksen mukainen vä-
estön altistuksen rajoittamisen toimenpidetaso on voimajohtojen aiheuttamalle pienitaa-
juiselle magneettikentälle 200 mikroteslaa (µT). Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoi-
hin asetusta ei sovelleta, koska sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla säädetään voimajoh-
doille vaatimuksia, joita noudatettaessa sähkökentän voimakkuus voimajohdon ympäris-
tössä on turvallisella tasolla.  

• Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan Yleisön altistuminen pientaajuisille 
sähkö- ja magneettikentille Suomessa (Korpinen 2003), johon on koottu tietopaketti säh-
könsiirto- ja jakelujärjestelmän sähkö- ja magneettikentistä. Voimajohdot suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että Euroopan Unionin neuvoston suosituksen ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksen mukaisia arvoja ei ylitetä.  

• Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu kymmeniä vuosia. Direktii-
vit ja asetukset perustuvat tunnettuihin, sähkömagneettisten kenttien aiheuttamiin suo-
riin ja epäsuoriin biofysikaalisiin vaikutuksiin. Euroopan unioni ja kansainvälinen ionisoi-
mattoman säteilyn toimikunta (ICNIRP) ovat tarkastelleet säännöllisesti sähkö- ja mag-
neettikenttiä koskevia raja-arvoja ja niiden perusteita. Suositeltuja enimmäisarvoja ei ole 
muutettu, koska tutkimustulokset eivät ole antaneet asiasta uutta tietoa.”  
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Taulukko 9.15 Euroopan unionin neuvoston suositus (1999/519/EY) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen 
rajoittamisesta. 

 Suositusarvo, merkittävän ajan altistus 

Sähkökenttä, kV/m 5 

Magneettikenttä, µT 100 

 

Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä, että magneettikentillä saattaisi olla vaikutuksia selvästi pienemmil-

läkin altistumistasoilla kuin mitä STM:n asetuksen suosittelemat enimmäisarvot ovat. Eniten keskustelua ovat 

herättäneet tutkimushavainnot, joiden mukaan lasten leukemiaa voisi esiintyä hieman normaalia enemmän 

silloin, kun magneettivuon tiheys asunnossa on yli 0,4 μT. Erilaisten syöpien ja 0,4 μT tasoisen magneettikent-

täaltistuksen välisestä yhteydestä onkin tehty kymmeniä kansainvälisiä lisätutkimuksia, mutta selkeää näyttöä 

yhteydestä ei ole havaittu. Myöskään eläinkokeiden yhteydessä magneettikenttäaltistus ei ole aiheuttanut 

koe-eläimissä syöpää. On myös otettava huomioon, että 0,4 μT taso ylittyy jo useimpien sähköisten kodinko-

neiden ja -laitteiden läheisyydessä (Taulukko 9.16), joten arvon soveltaminen nykyisessä sähköön perustu-

vassa yhteiskunnassa on käytännössä mahdotonta. 

Taulukko 9.16 Magneettivuon tiheyksiä eri etäisyyksillä kodin sähkölaitteista (Jokela ym. 2006). 

Laite Magneettivuon tiheys annetulla etäisyydellä, µT  
3 cm 30 cm 1 m 

Tehosekoitin 25–130 0,6–2 0–0,1 

Kuivausrumpu 0,3–8 0,1–0,3 0 

Pesukone 0,8–50 0,2–3 0–0,2 

Kahvinkeitin 1,8–25 0,1–0,2 0 

Astianpesukone 3,5–20 0,6–3 0,1–0,3 

Pora 400–800 2–3,5 0,1–0,2 

Sähköuuni 1–50 0,2–0,5 0 

Sähkölevy 6–200 0,4–4 0–0,1 

Parranajokone 15–1500 0,1–9 0–0,3 

Tuuletin 2–30 0–4 0–0,4 

Hiustenkuivaaja 6–2000 0–7 0–0,3 

Silitysrauta 8–30 0,1–0,3 0 

Mikroaaltouuni 75–200 4–8 0,3–0,6 

Jääkaappi 0,5–1,7 0–0,3 0 

Televisio 2,5–50 0–2 0–0,2 

Imuri 200–800 2–20 0,1–2 

  

Säteilyturvakeskus on todennut, että suoranaisia oikeudellisia perusteita asuinrakennusten, loma-asuntojen 

ja vastaavien toimintojen sijoitusta koskeviin huomautuksiin rakennusrajoitusalueen ulkopuolella ei ole (Ny-

berg ja Jokela 2006). Myöskään Fingridillä ei ole mahdollisuutta ohjata rakentamista voimajohtoalueen ulko-

puolella. Vaikka voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien haittavaikutuksia ei ole tieteellisesti todistettu, 

Fingrid korostaa esimerkiksi kaavalausuntojensa yhteydessä ottamaan huomioon sähkö- ja magneettikenttiin 
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liittyviä pelkoja. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan (Korpinen 2003) mukaan asutus ei edellytä esimerkiksi 

kaavoituksessa jättämään suoja-aluetta voimajohtoalueen ulkopuolelle. 

Mittausten mukaan voimajohdon sähkökentän suositusarvo 5 kV/m ylitetään noin 30 prosentilla 400 kilovoltin 

voimajohdoista niiden keskijänteessä. Tässä voimajohtohankkeessa suositusarvot eivät kuitenkaan ylity, koska 

arvo koskee ainoastaan merkittävän ajan kestävää oleskelua, eikä voimajohdon läheisyyteen sijoitu asutusta 

tai loma-asutusta. Esimerkiksi peltoalueilla työskentely ei myöskään ole merkittävän ajan kestävää oleskelua. 

Magneettikentän pitkäaikaisen altistuksen suositusarvo 100 μT ei mittausten mukaan ylity voimajohdoilla 

Suomessa käytössä olevilla jännitteillä (≤400 kilovolttia). Suurimmat mitatut johtojen magneettivuon tiheyden 

arvot ovat olleet noin kymmenesosa suositusarvosta. 

9.20 Vaikutukset terveyteen 

Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan tuulivoimaloiden aiheuttama melu ja välke sekä voimajohdon 

sähkö- ja magneettikentät. Hankkeessa tehtävien mallinnusten tuottamia tuloksia verrataan nykytilanteeseen 

sekä viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-arvoihin. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan viimeisimmät ja 

ajankohtaiset viranomaisten tutkimukset tuulivoimaloiden ja voimajohtojen aiheuttamista vaikutuksista ih-

misten terveyteen.  

9.21 Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä 

Tuulivoimapuistot ja voimajohto rakennetaan siten, että turvallisuusriskit on minimoitu. Turvallisuutta lisää-

vät esim. tuulivoimaloiden rakentamista ja voimajohdon sijoittamista ohjaavien suojaetäisyyksien noudatta-

minen (mm. etäisyydet tiestöön, rautateihin ja korkeusrajoitukset). Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja raken-

tamisessa tulee huomioida myös Finanssiala ry:n turvallisuusohje Tuulivoimalan vahingontorjunta (2017). 

YVA-menettelyssä arvioidaan sen hetkisten teknisten suunnitelmien perusteella, toteutuvatko tuulivoima-

puistossa ja voimajohtoreitillä yleisesti esitetyt turvaetäisyydet. Lisäksi tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ym-

päristö- ja turvallisuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet koko 

hankkeen elinkaaren aikana. Lisäksi pohditaan keinoja mahdollisten riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi. 

9.22 Vaikutukset toiminnan jälkeen  

Toiminnan päättymisen aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset arvioidaan olettaen, että alueilla olevat maanpääl-

liset voimalarakenteet ja voimajohto puretaan ja betoniperustukset sekä kaapelit jätetään maahan. Käytön 

lopettamisen aikaiset vaikutukset ovat samankaltaisia kuin rakentamisen aikaiset vaikutukset. Purkamistoi-

minnasta aiheutuu melu- ja liikennevaikutuksia. Arvioinnissa otetaan kantaa luonnonympäristön palautumis-

kykyyn ja alueen käyttömuotoihin hankkeen jälkeen.  

9.23 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa  

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon alueella jo nykyisin tapahtuva 

toiminta ja lisäksi suunnitellut toiminnot siinä laajuudessa, kun hankkeilla arvioidaan olevan yhteisvaikutuksia 

tämän hankkeen kanssa. Arviointi tehdään eri hankkeiden vaikutuksista saatavilla olevien tietojen perusteella. 

Hankealueen lähistölle myöhemmin vireille tulevien muiden hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset arvioi-

daan niiden suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä. 
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Ihmisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan erityisesti maisemaan ja virkistysmahdollisuuksiin kohdistu-

vien vaikutusten osalta. Melu- ja varjostusmallinnuksista tehdään tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusarvi-

oinnit. 

Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten osalta arvioidaan yhteisvaikutuksia noin 20-25 kilometrin säteellä ole-

vien tuulivoimapuistojen tai tuulivoimahankkeiden kanssa sekä huomioidaan myös etäämpänä jo toiminnassa 

ja rakenteilla olevat tuulivoimalat tai suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet 50 kilometrin säteellä. Etenkin 

pyritään arvioimaan miten useat voimalat vaikuttavat herkkien kohteiden maisemakuvaan (asutus, avoimet 

merkittävät pelto-, suo- ja vesialueet, arvokkaat maisema-alueet). Maisemavaikutusten yhteisvaikutusten ar-

viointi painottuu noin 10 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista voimaloista. Yhteisvaikutuksia arvioidaan 

myös etäämmällä sijaitsevien tuulivoimapuistojen osalta. 

Virkistyskäyttöön ja metsästykseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia arvioidaan mm. asukaskyselyn ja toimijoiden 

haastattelujen perusteella sekä hankkeesta saadun muun yleisöpalautteen perusteella. 

Luontovaikutusten osalta lähialueiden muiden tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia tarkastellaan erityisesti 

linnuston kannalta. 

Liikenteellisten vaikutusten osalta hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia muiden lähialueille suunniteltujen 

tuulivoimapuistojen tai muiden isojen rakennushankkeiden kanssa, mikäli hankkeiden rakentaminen ajoittuu 

samaan aikaan. Arvioinnissa selvitetään muiden hankkeiden rakentamisaikataulut ja kuljetusreitit. 
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